
Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare kallas till sammanträde torsdagen 
den 29 april 2021 kl. 13.00 i Borås Kongress, Akademiplatsen 2, Borås 

Ärenden

1  Upprop

2  Val av justerande ledamöter

3  Anmälningsärenden

4  Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval

5  Inkomna interpellationer, frågor samt svar på frågor

6  Revisionsberättelse och redogörelse för 2020 års granskning (nr 58) 1671

7  Årsredovisning 2020 (nr 59) 1923

8  Personalekonomisk redovisning 2020 (nr 60) 3044

9  Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås (nr 61) 3109

10  Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd (nr 62) 3113

11  Socialrådgivare på mötesplatser (nr 63) 3128

12  Förslag till ett Integrerat team, insatser mot särskilt utsatta barn och unga (nr 64) 3136

13  Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus på tillsyn  
för att motverka organiserad brottslighet i Borås (nr 65) 3145

14  Delegation till Kommunstyrelsen att fatta beslut i anledning av pandemilagen  
och dess följdförordningar (nr 66) 3159

15  Stöd till Borås näringsliv (nr 67) 3162

16  Anhörigstöd för barn och unga, utredning (nr 68) 3163

17  E-petition: Borås Återuppbyggdepå (nr 69) 3182

18  Svar på motion av Hanna Bernholdsson (MP) Christina Waldenström (MP):  
Valfrihet inom hemtjänsten (nr 70) 3193

19  Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L),  
Kerstin Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD): Ökad valfrihet  
och mindre byråkratiskt biståndsbedömning för äldre (nr 71) 3216



20  Svar på motion av Annette Carlson (M), Anna-Clara Stenström(M),  
Niklas Arvidsson (KD) och Hans Gustavsson (KD): Enklare vårdinsatser  
till äldre utan biståndsbedömning (nr 72) 3224

21  Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD):  
Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet (nr 73) 3231

22  Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD):  
Avveckla distributionscentralen (nr 74) 3256

2021-04-14

Per-Olof Höög Carl Morberg

Kommunfullmäktiges ordförande Kommunsekreterare
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Årsrapport 2020

Boris Preijde    Andreas Ekelund

Ordförande    Revisionschef

Inledning
Denna årsrapport är det sammanfattade dokumentet över Stadsrevisionens granskning av 2020 års 
verksamhet i Borås Stad. Revisionen har genomförts av Första och Andra revisorsgrupperna och av 
lekmannarevisorerna med sakkunnigt biträde från Revisionskontoret. Upphandlade konsulter har 
använts i viss utsträckning. Granskningen har utförts i enlighet med lagstiftning, God Revisionssed, 
revisionsreglemente, upprättade revisionsplaner och granskningsplaner. Granskningar som resul-
terat i separata rapporter har avrapporterats löpande under året till berörda nämnder/styrelser och 
Kommunfullmäktige. 

Revisorerna ska lämna revisionsberättelser som underlag för ansvarsprövningen i Kommunfullmäktige. 
Separata revisionsberättelser för varje nämnd och för Kommunstyrelsen är bilagda denna årsrapport. 
När det gäller de kommunala bolagen sammanfattas lekmannarevisorernas granskning i årsrapporten 
och lekmannarevisorernas granskningsrapporter biläggs. Revisionsberättelserna för bolagen från de 
ansvarsprövande revisorerna biläggs bolagens årsredovisningar.

Enskilda revisionsrapporter kan laddas ner från Stadsrevisionens hemsida eller beställas från 
Revisionskontoret.

STADSREVISIONEN
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Utgångspunkter för  
granskningen
Stadsrevisionen är Kommunfullmäktiges instru-
ment för att kontrollera att kommunala beslut och 
aktuell lagstiftning följs. Granskningen ska sam-
tidigt främja en effektiv och ändamålsenlig kom-
munal verksamhet utifrån ett helhetsperspektiv. 

Stadsrevisionens granskning tar sin utgångs-
punkt i en årlig risk- och väsentlighetsanalys. 
Med analysen som grund formulerar Första och 
Andra revisorsgrupperna revisionsplaner för 
revisionsåret. Revisionsplanerna är styrande för 
granskningsinsatserna, men oförutsedda händel-
ser kan föranleda specifika granskningsinsatser 
och anpassning av planerna. 

Revisionskritik ska framgå av revisionsberättel-
sen, och berörd nämnd/styrelse ska ges möjlighet 
att bemöta kritiken. Revisionskritik ska enligt 
lagstiftningen och God revisionssed riktas som 
en anmärkning, med eller utan tillstyrkande av 
ansvarsfrihet. Stadsrevisionen redovisar även 
iakttagelser och bedömningar som inte föran-
leder formell revisionskritik enligt lagstiftning 
och God revisionssed, men som bör leda till 
åtgärder på olika områden. Om utvecklingspro-
cesser är initierade uppmärksammas åtgärderna, 
och utvecklingen följs i avvaktan på uppfölj-
ningsbara resultat. 

Nämndernas verksamhet, ekonomiska resultat 
och interna kontroll granskas löpande under revi-
sionsåret. Efter avslutat verksamhetsår genomför 
Stadsrevisionen en översiktlig granskning av 
Kommunstyrelsens och nämndernas årsredo-
visningar. Stadsrevisionen granskar även Borås 
Stads årsredovisning. Från och med år 2014 
innefattar Kommunfullmäktiges budget vision 
2025 och de strategiska målområdenas indika-
torer med målvärden. 

Stadsrevisionens granskning bygger på avvikelser, 
dvs för bedömningarna granskas i vilka avseen-
den verksamheten i nämnder och Kommun -
styrelse inte har skötts på ett ändamålsenligt och 
ekonomiskt tillfredsställande sätt, om man inte 
har uppnått målvärden, respektive om uppdrag 
inte har genomförts. 

Vi bedömer ett inte helt uppnått målvärde som ej 
uppnått, och ett inte fullt ut genomfört uppdrag 
som ej genomfört. Nämnderna och Kommun-
styrelsen redovisar i många fall att de uppnått 
målvärden till en viss andel, och att ett uppdrag 
till en del är genomfört. Detta är ur revisionell 
synvinkel svårhanterlig information när bedöm-
ningarna av delvis uppnådda mål och uppdrag 
inte alltid är belagda och det inte går att avgöra 
hur trovärdig informationen/bedömningen är.  

Den grundläggande granskningen tillsammans 
med granskningen av årsredovisningarna och 
särskilda rapporter från den fördjupade gransk-
ningen enligt granskningsplanerna, ligger 
till grund för revisorernas rapportering i revi-
sionsredogörelser och för upprättande av revi-
sionsberättelser till Kommunfullmäktige inför 
ansvarsprövningen. Fördjupade granskningar 
presenteras löpande under året för Kommun-
fullmäktige.

Stadsrevisionen redovisar granskningsresultat 
från fördjupade granskningar i revisions rapporter 
och kortrapporter. Längre revisionsrapporter 
sammanfattas i rapportsammandrag. I före-
kommande fall kan resultatet från granskningar 
rapporteras enbart till förvaltnings- eller bolags-
ledningar. 

• Rapporter tillställs granskade nämnder 
och styrelser för åtgärder, alternativt 
för kännedom. I missivbrev framgår 
revisorernas bedömningar och datum för 
förväntat svar 

• Revisionsrapporter, kortrapporter 
och rapportsammandrag sänds till 
Kommunfullmäktiges presidium 

• Rapportsammandrag och kortrapporter 
distribueras till Kommunfullmäktiges 
ledamöter

• En sammanfattande revisionsredogörelse 
med revisionsberättelse tillställs samtliga 
nämnder och Kommunstyrelsen

• All granskning som har genomförts 
under året sammanfattas i Stads revi-
sionens årsrapport. Till årsrapporten 
biläggs revisionsredogörelser och gransk-
ningsrapporter för lekmannarevisionen

Årsrapport 2020
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• Revisionsrapporter, rapportsamman-
drag, kortrapporter och årsrapporten 
publiceras på Stadsrevisionens hemsida, 
liksom inkomna svar från nämnder och 
styrelser

Lekmannarevisorn i ett kommunalt bolag ska 
– i den omfattning som följer av god revisions-
sed – granska om bolagets verksamhet sköts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
syn punkt tillfredsställande sätt samt om den 
interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen 
av nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag 
har därför i grunden samma utgångspunkt med 
den skillnaden att lekmannarevisorernas gransk-
ning inte ligger till grund för ansvarsprövning. 
Lekmanna revisorerna redovisar sin granskning i 
en granskningsredogörelse och i förekommande 
fall i separata revisionsrapporter för fördjupade 
granskningar. Redogörelser och rapporter till-
ställs styrelsen för respektive bolag, och lekman-
narevisorn upprättar en granskningsrapport som 
biläggs bolagets årsredovisning. 

I årsrapporten redovisas sammanfattande resul-
tat av årets lekmannarevision av de kommunala 
bolagen, och granskningsrapporterna biläggs. 
Resultaten av den lagstadgade, ansvarsprövande 
räkenskapsrevisionen framgår i revisionsberättelse 
som biläggs respektive bolags årsredovisning. 

Nämndbesök
Stadsrevisionen är angelägen om att informera 
om revisionens uppgifter och roll och att upprätt-
hålla en bra dialog med nämnder och styrelser för 
att få till stånd förbättringar med utgångspunkt 
från iakttagelserna. Revisors grupperna genomför 
nämndbesök vid samtliga nämnder under man-
datperioden. Vi dessa möten träffar respektive 
revisorsgrupp och bevakningsansvarig yrkesrevi-
sor hela nämnden och förvaltningschefen. Syftet 
med besöken är att informera om revisionens 
uppgifter och roll och nämndledamöters ansvar. 

Presidiemöten
I enlighet med beslut i revisorsgrupperna har 
samtliga nämndpresidier och Kommunstyrelsens 
presidium besökts under 2020. I mötena har 
bevakningsansvariga förtroendevalda  revisorer, 
nämndernas/Kommunstyrelsens presidier, 

bevak ningsansvariga yrkesrevisorer och berörda 
förvaltningstjänstemän deltagit. Avsikten är att 
vidmakthålla en god dialog med nämnderna/
Kommunstyrelsen och att stämma av gransk-
ningsresultat i den grundläggande granskningen.   

Styrelsebesök
I likhet med förhållandena för nämnderna har 
lekmannarevisorerna uttalat att bolagsstyrelserna 
ska besökas en gång per mandatperiod. Syftet 
med styrelsebesöken är likartat med nämnd-
besöken. Styrelseledamöterna informeras om 
revisorernas roll och om styrelseledamöter-
nas ansvar, och revisorerna har en dialog med 
styrelse ledamöterna. 

Kommunfullmäktiges sammanträden
En förtroendevald revisor från varje revisors-
grupp deltar i Kommunfullmäktiges möten och 
avrapporterar till respektive grupp vid nästkom-
mande möte. De förtroendevalda revisorerna 
(ordförandena i grupperna och ordförande i 
Revisors kollegiet) deltar i det fullmäktigemöte 
som behandlar ansvarsprövningen. 

Kommunfullmäktiges presidium
Revisorskollegiets presidium har regelbundna 
möten med Kommunfullmäktiges presidium för 
avrapportering av granskning, revisionsplanering 
och för Stadsrevisionens budgetberedning. Under 
år 2020 har två möten genomförts.

Sammanfattning av granskningen
Sammanfattande resultat av 2020 års gransk-
ning redovisas nedan. Granskningen rapporteras 
nämndvis för Första och Andra revisorsgrup-
perna. Redovisningen inleds med revisionsbe-
rättelserna för Kommunstyrelse och nämnder.

Fördjupade granskningar redovisas för den 
nämnd granskningen i huvudsakligen berör. 
Om flera nämnder/bolag är berörda görs om 
det bedöms lämpligt en hänvisning till projektet 
för respektive nämnd. I annat fall redovisas de 
granskningsresultat som är aktuella i förhållande 
till respektive nämnd. Lekmannarevisorernas 
granskning av de kommunala bolagen samman-
fattas, och granskningsrapporterna är bilagda.
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• Revisionsrapporter, rapportsamman-
drag, kortrapporter och årsrapporten 
publiceras på Stadsrevisionens hemsida, 
liksom inkomna svar från nämnder och 
styrelser

Lekmannarevisorn i ett kommunalt bolag ska 
– i den omfattning som följer av god revisions-
sed – granska om bolagets verksamhet sköts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
syn punkt tillfredsställande sätt samt om den 
interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen 
av nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag 
har därför i grunden samma utgångspunkt med 
den skillnaden att lekmannarevisorernas gransk-
ning inte ligger till grund för ansvarsprövning. 
Lekmanna revisorerna redovisar sin granskning i 
en granskningsredogörelse och i förekommande 
fall i separata revisionsrapporter för fördjupade 
granskningar. Redogörelser och rapporter till-
ställs styrelsen för respektive bolag, och lekman-
narevisorn upprättar en granskningsrapport som 
biläggs bolagets årsredovisning. 

I årsrapporten redovisas sammanfattande resul-
tat av årets lekmannarevision av de kommunala 
bolagen, och granskningsrapporterna biläggs. 
Resultaten av den lagstadgade, ansvarsprövande 
räkenskapsrevisionen framgår i revisionsberättelse 
som biläggs respektive bolags årsredovisning. 

Nämndbesök
Stadsrevisionen är angelägen om att informera 
om revisionens uppgifter och roll och att upprätt-
hålla en bra dialog med nämnder och styrelser för 
att få till stånd förbättringar med utgångspunkt 
från iakttagelserna. Revisors grupperna genomför 
nämndbesök vid samtliga nämnder under man-
datperioden. Vi dessa möten träffar respektive 
revisorsgrupp och bevakningsansvarig yrkesrevi-
sor hela nämnden och förvaltningschefen. Syftet 
med besöken är att informera om revisionens 
uppgifter och roll och nämndledamöters ansvar. 

Presidiemöten
I enlighet med beslut i revisorsgrupperna har 
samtliga nämndpresidier och Kommunstyrelsens 
presidium besökts under 2020. I mötena har 
bevakningsansvariga förtroendevalda  revisorer, 
nämndernas/Kommunstyrelsens presidier, 

bevak ningsansvariga yrkesrevisorer och berörda 
förvaltningstjänstemän deltagit. Avsikten är att 
vidmakthålla en god dialog med nämnderna/
Kommunstyrelsen och att stämma av gransk-
ningsresultat i den grundläggande granskningen.   

Styrelsebesök
I likhet med förhållandena för nämnderna har 
lekmannarevisorerna uttalat att bolagsstyrelserna 
ska besökas en gång per mandatperiod. Syftet 
med styrelsebesöken är likartat med nämnd-
besöken. Styrelseledamöterna informeras om 
revisorernas roll och om styrelseledamöter-
nas ansvar, och revisorerna har en dialog med 
styrelse ledamöterna. 

Kommunfullmäktiges sammanträden
En förtroendevald revisor från varje revisors-
grupp deltar i Kommunfullmäktiges möten och 
avrapporterar till respektive grupp vid nästkom-
mande möte. De förtroendevalda revisorerna 
(ordförandena i grupperna och ordförande i 
Revisors kollegiet) deltar i det fullmäktigemöte 
som behandlar ansvarsprövningen. 

Kommunfullmäktiges presidium
Revisorskollegiets presidium har regelbundna 
möten med Kommunfullmäktiges presidium för 
avrapportering av granskning, revisionsplanering 
och för Stadsrevisionens budgetberedning. Under 
år 2020 har två möten genomförts.

Sammanfattning av granskningen
Sammanfattande resultat av 2020 års gransk-
ning redovisas nedan. Granskningen rapporteras 
nämndvis för Första och Andra revisorsgrup-
perna. Redovisningen inleds med revisionsbe-
rättelserna för Kommunstyrelse och nämnder.

Fördjupade granskningar redovisas för den 
nämnd granskningen i huvudsakligen berör. 
Om flera nämnder/bolag är berörda görs om 
det bedöms lämpligt en hänvisning till projektet 
för respektive nämnd. I annat fall redovisas de 
granskningsresultat som är aktuella i förhållande 
till respektive nämnd. Lekmannarevisorernas 
granskning av de kommunala bolagen samman-
fattas, och granskningsrapporterna är bilagda.

7

Årsrapport 2020

fakta
Revisionsrapporter som avser granskning av 2020 års verksamhet:

2020-09-21 Beslutsgången avseende Lilla Safiren

2020-10-12 Granskning av Borås Stads skogsförvaltning

2020-10-12 Uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp

2020-10-19 Uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret

2020-11-18 Beslutsgången vid nedläggningen av Vingen

2020-11-16 Granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad

2020-11-16 Granskning av Borås Stads delårsrapport 2020

2021-01-18 Granskning av integration och etablering i Borås Stad

2021-02-08 Uppföljande granskning av informationssäkerhet i Borås Stad

2021-02-15 Uppföljande granskning av samhällsplanering och  
  bostadsbyggande

2021-04-19 Ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för berednings 
  process – Borås Stads nämnder

2021-04-19 Granskning av Borås Stads årsredovisning 2020
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Tillräcklig
Granskningen visar inga avvikelser i den interna 

kontrollen

Tillräcklig men med identifierade utveck-

lingsområden

Granskningen visar mindre avvikelser i den interna 

kontrollen

Inte helt tillräcklig Granskningen visar avvikelser i den interna kontrollen

Otillräcklig/Inte tillräcklig
Granskningen visar på betydande avvikelser i den interna 

kontrollen

Intern kontroll
Revisorerna prövar årligen om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna och bola-
gen är tillräcklig. 

Syftet med den interna kontrollen är att säkra 
en effektiv förvaltning och att undvika att det 
begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska 
bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten 
stärks och att den bedrivs effektivt och säkert 
med medborgarnas bästa för ögonen.

Med intern kontroll avses systematiskt ordnade 
kontroller i organisation, system, processer, och 
rutiner som på en rimlig nivå säkerställer att: 

• Verksamheten lever upp till ställda mål 
och är kostnadseffektiv.

• Informationen om verksamheten och om 
den finansiella rapporteringen är ända-
målsenlig, tillförlitlig och tillräcklig.

• De lagar, regler och riktlinjer som finns 
för verksamheten följs. 

Revisorernas granskning avser dels hur den 
interna kontrollen är uppbyggd och dels hur 
den fungerar i praktiken. Revisorerna granskar 
med utgångspunkt i bl.a. kommunallagen, God 
revisionssed och Borås Stads regler för intern 
kontroll den interna kontrollen ur ett system-, 
redo visnings- och verksamhetsperspektiv. 
Gransk ningen har genomförts med den inrikt-
ning och omfattning som behövs för att ge en 
rimlig grund för bedömning.

Att den interna kontrollen är tillräcklig innebär 
bl.a. att: 

• Kontrollen är aktiv och ändamålsenlig, 
dvs. att den förebygger, upptäcker och 
åtgärdar.

• Arbetet med den interna kontrollen är 
strukturerat samt integrerat i organisa-
tion, system och det löpande arbetet.

• Organisation och ansvar för den interna 
kontrollen är tydliga och kända.

• Det finns riktlinjer och rutiner som är 
aktuella och tillämpas.  

• Åtgärder vidtas med anledning av risk-
analys och kontroller.

• De anställda har kunskap om och  
förståelse för den interna kontrollen.

• De förtroendevalda är delaktiga i  
arbetet. 

• Det sker en analys och återkoppling till 
ansvariga nämnder/styrelser.

Revisorernas granskning av den interna kon-
trollen sammanfattas för respektive nämnd och 
bolag genom nedanstående bedömningsnivåer. 
Eventuella avvikelser redovisas i respektive 
nämnds revisionsredogörelse och i respektive 
bolags granskningsredogörelse.  
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Tillräcklig
Granskningen visar inga avvikelser i den interna 

kontrollen

Tillräcklig men med identifierade utveck-

lingsområden

Granskningen visar mindre avvikelser i den interna 

kontrollen

Inte helt tillräcklig Granskningen visar avvikelser i den interna kontrollen

Otillräcklig/Inte tillräcklig
Granskningen visar på betydande avvikelser i den interna 

kontrollen

Intern kontroll
Revisorerna prövar årligen om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna och bola-
gen är tillräcklig. 

Syftet med den interna kontrollen är att säkra 
en effektiv förvaltning och att undvika att det 
begås allvarliga fel. En god intern kontroll ska 
bidra till att ändamålsenligheten i verksamheten 
stärks och att den bedrivs effektivt och säkert 
med medborgarnas bästa för ögonen.

Med intern kontroll avses systematiskt ordnade 
kontroller i organisation, system, processer, och 
rutiner som på en rimlig nivå säkerställer att: 

• Verksamheten lever upp till ställda mål 
och är kostnadseffektiv.

• Informationen om verksamheten och om 
den finansiella rapporteringen är ända-
målsenlig, tillförlitlig och tillräcklig.

• De lagar, regler och riktlinjer som finns 
för verksamheten följs. 

Revisorernas granskning avser dels hur den 
interna kontrollen är uppbyggd och dels hur 
den fungerar i praktiken. Revisorerna granskar 
med utgångspunkt i bl.a. kommunallagen, God 
revisionssed och Borås Stads regler för intern 
kontroll den interna kontrollen ur ett system-, 
redo visnings- och verksamhetsperspektiv. 
Gransk ningen har genomförts med den inrikt-
ning och omfattning som behövs för att ge en 
rimlig grund för bedömning.

Att den interna kontrollen är tillräcklig innebär 
bl.a. att: 

• Kontrollen är aktiv och ändamålsenlig, 
dvs. att den förebygger, upptäcker och 
åtgärdar.

• Arbetet med den interna kontrollen är 
strukturerat samt integrerat i organisa-
tion, system och det löpande arbetet.

• Organisation och ansvar för den interna 
kontrollen är tydliga och kända.

• Det finns riktlinjer och rutiner som är 
aktuella och tillämpas.  

• Åtgärder vidtas med anledning av risk-
analys och kontroller.

• De anställda har kunskap om och  
förståelse för den interna kontrollen.

• De förtroendevalda är delaktiga i  
arbetet. 

• Det sker en analys och återkoppling till 
ansvariga nämnder/styrelser.

Revisorernas granskning av den interna kon-
trollen sammanfattas för respektive nämnd och 
bolag genom nedanstående bedömningsnivåer. 
Eventuella avvikelser redovisas i respektive 
nämnds revisionsredogörelse och i respektive 
bolags granskningsredogörelse.  
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FÖRSTA REVISORSGRUPPEN

Kommunstyrelsen

Krisledningsnämnden 

Valnämnden

Lokalförsörjningsnämnden

Servicenämnden

Fritids- och folkhälsonämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Miljö- och konsumentnämnden

ANDRA REVISORSGRUPPEN

Kulturnämnden

Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden

Sociala omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Arbetslivsnämnden

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Vård- och äldrenämnden

REVISIONSBERÄTTELSER 
för Kommunstyrelsen och Borås Stads nämnder
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FÖRSTA REVISORSGRUPPEN

Kommunstyrelsen

Krisledningsnämnden 

Valnämnden

Lokalförsörjningsnämnden

Servicenämnden

Fritids- och folkhälsonämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Tekniska nämnden

Miljö- och konsumentnämnden

ANDRA REVISORSGRUPPEN

Kulturnämnden

Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden

Sociala omsorgsnämnden

Överförmyndarnämnden

Arbetslivsnämnden

Förskolenämnden

Grundskolenämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Vård- och äldrenämnden

REVISIONSBERÄTTELSER 
för Kommunstyrelsen och Borås Stads nämnder

11

Årsrapport 2020

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Kommunstyrelsen år 2020
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Vi har granskat Kommunstyrelsens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller Kommunstyrelsens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi 
att målvärdena för sju av de nio indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Fyra av Kommunfullmäktiges åtta uppdrag till Kommunstyrelsen är inte genomförda.

Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stads skogsförvaltning i vissa delar inte är ändamålsenlig. 
Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning genomföra 
en omprövning av styrning och redovisning när det gäller förvaltningen av Borås Stads skogar.  

Stadsrevisionen bedömer att Kommunstyrelsens interna kontroll avseende upphandlingsfrågor inte 
är helt tillräcklig. Kommunstyrelsen behöver säkerställa uppföljningen av Borås Stads avtalstrohet.

Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stad delvis bedriver integrationsarbetet på ett ända-
målsenligt sätt med avseende på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. 
Kommunstyrelsen bör enligt Stadsrevisionens bedömning vid en revidering av Program för ett integre-
rat samhälle se över den problematik som finns vad gäller att det av fullmäktige antagna programmet 
har en så svag styrande effekt. Kommunstyrelsen bör säkerställa att Arbetslivsnämnden fullföljer den 
årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle.

Uppföljande granskning av Borås Stads arbete med informationssäkerhet visar att arbetet med infor-
mationssäkerhet i stora delar nedprioriterats sedan 2017 på grund av otillräcklig planering och prio-
ritering avseende det centrala införandearbetet med GDPR. Stadsrevisionen bedömer att den interna 
styrningen och kontrollen av arbetet med informationssäkerhet i Borås Stad inte är helt tillräcklig.

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad visar att skillnaden 
mellan Borås Stad och jämförbara kommuner när det gäller nyproducerade bostäder har fortsatt öka 
sedan granskningen 2017. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att de brister som avsåg 
styrning, styrande dokument, samverkan och samordning delvis är åtgärdade. Ytterligare arbete bedöms 
nödvändigt i dessa delar bl.a. avseende strategi, inriktning och prioritering gällande mark-, trafik- och 
parkeringsfrågor. Även styrning, samverkan och samordning bedöms behöva utvecklas ytterligare. 
En fortsatt utveckling enligt ovanstående bedöms som nödvändig om Kommunfullmäktiges mål och 
behovsbedömning inom området ska kunna uppnås/tillgodoses på kort och lång sikt. 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för berednings process – 
Borås Stads nämnder. Granskningen visar att Kommunstyrelsen, som inte berörs av ärendet, ensamt 
har genomfört beredningen inför beslut om riktlinjerna i Kommunfullmäktige. Ingen annan nämnd 
har getts möjlighet att yttra sig eller på annat sätt delta i beredningen. Denna ordning kan enligt 
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Stadsrevisionens bedömning inte ge ett allsidigt belyst beslutsunderlag. Stadsrevisionen bedömer att 
mycket talar för att ärendet inte har beretts i enlighet med kommunallagen. Stadsrevisionens bedöm-
ning är att Kommunstyrelsens beredning av riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder 
har varit otillräcklig. Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i granskningen konstatera att de åtgärder 
som bedömdes i granskningen av Kommunstyrelsens ärendeberedning 2018 fortsatt är angelägna.

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2020. Första revisorsgruppen bedömer att 
Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upprättad enligt God redovisningssed, lagen om kommu-
nal 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.

Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer och genomförande av Kommunfullmäktiges 
uppdrag 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 utveck-
ling för Kommunfullmäktige, kommuninvånare och andra intressenter. 

Vi bedömer att Kommunstyrelsens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen behöver ha en tillräckligt stor buffert och användningen av 
bufferten behöver ske i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Vi bedömer den interna 
kontrollen som inte helt tillräcklig. Den interna kontrollen behöver utvecklas för att åtgärda konstaterade 
avvikelser avseende uppföljning av avtalstrohet, informationssäkerhet och ärendens beredning. 

Vi tillstyrker att Kommunstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-04-19

Bill Johansson   Nils-Gunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg
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Årsrapport 2020

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Krisledningsnämnden  
år 2020

Vi har granskat Krisledningsnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

Krisledningsnämnden har inga indikatorer med målvärden eller några uppdrag beslutade av 
Kommunfullmäktige för 2020.

Krisledningsnämnden har under 2020 inte upprättat någon redovisning till Kommunfullmäktige så 
som reglementet föreskriver. Stadsrevisionen kan konstatera att Krisledningsnämnden under 2020 
inte följt de anvisningar som finns i det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga 
nämnder i Borås Stad när det gäller uppföljning, återredovisning och rapportering.

Vi bedömer att Krisledningsnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Krisledningsnämnden behöver säkerställa en ändamålsenlig redovisning 
till Kommunfullmäktige. Den interna kontrollen bedöms som otillräcklig med hänvisning till att nämnden 
inte följt Borås Stads regler för intern kontroll.

Vi tillstyrker att Krisledningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-04-19

Bill Johansson   Nils-Gunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

14

Revisionsberättelse för Valnämnden år 2020

Vi har granskat Valnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har utförts enligt 
god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som 
utgör en sammanfattning av granskningen.

Vi bedömer att Valnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Valnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-08

Bill Johansson   Nils-Gunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

14

Revisionsberättelse för Valnämnden år 2020

Vi har granskat Valnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har utförts enligt 
god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs för 
att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som 
utgör en sammanfattning av granskningen.

Vi bedömer att Valnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Valnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-08

Bill Johansson   Nils-Gunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg

15

Årsrapport 2020

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Lokalförsörjningsnämnden  
år 2020

Vi har granskat Lokalförsörjningsnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisions-
redogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 26 797 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. 
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har upprättat en åtgärdsplan för att komma till rätta med 
underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdet för två av de fyra indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnått. Nämnden 
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målet för Kommunfullmäktiges indikatorer. Samtliga 
av Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden har genomförts.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har upprättat någon 
åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 
Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med ett identifierat utvecklingsområde, vilket är att bättre 
beskriva planerade åtgärder.

Vi tillstyrker att Lokalförsörjningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-08

Bill Johansson   Nils-Gunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Servicenämnden år 2020

Vi har granskat Servicenämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för fyra av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikato-
rer. Stadsrevisionen konstaterar att måluppfyllelsen gällande Kommunfullmäktiges indikatorer är 
bristfällig.

Nämnden har fått ett uppdrag av Kommunfullmäktige, som inte har genomförts. Stadsrevisionen 
bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts.

Vi bedömer att Servicenämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att Servicenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-08

Bill Johansson   Nils-Gunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund  Fredrik Brandberg 

17

Årsrapport 2020

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Fritids- och folkhälsonämnden  
år 2020

Vi har granskat Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisions-
redogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för två av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. Av 
Kommunfullmäktiges två uppdrag till nämnden är ett inte genomfört. 

Vi noterar att nämnden uppvisar ett betydande ekonomiskt underskott för 2020. Vi noterar samtidigt 
att nämnden anger förklaringar till förhållandena som vi bedömer som godtagbara.

Vi bedömer att Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Dock behöver nämnden ha en tillräckligt stor buffert. Den 
interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Vi tillstyrker att Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-22

Bill Johansson   Nils-Gunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Servicenämnden år 2020

Vi har granskat Servicenämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för fyra av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikato-
rer. Stadsrevisionen konstaterar att måluppfyllelsen gällande Kommunfullmäktiges indikatorer är 
bristfällig.

Nämnden har fått ett uppdrag av Kommunfullmäktige, som inte har genomförts. Stadsrevisionen 
bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts.

Vi bedömer att Servicenämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi tillstyrker att Servicenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-08

Bill Johansson   Nils-Gunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund  Fredrik Brandberg 

17

Årsrapport 2020

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Fritids- och folkhälsonämnden  
år 2020

Vi har granskat Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisions-
redogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för två av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. Av 
Kommunfullmäktiges två uppdrag till nämnden är ett inte genomfört. 

Vi noterar att nämnden uppvisar ett betydande ekonomiskt underskott för 2020. Vi noterar samtidigt 
att nämnden anger förklaringar till förhållandena som vi bedömer som godtagbara.

Vi bedömer att Fritids- och folkhälsonämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Dock behöver nämnden ha en tillräckligt stor buffert. Den 
interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Vi tillstyrker att Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-22

Bill Johansson   Nils-Gunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsnämnden  
år 2020

Vi har granskat Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisions-
redogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för en av de fyra indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i 
Borås Stad. Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom området sedan gransk-
ningen 2017 och att området delvis utvecklats i positiv riktning. Stadsrevisionens sammanfattande 
bedömning är att de brister som avsåg styrning, styrande dokument, samverkan och samordning delvis 
är åtgärdade. Ytterligare arbete bedöms nödvändigt i dessa delar bl.a. avseende strategi, inriktning 
och prioritering gällande mark-, trafik- och parkeringsfrågor. Även styrning, samverkan och sam-
ordning bedöms behöva utvecklas ytterligare. En fortsatt utveckling enligt ovanstående bedöms som 
nödvändig om Kommunfullmäktiges mål och behovsbedömning inom området ska kunna uppnås/
tillgodoses på kort och lång sikt.

Vi bedömer att Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi noterar att nämnden inte har upprättat någon åtgärdsplan för 
att komma till rätta med underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Den interna 
kontrollen bedöms som tillräcklig.  

Vi tillstyrker att Samhällsbyggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-22

Bill Johansson   Nils-Gunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Samhällsbyggnadsnämnden  
år 2020

Vi har granskat Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisions-
redogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för en av de fyra indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i 
Borås Stad. Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom området sedan gransk-
ningen 2017 och att området delvis utvecklats i positiv riktning. Stadsrevisionens sammanfattande 
bedömning är att de brister som avsåg styrning, styrande dokument, samverkan och samordning delvis 
är åtgärdade. Ytterligare arbete bedöms nödvändigt i dessa delar bl.a. avseende strategi, inriktning 
och prioritering gällande mark-, trafik- och parkeringsfrågor. Även styrning, samverkan och sam-
ordning bedöms behöva utvecklas ytterligare. En fortsatt utveckling enligt ovanstående bedöms som 
nödvändig om Kommunfullmäktiges mål och behovsbedömning inom området ska kunna uppnås/
tillgodoses på kort och lång sikt.

Vi bedömer att Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi noterar att nämnden inte har upprättat någon åtgärdsplan för 
att komma till rätta med underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Den interna 
kontrollen bedöms som tillräcklig.  

Vi tillstyrker att Samhällsbyggnadsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-22

Bill Johansson   Nils-Gunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg 

19

Årsrapport 2020

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Tekniska nämnden år 2020

Vi har granskat Tekniska nämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för två av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. Av 
Kommunfullmäktiges två uppdrag till nämnden är ett uppdrag inte genomfört.  

Stadsrevisionen bedömning av Borås Stads skogsförvaltning är att vissa delar inte är ändamålsenliga. 
Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning genomföra en 
omprövning av styrning och redovisning när det gäller förvaltningen av Borås Stads skogar. Tekniska 
nämnden behöver dessutom säkerställa en tillräcklig intern kontroll när det gäller förvaltningen av 
Borås Stads skog och följsamhet till lagen om offentlig upphandling.

Vi bedömer att Tekniska nämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med ett identifierat utveck-
lingsområde. Den interna kontrollen när det gäller förvaltningen av Borås Stads skog behöver utvecklas. 

Vi tillstyrker att Tekniska nämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-08

Bill Johansson   Nils-Gunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Miljö- och konsumentnämnden 
år 2020
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Vi har granskat Miljö- och konsumentnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisions-
redogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för två av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Miljö-och konsumentnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-04-19

Bill Johansson   Nils-Gunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Miljö- och konsumentnämnden 
år 2020
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Vi har granskat Miljö- och konsumentnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning 
som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisions-
redogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för två av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Miljö-och konsumentnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-04-19

Bill Johansson   Nils-Gunnar Blanc  Lennart Gabre 
Ordförande   Vice ordförande

Bo-Lennart Bäcklund  Thomas Gustafsson  Fredrik Brandberg 

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Årsrapport 2020

21
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Kulturnämnden år 2020

Vi har granskat Kulturnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att målvär-
dena för två av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. Kommun-
fullmäktiges båda uppdrag till nämnden är inte genomförda. 

Vi bedömer att Kulturnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Dock behöver nämnden ha en tillräckligt stor buffert. Den interna kontrollen bedöms 
med hänvisning till konstaterade avvikelser som otillräcklig.

Vi tillstyrker att Kulturnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-04-12

Boris Preijde  Ingwer Kliche  Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas  Gabriel Barkarmo

23

Årsrapport 2020

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden år 2020

Vi har granskat Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning 
och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas 
vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för fem av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Vi konstaterar att måluppfyllelsen avseende Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. 
Stadsrevisionen noterar att konsekvenser av coronaviruset för Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden har varit omfattande. Förhållandena har bl.a. försvårat för nämnden när det gäller att 
uppnå Kommunfullmäktiges indikatorer.

Vi bedömer att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt 
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-15

Boris Preijde   Ingwer Kliche   Lena Brännmar
Ordförande   Vice ordförande

Jürgen Urbas    Gabriel Barkarmo
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Kulturnämnden år 2020

Vi har granskat Kulturnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att målvär-
dena för två av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. Kommun-
fullmäktiges båda uppdrag till nämnden är inte genomförda. 

Vi bedömer att Kulturnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt. Dock behöver nämnden ha en tillräckligt stor buffert. Den interna kontrollen bedöms 
med hänvisning till konstaterade avvikelser som otillräcklig.

Vi tillstyrker att Kulturnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-04-12

Boris Preijde  Ingwer Kliche  Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas  Gabriel Barkarmo

23

Årsrapport 2020

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden år 2020

Vi har granskat Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning 
och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas 
vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för fem av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Vi konstaterar att måluppfyllelsen avseende Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. 
Stadsrevisionen noterar att konsekvenser av coronaviruset för Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden har varit omfattande. Förhållandena har bl.a. försvårat för nämnden när det gäller att 
uppnå Kommunfullmäktiges indikatorer.

Vi bedömer att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt 
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-15

Boris Preijde   Ingwer Kliche   Lena Brännmar
Ordförande   Vice ordförande

Jürgen Urbas    Gabriel Barkarmo
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Sociala omsorgsnämnden  
år 2020

Vi har granskat Sociala omsorgsnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredo-
görelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för tre av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Kommunfullmäktiges enda uppdrag till nämnden är inte genomfört. 

Vi bedömer att Sociala omsorgsnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen mot bakgrund av konstaterade 
avvikelser inte har varit helt tillräcklig.

Vi tillstyrker att Sociala omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-29

Boris Preijde  Ingwer Kliche   Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas   Gabriel Barkarmo 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Sociala omsorgsnämnden  
år 2020

Vi har granskat Sociala omsorgsnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredo-
görelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för tre av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Kommunfullmäktiges enda uppdrag till nämnden är inte genomfört. 

Vi bedömer att Sociala omsorgsnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen mot bakgrund av konstaterade 
avvikelser inte har varit helt tillräcklig.

Vi tillstyrker att Sociala omsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-29

Boris Preijde  Ingwer Kliche   Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas   Gabriel Barkarmo 

25

Årsrapport 2020

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Överförmyndarnämnden  
år 2020

Vi har granskat Överförmyndarnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredo-
görelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
Kommunfullmäktige inte angett några indikatorer eller uppdrag till nämnden för 2020.

Vi bedömer att Överförmyndarnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-29

Boris Preijde  Ingwer Kliche   Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas   Gabriel Barkarmo 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Arbetslivsnämnden år 2020

Vi har granskat Arbetslivsnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för tre av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. Ett 
uppdrag från Kommunfullmäktige är inte genomfört.  

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Stadsrevisionens 
samlade bedömning att Borås Stad delvis bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt 
med avseende på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. När det gäller 
den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle rekommenderar Stadsrevisionen att 
Arbetslivsnämnden fullgör sitt uppdrag att årligen följa upp bolagens och nämndernas insatser och 
resultat inom integrationsområdet.

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad. Arbetslivs nämnden 
har enligt Stadsrevisionens bedömning inte fullt ut säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll av 
myndighetsutövningen avseende exempelvis barnrättsperspektivet, överklagade beslut och kontroll av 
utbetalningar. Granskningen visar att det inom förvaltningen sker sådana kontroller men att dessa inte 
dokumenteras och redovisas till nämnden. Sammantaget medför förhållandena enligt Stadsrevisionens 
bedömning att nämnden i dessa delar har begränsade möjligheter att besluta om lämpliga åtgärder.

Vi bedömer att Arbetslivsnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig, med ett iden-
tifierat utvecklingsområde. Den interna kontrollen behöver utvecklas när det gäller myndighetsutövningen 
inom ekonomiskt bistånd.

Vi tillstyrker att Arbetslivsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-15

Boris Preijde  Ingwer Kliche    Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande 

Bengt Sandell  Jürgen Urbas   Gabriel Barkarmo 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Arbetslivsnämnden år 2020

Vi har granskat Arbetslivsnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för tre av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. Ett 
uppdrag från Kommunfullmäktige är inte genomfört.  

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Stadsrevisionens 
samlade bedömning att Borås Stad delvis bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt 
med avseende på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. När det gäller 
den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle rekommenderar Stadsrevisionen att 
Arbetslivsnämnden fullgör sitt uppdrag att årligen följa upp bolagens och nämndernas insatser och 
resultat inom integrationsområdet.

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad. Arbetslivs nämnden 
har enligt Stadsrevisionens bedömning inte fullt ut säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll av 
myndighetsutövningen avseende exempelvis barnrättsperspektivet, överklagade beslut och kontroll av 
utbetalningar. Granskningen visar att det inom förvaltningen sker sådana kontroller men att dessa inte 
dokumenteras och redovisas till nämnden. Sammantaget medför förhållandena enligt Stadsrevisionens 
bedömning att nämnden i dessa delar har begränsade möjligheter att besluta om lämpliga åtgärder.

Vi bedömer att Arbetslivsnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig, med ett iden-
tifierat utvecklingsområde. Den interna kontrollen behöver utvecklas när det gäller myndighetsutövningen 
inom ekonomiskt bistånd.

Vi tillstyrker att Arbetslivsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-15

Boris Preijde  Ingwer Kliche    Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande 

Bengt Sandell  Jürgen Urbas   Gabriel Barkarmo 
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Årsrapport 2020

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Förskolenämnden år 2020

Vi har granskat Förskolenämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för sex av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden är genomfört.

Vi bedömer att Förskolenämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk syn-
punkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Förskolenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-04-12

Boris Preijde  Ingwer Kliche   Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas    Gabriel Barkarmo
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Grundskolenämnden år 2020

Vi har granskat Grundskolenämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för sju av åtta indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Kommunfullmäktiges två uppdrag till nämnden är genomförda. 

Vi bedömer att Grundskolenämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Grundskolenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-04-12

Boris Preijde  Ingwer Kliche   Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas   Gabriel Barkarmo
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Grundskolenämnden år 2020

Vi har granskat Grundskolenämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som behövs 
för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse 
som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för sju av åtta indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Kommunfullmäktiges två uppdrag till nämnden är genomförda. 

Vi bedömer att Grundskolenämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Grundskolenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-04-12

Boris Preijde  Ingwer Kliche   Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas   Gabriel Barkarmo
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Årsrapport 2020

Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden år 2020

Vi har granskat Individ- och familjeomsorgsnämnden verksamhet och årsredovisning 2020. 
Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning 
och omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas 
vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för en av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. Ett 
uppdrag från Kommunfullmäktige är inte genomfört.

Vi bedömer att Individ- och familjeomsorgsnämnden verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Individ- och familjeomsorgsnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-29

Boris Preijde  Ingwer Kliche   Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande  

Bengt Sandell  Jürgen Urbas    Gabriel Barkarmo 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Vård- och äldrenämnden  
år 2020

Vi har granskat Vård- och äldrenämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredo-
görelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för åtta av de nio indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 

Vi konstaterar att måluppfyllelsen gällande Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. Nämnden 
har avseende 2020 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, och det är genomfört.

Vi bedömer att Vård- och äldrenämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Vi tillstyrker att Vård- och äldrenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-15

Boris Preijde  Ingwer Kliche   Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas   Gabriel Barkarmo 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Andra revisorsgruppen

Revisionsberättelse för Vård- och äldrenämnden  
år 2020

Vi har granskat Vård- och äldrenämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen har 
utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfattning som 
behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredo-
görelse som utgör en sammanfattning av granskningen.

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att mål-
värdena för åtta av de nio indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 

Vi konstaterar att måluppfyllelsen gällande Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. Nämnden 
har avseende 2020 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, och det är genomfört.

Vi bedömer att Vård- och äldrenämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.

Vi tillstyrker att Vård- och äldrenämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020.

BORÅS 2021-03-15

Boris Preijde  Ingwer Kliche   Lena Brännmar
Ordförande  Vice ordförande

Bengt Sandell  Jürgen Urbas   Gabriel Barkarmo 
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Kommunfullmäktige
Borås Stad

Första revisorsgruppen

Årsrapport 2020Årsrapport 2019

31
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Granskningsrapport för år 2020

Granskningsrapporter 
för Borås Stads Bolag

Borås Stadshus AB

Borås Energi och Miljö AB

Akademiplatsen AB

Borås Elnät AB

Borås Djurpark AB

Industribyggnader i Borås AB

Eolus6 AB

Kv. Strömsdal 3 AB

Borås kommuns Parkerings AB

BoråsBorås TME AB

Inkubatorn i Borås AB

AB Bostäder i Borås

Fristadbostäder AB

AB Sandhultsbostäder

Viskaforshem AB

AB Toarpshus
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Granskningsrapport för år 2020

Granskningsrapporter 
för Borås Stads Bolag

Borås Stadshus AB

Borås Energi och Miljö AB

Akademiplatsen AB

Borås Elnät AB

Borås Djurpark AB

Industribyggnader i Borås AB

Eolus6 AB

Kv. Strömsdal 3 AB

Borås kommuns Parkerings AB

BoråsBorås TME AB

Inkubatorn i Borås AB

AB Bostäder i Borås

Fristadbostäder AB

AB Sandhultsbostäder

Viskaforshem AB

AB Toarpshus

Årsrapport 2020

33

Granskningsrapporter 2020

Granskningsrapport för år 2020
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Vi – Nils-Gunnar Blanc och Ingwer Kliche - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda lekman-
narevisorer i Borås Stadshus AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Vi har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i vår granskning. 

Lekmannarevisorerna bedömer att kontakt och dialog mellan ägaren och Borås Energi och Miljö AB 
kan förbättras för att säkerställa att Kommunfullmäktiges beslut verkställs i enlighet med dess inten-
tioner. Särskilt betydelsefullt är detta i förhållande till investeringsbeslut av principiell beskaffenhet 
eller av större vikt så som ex. fallet med det nya insamlingssystemet.

Vi bedömer att Borås Stadshus AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Stadshus AB 2020. 

BORÅS 2021-03-10

Nils-Gunnar Blanc  Ingwer Kliche

Till årsstämman i Borås Stadshus AB
 Organisationsnummer 556547-5646
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Granskningsrapport för år 2020

Vi – Ingwer Kliche och Boris Preijde - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda lekmannarevisorer 
i Borås Energi och Miljö AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Vi har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i vår granskning. 

Borås Energi och Miljö AB har under året bedrivit arbetet i linje med de mål för verksamheten som 
anges i bolagets ägardirektiv. Bolaget uppnår inte Kommunfullmäktiges avkastningskrav eller finan-
siellt mål om soliditet. Bolaget uppnår däremot Kommunfullmäktiges utdelningskrav.

Lekmannarevisorerna kan när det gäller bolagets projekt om hushållsnära flerfacksinsamling kon-
statera att investeringen påbörjats under året i strid med Kommunfullmäktiges intentioner. Genom 
bristfällig protokollföring från Kommunfullmäktiges sammanträde har bolaget inte fått tillräcklig 
information om Kommunfullmäktiges beslut. Lekmannarevisorerna bedömer att kontakt och dialog 
mellan bolaget och ägaren kan förbättras för att säkerställa att Kommunfullmäktiges beslut verkställs 
i enlighet med dess intentioner. Särskilt betydelsefullt är detta i förhållande till investeringsbeslut av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt så som ex. det nya insamlingssystemet.

Lekmannarevisorernas sammantagna bedömning är att styrelsen i Borås Energi och Miljö AB inte 
säkerställt en ändamålsenlig beslutsgång i samband med beslutet om arbetsbefriande av VD 14 sep-
tember 2020. Lekmannarevisorerna bedömer att konstaterade avvikelser från lagstiftning och interna 
styrdokument utgör bristande styrning och intern kontroll av verksamhet, otillräcklig beredning av 
ärendet och obehörigt beslutsfattande. Styrelsen bedöms inte fullt ut förmått att hantera sitt ansvar 
för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter på ett ändamålsenligt sätt. 

Förhållandena har enligt lekmannarevisorernas bedömning vållat bolaget förtroendeskada.

Till årsstämman i Borås Energi och Miljö AB
Organisationsnummer 556527-5590
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Granskningsrapport för år 2020

Vi – Ingwer Kliche och Boris Preijde - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda lekmannarevisorer 
i Borås Energi och Miljö AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Vi har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i vår granskning. 

Borås Energi och Miljö AB har under året bedrivit arbetet i linje med de mål för verksamheten som 
anges i bolagets ägardirektiv. Bolaget uppnår inte Kommunfullmäktiges avkastningskrav eller finan-
siellt mål om soliditet. Bolaget uppnår däremot Kommunfullmäktiges utdelningskrav.

Lekmannarevisorerna kan när det gäller bolagets projekt om hushållsnära flerfacksinsamling kon-
statera att investeringen påbörjats under året i strid med Kommunfullmäktiges intentioner. Genom 
bristfällig protokollföring från Kommunfullmäktiges sammanträde har bolaget inte fått tillräcklig 
information om Kommunfullmäktiges beslut. Lekmannarevisorerna bedömer att kontakt och dialog 
mellan bolaget och ägaren kan förbättras för att säkerställa att Kommunfullmäktiges beslut verkställs 
i enlighet med dess intentioner. Särskilt betydelsefullt är detta i förhållande till investeringsbeslut av 
principiell beskaffenhet eller av större vikt så som ex. det nya insamlingssystemet.

Lekmannarevisorernas sammantagna bedömning är att styrelsen i Borås Energi och Miljö AB inte 
säkerställt en ändamålsenlig beslutsgång i samband med beslutet om arbetsbefriande av VD 14 sep-
tember 2020. Lekmannarevisorerna bedömer att konstaterade avvikelser från lagstiftning och interna 
styrdokument utgör bristande styrning och intern kontroll av verksamhet, otillräcklig beredning av 
ärendet och obehörigt beslutsfattande. Styrelsen bedöms inte fullt ut förmått att hantera sitt ansvar 
för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter på ett ändamålsenligt sätt. 

Förhållandena har enligt lekmannarevisorernas bedömning vållat bolaget förtroendeskada.

Till årsstämman i Borås Energi och Miljö AB
Organisationsnummer 556527-5590

Årsrapport 2020

35

Granskningsrapporter 2020

Bolagets interna kontroll har under året fortsatt varit inne i ett omdaningsskede. Delar av för-
ändringsarbetet pågår fortfarande med målet att ta fram ett heltäckande internkontrollramverk. 
Lekmannarevisorerna bedömde 2019 att bolagets interna kontroll inte fullt ut levde upp till de krav 
som ställs i Borås Stads regler för intern kontroll. De avvikelser som konstaterades 2019 kvarstår även 
avseende 2020. Sammantaget har fem avvikelser från Borås Stads regler för intern kontroll konstaterats 
för 2020. Den interna kontrollen behöver utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys, 
upprättar en samlad plan för intern kontroll och att en samlad uppföljning av den interna kontrollen 
genomförs årligen. Styrelsen behöver även upprätta regler och anvisningar för intern kontroll. 

Vi bedömer att Borås Energi och Miljö AB:s verksamhet har bedrivits på ett inte helt ändamålsen-
ligt sätt. Vi bedömer att verksamheten ur ekonomisk synpunkt bedrivits på ett tillfredsställande 
sätt. Den interna kontrollen bedöms mot bakgrund av konstaterade avvikelser som otillräcklig. 
Lekmannarevisorerna bedömer att en utveckling av bolagets interna styrning och kontroll är ange-
lägen, inte minst mot bakgrund av framtida finansiella risker och stora investeringar. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Energi och Miljö AB 2020. 

BORÅS 2021-03-04

Ingwer Kliche  Boris Preijde
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Granskningsrapport för år 2020

Jag – Bill Johansson - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Akademiplatsen 
AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min gransk-
ning. 

Jag bedömer att Akademiplatsen AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med ett utveck-
lingsområde. Utvecklingsområdet är att styrelsen antar regler och anvisningar för intern kontroll.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Akademiplatsen AB 2020. 

BORÅS 2021-02-16

Bill Johansson

Till årsstämman i Akademiplatsen AB
Organisationsnummer 556565-1493
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Granskningsrapport för år 2020

Jag – Bill Johansson - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Akademiplatsen 
AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min gransk-
ning. 

Jag bedömer att Akademiplatsen AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekono-
misk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med ett utveck-
lingsområde. Utvecklingsområdet är att styrelsen antar regler och anvisningar för intern kontroll.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Akademiplatsen AB 2020. 

BORÅS 2021-02-16

Bill Johansson

Till årsstämman i Akademiplatsen AB
Organisationsnummer 556565-1493

Årsrapport 2020
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Granskningsrapporter 2020

Granskningsrapport för år 2020

Vi – Thomas Gustafsson och Jürgen Urbas- av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda lekman-
narevisorer i Borås Elnät AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Vi har samarbetat med bolagets auk-
toriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min granskning. 

Vi bedömer att Borås Elnät AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig men med två utveck-
lingsområden. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys 
och upprättar regler och anvisningar för intern kontroll. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Elnät AB 2020. 

BORÅS 2021-02-17

Thomas Gustafsson  Jürgen Urbas

Till årsstämman i Borås Elnät AB
Organisationsnummer 556527-5582
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Granskningsrapport för år 2020

Jag – Bengt Sandell - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Borås 
Djurpark AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksam-
het. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med 
bolagets auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor 
i min granskning. 

Jag bedömer att Borås Djurpark AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig 
med ett utvecklingsområde. Utvecklingsområdet är att styrelsen antar regler och anvisningar 
för intern kontroll.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Djurpark AB 2020. 

BORÅS 2021-02-16

Bengt Sandell 

Till årsstämman i Borås Djurpark AB
Organisationsnummer 556073-0359

Årsrapport 2020
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Granskningsrapporter 2020

Granskningsrapport för år 2020

Till årsstämman i Industribyggnader i Borås AB
Organisationsnummer 556080-0087

Jag – Bill Johansson - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Industribyggnader 
i Borås AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads revisionskontor i min granskning.

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig med ett identifierat utveck-
lingsområde. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) 
och dotterbolagen Kv. Strömsdal 3 AB och Eolus 6 AB.

BORÅS 2021-02-24

Bill Johansson
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Granskningsrapport för år 2020

Jag – Bengt Sandell - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Borås 
Djurpark AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksam-
het. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med 
bolagets auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor 
i min granskning. 

Jag bedömer att Borås Djurpark AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig 
med ett utvecklingsområde. Utvecklingsområdet är att styrelsen antar regler och anvisningar 
för intern kontroll.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås Djurpark AB 2020. 

BORÅS 2021-02-16

Bengt Sandell 

Till årsstämman i Borås Djurpark AB
Organisationsnummer 556073-0359

Årsrapport 2020
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Granskningsrapporter 2020

Granskningsrapport för år 2020

Till årsstämman i Industribyggnader i Borås AB
Organisationsnummer 556080-0087

Jag – Bill Johansson - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Industribyggnader 
i Borås AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads revisionskontor i min granskning.

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig med ett identifierat utveck-
lingsområde. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) 
och dotterbolagen Kv. Strömsdal 3 AB och Eolus 6 AB.

BORÅS 2021-02-24

Bill Johansson
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Granskningsrapport för år 2020

Till årsstämman i Eolus 6 AB
Organisationsnummer 559009-9965

Jag – Bill Johansson - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Eolus 6 AB - har 
granskat bolagets verksamhet under år 2020.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig med ett identifierat utveck-
lingsområde. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) 
och dotterbolagen Kv. Strömsdal 3 AB och Eolus 6 AB.

BORÅS 2021-02-24

Bill Johansson
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Granskningsrapport för år 2020

Till årsstämman i Eolus 6 AB
Organisationsnummer 559009-9965

Jag – Bill Johansson - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Eolus 6 AB - har 
granskat bolagets verksamhet under år 2020.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig med ett identifierat utveck-
lingsområde. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) 
och dotterbolagen Kv. Strömsdal 3 AB och Eolus 6 AB.

BORÅS 2021-02-24

Bill Johansson

Årsrapport 2020
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Granskningsrapporter 2020

Granskningsrapport för år 2020

Jag – Bill Johansson - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Kv. Strömsdal 
3 AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde. 

Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig med ett identifierat utveck-
lingsområde. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Industribyggnader i Borås AB (IBAB) 
och dotterbolagen Kv. Strömsdal 3 AB och Eolus 6 AB.

BORÅS 2021-02-24

Bill Johansson

Till årsstämman i Kv. Strömsdal 3 AB
Organisationsnummer 556043-2246
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Granskningsrapport för år 2020

Till årsstämman i Borås kommuns Parkerings AB
Organisationsnummer 556062-1640 

Jag – Lennart Gabre - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Borås kommuns 
Parkerings AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min granskning. 

Jag bedömer att Borås kommuns Parkerings AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås kommuns Parkerings AB 2020. 

BORÅS 2021-02-16

Lennart Gabre 
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Granskningsrapport för år 2020

Till årsstämman i Borås kommuns Parkerings AB
Organisationsnummer 556062-1640 

Jag – Lennart Gabre - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Borås kommuns 
Parkerings AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min granskning. 

Jag bedömer att Borås kommuns Parkerings AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Borås kommuns Parkerings AB 2020. 

BORÅS 2021-02-16

Lennart Gabre 

Årsrapport 2020
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Granskningsrapporter 2020

Granskningsrapport för år 2020

Till årsstämman i BoråsBorås TME AB
Organisationsnummer 556784-7719

Jag – Thomas Gustafsson - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i BoråsBorås 
TME AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min gransk-
ning. 

Jag bedömer att BoråsBorås TME AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från 
 ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med ett 
utvecklingsområde. Utvecklingsområdet är att styrelsen antar regler och anvisningar för intern kon-
troll.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för BoråsBorås TME AB 2020. 

BORÅS 2021-02-16

Thomas Gustafsson
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Granskningsrapport för år 2020

Jag – Bengt Sandell - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Inkubatorn 
AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bo -
lagets auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min 
granskning. 

Jag bedömer att Inkubatorns AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig. 
Förbättringsområden inför 2021 är att styrelsen genomför en egen riskanalys och att styrelsen fattar 
beslut om planen för intern kontroll. Styrelsen bör också anta regler och anvisningar för intern kontroll.  

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Inkubatorn AB 2020. 

BORÅS 2021-02-16

Bengt Sandell

Till årsstämman i Inkubatorn AB
Organisationsnummer 556685-7362
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Granskningsrapport för år 2020

Jag – Bengt Sandell - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Inkubatorn 
AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bo -
lagets auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min 
granskning. 

Jag bedömer att Inkubatorns AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig. 
Förbättringsområden inför 2021 är att styrelsen genomför en egen riskanalys och att styrelsen fattar 
beslut om planen för intern kontroll. Styrelsen bör också anta regler och anvisningar för intern kontroll.  

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Inkubatorn AB 2020. 

BORÅS 2021-02-16

Bengt Sandell

Till årsstämman i Inkubatorn AB
Organisationsnummer 556685-7362

Årsrapport 2020
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Granskningsrapporter 2020

Granskningsrapport för år 2020

Vi – Nils-Gunnar Blanc och Thomas Gustafsson - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedda 
lekmannarevisorer i AB Bostäder - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Vi har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i vår granskning. 

Vi bedömer att AB Bostäders verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig men med ett identifierat 
utvecklingsområde. Den interna kontrollen behöver utvecklas genom att styrelsen genomför en egen 
riskanalys och att fler riskområden beaktas. Lekmannarevisorerna noterar att detta har genomförts 
inför 2021. 

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för AB Bostäder 2020. 

BORÅS 2021-02-24

Nils-Gunnar Blanc  Thomas Gustafsson

Till årsstämman i AB Bostäder i Borås
Organisationsnummer 556024-8782
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Granskningsrapport för år 2020

Till årsstämman i Fristadbostäder AB
Organisationsnummer 556516-3119

Jag – Lena Brännmar - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Fristadbostäder 
AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min gransk-
ning. 

Jag bedömer att Fristadbostäder AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med ett 
identifierat utvecklingsområde. Bolaget bör genomföra en samlad uppföljning årligen av den interna 
kontrollen.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Fristadbostäder AB 2020. 

BORÅS 2021-02-22

Lena Brännmar
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Granskningsrapport för år 2020

Till årsstämman i Fristadbostäder AB
Organisationsnummer 556516-3119

Jag – Lena Brännmar - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i Fristadbostäder 
AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min gransk-
ning. 

Jag bedömer att Fristadbostäder AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från eko-
nomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med ett 
identifierat utvecklingsområde. Bolaget bör genomföra en samlad uppföljning årligen av den interna 
kontrollen.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Fristadbostäder AB 2020. 

BORÅS 2021-02-22

Lena Brännmar

Årsrapport 2020
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Granskningsrapporter 2020

Granskningsrapport för år 2020

Jag – Bo-Lennart Bäcklund- av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i AB 
Sandhultsbostäder - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min granskning. 

Jag bedömer att AB Sandhultsbostäders verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med två 
identifierade utvecklingsområden. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen genomför 
en egen riskanalys samt upprättar regler och anvisningar för intern kontroll.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för AB Sandhultsbostäder 2020. 

BORÅS 2021-02-22

Bo-Lennart Bäcklund 

Till årsstämman i AB Sandhultsbostäder
Organisationsnummer 556236-8133
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Granskningsrapport för år 2020

48

Till årsstämman i Viskaforshem AB
Organisationsnummer 556517-4454

Jag – Bo-Lennart Bäcklund - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i 
Viskaforshem AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min granskning. 

Jag bedömer att Viskaforshem AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som otillräcklig, med hänvisning 
till sammantaget fyra identifierade utvecklingsområden, vilket är avvikelser från Borås Stads regler 
för intern kontroll.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Viskaforshem AB 2020. 

BORÅS 2021-02-22

Bo-Lennart Bäcklund 

Granskningsrapporter 2019
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Granskningsrapport för år 2020

48

Till årsstämman i Viskaforshem AB
Organisationsnummer 556517-4454

Jag – Bo-Lennart Bäcklund - av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i 
Viskaforshem AB - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min granskning. 

Jag bedömer att Viskaforshem AB:s verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som otillräcklig, med hänvisning 
till sammantaget fyra identifierade utvecklingsområden, vilket är avvikelser från Borås Stads regler 
för intern kontroll.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för Viskaforshem AB 2020. 

BORÅS 2021-02-22

Bo-Lennart Bäcklund 

Granskningsrapporter 2019 Årsrapport 2020
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Till årsstämman i AB Toarphus
Organisationsnummer 556012-3233

Jag – Bo-Lennart Bäcklund- av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i AB 
Toarphus - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksamhet. 
Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med bolagets 
auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor i min gransk-
ning. 

Jag bedömer att AB Toarphus verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med två identifierade 
utvecklingsområden. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen 
riskanalys samt upprättar regler och anvisningar för intern kontroll.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för AB Toarphus 2020. 

BORÅS 2021-02-22

Bo-Lennart Bäcklund
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Lekmannarevisorerna genomför en grundläggande granskning för bedömning av styrelsens och 
verkställande direktörens ledning och styrning. Utgångspunkten är det kommunala ändamålet, 
bolagsordning och ägardirektiv. Granskning genomförs i enlighet med God revisionssed (SKR) och 
redovisar avvikelser och väsentliga händelser för revisionsåret. Därutöver genomförs fördjupningar 
baserade på risk- och väsentlighetsanalysen. Fördjupningarna kan vara specifika bevakningsområden 
eller fördjupade granskningar som redovisas i separata rapporter. 

I det nedanstående ges en sammanfattning av iakttagelserna från 2020 års granskning. En mer utförlig 
redovisning av granskningsresultatet återfinns i granskningsredogörelser som tillställs styrelserna för 
respektive bolag. I årsrapporten återfinns granskningsrapporter för varje bolag. Granskningsrapporterna 
bygger på granskningsresultat som presenteras i granskningsredogörelserna. Lekmannarevisorerna 
informerar Kommunfullmäktige om förhållanden i bolagen, men har inte till uppgift att ansvarspröva. 
Ansvarsprövningen genomförs av den auktoriserade revisorn som avlämnar en revisionsberättelse.

I lekmannarevisionens grundläggande del granskas bolagen på områdena styrning och ledning, ända-
målsenlighet, ekonomi och intern kontroll. I 2020 års granskning noteras avvikelser, iakttagelser och 
väsentliga händelser enligt nedanstående.

Stadshuskoncernen
Stadshuskoncernens resultat för 2020 är ca 80 mnkr (budget 2020 62,7 mnkr) efter finansiella poster. 
Koncernens resultat 2020 har negativa avvikelser mot budget för Borås Energi och Miljö AB och Borås 
Djurpark AB. Koncernens resultat var föregående år 13,7 mnkr efter finansiella poster. Årets resultat 
är ca 66 mnkr bättre än föregående år då resultatet bl.a. påverkades av nedskrivningar i Borås Elnät 
AB och Borås kommuns Parkerings AB. Under 2020 har soliditeten för koncernen ökat till 11,5 %. 
Borås Stadshus AB har lämnat koncernbidrag om ca 67,3 mnkr avseende 2020. Kommunfullmäktige 
har godkänt koncernbidragen.

Sammantaget redovisar bolagen i Stadshus AB resultat efter finansiella poster och erhållet eller lämnat 
koncernbidrag enligt nedan: 

Bolag
Resultat efter finansiella 

poster 2020, mnkr 
Erhållet (+) eller lämnat (-) 
koncernbidrag 2020, mnkr

Borås Stadshus AB - 3,0 1,9

Borås Energi och Miljö AB 52,3 -10,0

Borås Elnät AB 68,3 -42,0

Borås kommuns Parkerings AB 10,3 -7,3

IBAB - koncernen 16,0 -8,0

Borås Djurpark AB -17,6 17,1

BoråsBorås TME AB -18,0 18,0

Akademiplatsen AB -27,7 27,7

Inkubatorn i Borås AB -2,7 2,6

För att stärka Borås kommuns Parkerings AB:s egna kapital för framtida investeringar har bolaget 
fått ett aktieägartillskott om 2,5 mnkr. 
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Lekmannarevisorerna genomför en grundläggande granskning för bedömning av styrelsens och 
verkställande direktörens ledning och styrning. Utgångspunkten är det kommunala ändamålet, 
bolagsordning och ägardirektiv. Granskning genomförs i enlighet med God revisionssed (SKR) och 
redovisar avvikelser och väsentliga händelser för revisionsåret. Därutöver genomförs fördjupningar 
baserade på risk- och väsentlighetsanalysen. Fördjupningarna kan vara specifika bevakningsområden 
eller fördjupade granskningar som redovisas i separata rapporter. 

I det nedanstående ges en sammanfattning av iakttagelserna från 2020 års granskning. En mer utförlig 
redovisning av granskningsresultatet återfinns i granskningsredogörelser som tillställs styrelserna för 
respektive bolag. I årsrapporten återfinns granskningsrapporter för varje bolag. Granskningsrapporterna 
bygger på granskningsresultat som presenteras i granskningsredogörelserna. Lekmannarevisorerna 
informerar Kommunfullmäktige om förhållanden i bolagen, men har inte till uppgift att ansvarspröva. 
Ansvarsprövningen genomförs av den auktoriserade revisorn som avlämnar en revisionsberättelse.

I lekmannarevisionens grundläggande del granskas bolagen på områdena styrning och ledning, ända-
målsenlighet, ekonomi och intern kontroll. I 2020 års granskning noteras avvikelser, iakttagelser och 
väsentliga händelser enligt nedanstående.

Stadshuskoncernen
Stadshuskoncernens resultat för 2020 är ca 80 mnkr (budget 2020 62,7 mnkr) efter finansiella poster. 
Koncernens resultat 2020 har negativa avvikelser mot budget för Borås Energi och Miljö AB och Borås 
Djurpark AB. Koncernens resultat var föregående år 13,7 mnkr efter finansiella poster. Årets resultat 
är ca 66 mnkr bättre än föregående år då resultatet bl.a. påverkades av nedskrivningar i Borås Elnät 
AB och Borås kommuns Parkerings AB. Under 2020 har soliditeten för koncernen ökat till 11,5 %. 
Borås Stadshus AB har lämnat koncernbidrag om ca 67,3 mnkr avseende 2020. Kommunfullmäktige 
har godkänt koncernbidragen.

Sammantaget redovisar bolagen i Stadshus AB resultat efter finansiella poster och erhållet eller lämnat 
koncernbidrag enligt nedan: 

Bolag
Resultat efter finansiella 

poster 2020, mnkr 
Erhållet (+) eller lämnat (-) 
koncernbidrag 2020, mnkr

Borås Stadshus AB - 3,0 1,9

Borås Energi och Miljö AB 52,3 -10,0

Borås Elnät AB 68,3 -42,0

Borås kommuns Parkerings AB 10,3 -7,3

IBAB - koncernen 16,0 -8,0

Borås Djurpark AB -17,6 17,1

BoråsBorås TME AB -18,0 18,0

Akademiplatsen AB -27,7 27,7

Inkubatorn i Borås AB -2,7 2,6

För att stärka Borås kommuns Parkerings AB:s egna kapital för framtida investeringar har bolaget 
fått ett aktieägartillskott om 2,5 mnkr. 
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Borås Stadshus AB konstaterar i årsredovisningen att den finansiella situationen i koncernen är 
ansträngd och att koncernen har stora utmaningar att hantera. En stor del av utmaningarna beror 
på fortsatt stora investeringsbehov. Under 2018 tillkom ny verksamhet med strukturella underskott 
vilket påverkar den finansiella situationen. Störst påverkan har Borås Energi och Miljö AB:s genom-
förda EMC-investering, och det är av yttersta vikt för såväl Stadshuskoncernen som för Borås Stad 
att bolaget lyckas med implementeringen av EMC och att framtida driftresultat kan säkras. Därtill 
påverkas Borås Elnät AB framöver av sänkta intäktsramar för elnätsverksamheten och högre finansiella 
kostnader till följd av stora investeringar. 

Borås Stadshus AB - Moderbolaget

Borås Stadshus AB är ett av Borås Stad helägt bolag. Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, 
Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB (inkl. dotterbo-
lag), BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB är dotterbolag till Borås 
Stadshus AB. Samtliga dotterbolag förutom BoråsBorås TME AB (91 %) är helägda.

Borås Stadshus AB ansvarar enligt det gemensamma ägardirektivet bl.a. för ägarstyrningen av bolagen 
i koncernen. Borås Energi och Miljö AB:s projekt om hushållsnära flerfacksinsamling har pågått under 
året. Lekmannarevisorerna i Borås Stadshus AB och Borås Energi och Miljö AB har särskilt bevakat 
projektet. Detta redogörs för i granskningsredogörelsen för respektive bolag. Lekmannarevisorerna 
konstaterar att investeringen påbörjats i strid med Kommunfullmäktiges intentioner. Genom bristfällig 
protokollföring har Stadshus AB och Borås Energi och Miljö AB inte fått tillräcklig information om 
Kommunfullmäktiges beslut.  Lekmannarevisorerna bedömer att kontakt och dialog mellan ägaren 
och Borås Energi och Miljö AB kan förbättras för att säkerställa att Kommunfullmäktiges beslut 
verkställs i enlighet med dess intentioner. Särskilt betydelsefullt är detta i förhållande till investerings-
beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt så som ex. fallet med det nya insamlingssystemet.

Processen för utveckling av ägastyrningen har fortsatt under 2020. Styrelsen i Borås Stadshus AB 
har som en del i detta haft fem arbetsmöten under året utöver ordinarie styrelsemöten. Regelbundna 
möten har även genomförts i Stadsledningskansliets bolagsgrupp under året. 

Borås Stadshus AB har under 2020 arbetat med att utveckla den interna kontrollen i Borås Stads bolag. 
Bland annat har en utbildning om intern kontroll riktad till samtliga bolag genomförts under året. 
Bolaget har även utvecklat arbetet med stöd och vägledning till bolagen när det gäller intern kontroll. 

Borås Stadshus AB har under året arbetat med arbetsmiljöutredning och rekrytering av tf. VD och ny 
VD i Borås Energi och Miljö AB. Arbetet har skett på begäran av styrelsen i Borås Energi och Miljö AB.

Borås Elnät AB

I september 2019 erhöll Borås Elnät AB Energimarknadsinspektionens beslut om sänkta intäktsramar. 
Intäktsramarna regleras i fyraårsperioder och beslutet som kommit gäller perioden 2020–2023. Ramen 
bolaget fick var 712 mnkr. Det innebär att ramen hamnade betydligt under tidigare nivå (2016-2019 
låg intäktsramen på 845 mnkr). Den sänkta intäktsramen kommer påverka bolaget i hög grad i och 
med sänkta intäkter för eldistribution. I branschen har en stor fråga varit i vilken omfattning eldist-
ributörer får föra över outnyttjat intäktsutrymme till den nya perioden. Under 2020 har Borås Elnät 
AB fått besked från branschorganisationen och berörda departement om att de får föra över c:a 57 
mnkr från perioden 2016–2019 till den nya regleringsperioden. Detta mildrar effekterna för bolaget 
i viss utsträckning. Avseende perioden 2012–2015 är det fortsatt oklart om bolaget kan föra över 
något intäktsutrymme till innevarande period. Bolaget har överklagat den beslutade intäktsramen 
till förvaltningsrätten genom en grupptalan. Ingen dom i målet har kommit under 2020.



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 1722

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

52

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

Borås Elnät AB:s projekt 2031 som avser en expandering av elnätet och nedläggning av en ny 130 
kV-kabel runt Borås har fortsatt bedrivits under året. 

Borås Energi och Miljö AB

Ordföranden i Borås Energi och Miljö AB:s styrelse avgick i februari 2020 efter att han tidigare tagit 
en timeout från styrelsens arbete. En ny ordförande i styrelsen utsågs av Kommunfullmäktige under 
våren. Ordförande valde att avgå från sitt uppdrag i september 2020. En ny ordförande utsågs av 
Kommunfullmäktige i oktober 2020. 

Borås Energi och Miljö AB har under året haft en tf. VD fram till april och en ordinarie VD från 
april till september. Under slutet av september har bolaget haft en tjf. VD och en tf. VD under första 
veckan i oktober. Från och med 5 oktober hade bolaget en annan tf. VD. En ny VD har rekryterats 
i slutet av 2020. Den nya VD:n tillträdde sin tjänst i januari 2021.

Sammantaget har Borås Energi och Miljö AB under året haft tre olika styrelseordföranden, en ordi-
narie VD och två olika tjf. eller tf. VD. Bolaget har därutöver rekryterat en ny VD som tillträder i 
januari 2021. Lekmannarevisorerna i Borås Energi och Miljö AB har särskilt bevakat styrelsens arbete 
i samband med entledigande av VD. Detta redogörs för i granskningsredogörelsen för Borås Energi 
och Miljö AB. Lekmannarevisorernas sammantagna bedömning är att styrelsen i Borås Energi och 
Miljö AB inte säkerställt en ändamålsenlig beslutsgång i samband med beslutet om arbetsbefriande av 
VD 14 september 2020. Lekmannarevisorerna bedömer att konstaterade avvikelser från lagstiftning 
och interna styrdokument utgör bristande styrning och intern kontroll av verksamhet, otillräcklig 
beredning av ärendet och obehörigt beslutsfattande. Styrelsen bedöms inte fullt ut förmått att hantera 
sitt ansvar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter på ett ändamåls-
enligt sätt. 

Förhållandena har enligt lekmannarevisorernas bedömning vållat bolaget förtroendeskada.

Det kvarstår arbete för Borås Energi och Miljö AB med att slutföra projekt EMC. Projektet har under 
året varit inne i fas 3 som innefattar att projektet ska fasas in i bolagets ordinarie organisation. Bolaget 
har inte kunnat ta över alla anläggningar så som planerats under året. Det som återstår är slutbe-
siktningen av rötningsanläggningen. Projektet väntas bli helt överlämnat från projektorganisationen 
under första halvåret 2021. EMC projektets totala prognos om 3 667 mnkr inkl. fördyrningen om 
500 mnkr ligger fast. 

Borås Energi och Miljö AB har sedan 2019 bedrivit arbete avseende Borås framtida dricksvattenförsörj-
ning. Arbetet har pågått även under 2020. I oktober 2020 fattade Kommunfullmäktige inriktningsbe-
slut om framtida dricksvattenförsörjning. Bolaget gavs då bl.a. i uppdrag att genomföra detaljstudier 
av sjön Tolken som framtida dricksvattentäkt.  

Konkurrensverket har under året genomfört tillsyn av Borås Energi och Miljö AB enligt lagen 
(2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Bolaget har för avsikt att redovisa enligt 
lagen fr.o.m. räkenskapsåret 2020 och har arbetat med att förbättra särredovisningen under året. 

Borås Djurpark AB

Borås Djurpark AB har under året haft 197 000 betalande entrébesökare vilket motsvarar 92,5 % av 
förra årets siffra. Detta trots coronapandemin. Kommunfullmäktige har under hösten beslutat att 
Borås camping (Saltemad) fortsatt ska drivas av bolaget. Borås Djurpark AB konstaterar att det finns 
behov av investeringar på grund av eftersatt underhåll i campingen. Campingen har, precis som hela 
resebranschen, påverkats hårt av coronapandemin med färre gästnätter som följd.  
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Borås Elnät AB:s projekt 2031 som avser en expandering av elnätet och nedläggning av en ny 130 
kV-kabel runt Borås har fortsatt bedrivits under året. 

Borås Energi och Miljö AB

Ordföranden i Borås Energi och Miljö AB:s styrelse avgick i februari 2020 efter att han tidigare tagit 
en timeout från styrelsens arbete. En ny ordförande i styrelsen utsågs av Kommunfullmäktige under 
våren. Ordförande valde att avgå från sitt uppdrag i september 2020. En ny ordförande utsågs av 
Kommunfullmäktige i oktober 2020. 

Borås Energi och Miljö AB har under året haft en tf. VD fram till april och en ordinarie VD från 
april till september. Under slutet av september har bolaget haft en tjf. VD och en tf. VD under första 
veckan i oktober. Från och med 5 oktober hade bolaget en annan tf. VD. En ny VD har rekryterats 
i slutet av 2020. Den nya VD:n tillträdde sin tjänst i januari 2021.

Sammantaget har Borås Energi och Miljö AB under året haft tre olika styrelseordföranden, en ordi-
narie VD och två olika tjf. eller tf. VD. Bolaget har därutöver rekryterat en ny VD som tillträder i 
januari 2021. Lekmannarevisorerna i Borås Energi och Miljö AB har särskilt bevakat styrelsens arbete 
i samband med entledigande av VD. Detta redogörs för i granskningsredogörelsen för Borås Energi 
och Miljö AB. Lekmannarevisorernas sammantagna bedömning är att styrelsen i Borås Energi och 
Miljö AB inte säkerställt en ändamålsenlig beslutsgång i samband med beslutet om arbetsbefriande av 
VD 14 september 2020. Lekmannarevisorerna bedömer att konstaterade avvikelser från lagstiftning 
och interna styrdokument utgör bristande styrning och intern kontroll av verksamhet, otillräcklig 
beredning av ärendet och obehörigt beslutsfattande. Styrelsen bedöms inte fullt ut förmått att hantera 
sitt ansvar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter på ett ändamåls-
enligt sätt. 

Förhållandena har enligt lekmannarevisorernas bedömning vållat bolaget förtroendeskada.

Det kvarstår arbete för Borås Energi och Miljö AB med att slutföra projekt EMC. Projektet har under 
året varit inne i fas 3 som innefattar att projektet ska fasas in i bolagets ordinarie organisation. Bolaget 
har inte kunnat ta över alla anläggningar så som planerats under året. Det som återstår är slutbe-
siktningen av rötningsanläggningen. Projektet väntas bli helt överlämnat från projektorganisationen 
under första halvåret 2021. EMC projektets totala prognos om 3 667 mnkr inkl. fördyrningen om 
500 mnkr ligger fast. 

Borås Energi och Miljö AB har sedan 2019 bedrivit arbete avseende Borås framtida dricksvattenförsörj-
ning. Arbetet har pågått även under 2020. I oktober 2020 fattade Kommunfullmäktige inriktningsbe-
slut om framtida dricksvattenförsörjning. Bolaget gavs då bl.a. i uppdrag att genomföra detaljstudier 
av sjön Tolken som framtida dricksvattentäkt.  

Konkurrensverket har under året genomfört tillsyn av Borås Energi och Miljö AB enligt lagen 
(2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Bolaget har för avsikt att redovisa enligt 
lagen fr.o.m. räkenskapsåret 2020 och har arbetat med att förbättra särredovisningen under året. 

Borås Djurpark AB

Borås Djurpark AB har under året haft 197 000 betalande entrébesökare vilket motsvarar 92,5 % av 
förra årets siffra. Detta trots coronapandemin. Kommunfullmäktige har under hösten beslutat att 
Borås camping (Saltemad) fortsatt ska drivas av bolaget. Borås Djurpark AB konstaterar att det finns 
behov av investeringar på grund av eftersatt underhåll i campingen. Campingen har, precis som hela 
resebranschen, påverkats hårt av coronapandemin med färre gästnätter som följd.  
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Borås kommuns Parkerings AB

Borås kommuns Parkerings AB har under året fortsatt arbetet med en ny prisstruktur. Under året 
har bolaget satt upp 84 nya digitala parkeringsautomater i staden. Bolaget konstaterar att Borås Stad 
saknar en helhetsprocess för parkeringsköp. Borås Stad har börjat med parkeringsköp i city. En ny 
parkeringsstrategi är under framtagande. Coronapandemin har påverkat bolaget. Bolaget har tappat 
cirka 18 % av parkeringsintäkterna till följd av pandemin.

IBAB-koncernen

Industribyggnader i Borås AB (IBAB) har under året bedrivit arbetet med projekt Borås Event. Arbetet 
har handlat om att ersätta Rotundan vid Borås Djurpark med en ny byggnad som är avsedd för barn- 
och familjeaktiviteter. Byggnaden invigdes 10 december 2020 och en extern hyresgäst har öppnat sin 
verksamhet. Projektet har hållit planerad tidsplan och budget.  

Dotterbolaget Eolus 6 AB har under året beviljat hyresreduktion med anledning av coronapande-
min. Bolaget har under året gett hyresreduktion till Akademiplatsen AB för hyra av kongresshuset 
för perioden april–juni. Hyresreduktionen var om ca 2,3 mnkr. Eolus 6 AB har fått statligt stöd för 
hyresreduktionen om ca 1,2 mnkr. 

Dotterbolaget Kv. Strömsdal 3 AB har under året inlett ett arbete om hur anläggningarna vid bussga-
raget behöver utvecklas och genomfört flera hyresgästanpassningar. Kv. Strömsdal 3 AB:s bedömning 
är att större investeringar behöver göras i framtiden för att fastigheten ska motsvara kundernas behov.

BoråsBorås TME AB

BoråsBorås TME AB har sedan 2014 i uppdrag av Kommunfullmäktige att koordinera/samordna 
Borås Stads 400-års jubileum 2021. Arbetet har pågått även under 2020 och bolaget har under året 
fått budgetförutsättningarna för firandet klargjort. 

Under 2020 har bolaget för fjärde gången arrangerat street art - festivalen No Limit. Bolaget har 
under 2020 även arbetat tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen med att planera för 
arrangemanget SM-veckan vinter 2021. Under slutet av 2020 beslutade Riksidrottsförbundet och 
Sveriges Television i samråd med Borås Stad att ställa in SM-veckan vinter 2021 med anledning av 
den rådande pandemin. Bolagets uppgift i ägardirektivet om att marknadsföra Borås och arbeta med 
större arrangemang har varit svårt att genomföra under året på grund av den rådande pandemin.

Akademiplatsen AB

Akademiplatsen AB hyr Kongresshuset av det kommunala bolaget Eolus 6 AB till marknadsmässig 
hyra. Bolaget skall också hyra ut kongresshusets lokaler till en privat driftoperatör som skall sköta 
husets dagliga drift. Bolaget har till följd av coronapandemin erhållit 50 % hyresrabatt för perioden 
april-juni för både Borås Kongress och Textile Fashion Center. Driftsoperatören av Borås Kongress 
har anpassat verksamheten efter rådande restriktioner. Operatören har under stora delar av året haft 
det svårt på grund av coronapandemin

Inkubatorn i Borås AB

Inkubatorn i Borås AB har under 2020 arbetat med 32 bolag i olika faser. Bolagets ägardirektiv har 
uppdaterats under året med syfte att stärka Boråsregionens attraktionsvärde rörande den textila sek-
torn i Sverige och Europa. Under året har Vinnova beslutat om att öka finansieringen till Inkubatorn. 
Coronapandemin har påverkat bolaget till viss del. Inkubatorkunder har under året fått reducerade 
inkubatoravgifter samt hyresavgifter under hela året, externa hyresgäster har fått reducering en del 
av året.
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Bostadsbolagen
AB Bostäder

Bolaget har under året fått en ny VD som tillträdde i augusti. Organisationen i bolaget har inte ändrats 
under året men det är nya personer på vissa av rollerna, ledningsgruppen består av sju personer. De 
långsiktiga målen för bolaget har omarbetats under året. 

Coronapandemin har påverkat bolaget till viss del. Kundcentret har stängts ned och besökare får 
boka tider. Det inre underhållsarbetet, som pausades när coronapandemin bröt ut, har till viss del 
återupptagits under hösten. Några företag har på grund av pandemin fått hyresrabatt för lokaler under 
kvartal två. Ekonomiskt har hyresrabatten haft liten påverkan på bolaget då man delvis har erhållit 
statligt stöd för detta. 

Bolaget konstaterar att underhållsbehovet är stort. Jämfört med liknande SABO-bolag så har bola-
get ett ganska ålderstiget fastighetsbestånd. Bolaget har också högre kostnader för reparationer och 
underhåll än övriga SABO-bolag. Under året har bolaget sett över hur man kan minska antalet akuta 
reparationer. Det pågår även ett arbete med att ta reda på hur stor underhållsskulden faktiskt är och 
få in det i fastighetssystemet. 

Bolaget är fortfarande i tvist med ett lokalt byggbolag angående kostnaderna för ombyggnationen på 
Våglängdsgatan 19. AB Bostäder har föreslagit en gemensam revision av projektet men byggbolaget 
stämde istället AB Bostäder. Tvisten är ännu olöst.  

Kommunfullmäktige har för AB Bostäder inom målbild Livskraftig stadskärna, fastställt nedanstå-
ende indikator för 2020: 

• Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder (Målvärde 2020: 118 stycken).

Bolaget har färdigställt 134 lägenheter (inkl. nettotillskott av ombyggnation) under året och uppnår 
där med Kommunfullmäktiges mål för 2020. 

Bolaget har under slutet av året gått ut med att man vill bygga bostadsrätter. En ändring av bolagets 
ägardirektiv måste till för att detta ska kunna genomföras. 

Bolagets bostadskö har under år 2020 växt från 34 000 till 35 000 personer. Utav dessa är cirka 11 000 
aktivt sökande. Bolaget är väl medvetet om problem med utbredd trångboddhet på flera områden och 
vilka sociala konsekvenser det får. 

Bolagets ekonomiska resultat efter finansiella poster uppgår till 61,9 mnkr för 2020 (budget: överskott 
31,1 mnkr).

På intäktssidan har hyrorna höjts med 2,15 % från 1 februari 2020, en högre höjning än budgeterat.

Reparationskostnaderna ökade med 6,5 mnkr jämfört med budget på grund av mycket skadegörelse 
och förstörelse. Övriga kostnader minskar främst till följd av färre genomförda underhållsprojekt och 
lägre uppvärmningskostnader.
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Bostadsbolagen
AB Bostäder

Bolaget har under året fått en ny VD som tillträdde i augusti. Organisationen i bolaget har inte ändrats 
under året men det är nya personer på vissa av rollerna, ledningsgruppen består av sju personer. De 
långsiktiga målen för bolaget har omarbetats under året. 

Coronapandemin har påverkat bolaget till viss del. Kundcentret har stängts ned och besökare får 
boka tider. Det inre underhållsarbetet, som pausades när coronapandemin bröt ut, har till viss del 
återupptagits under hösten. Några företag har på grund av pandemin fått hyresrabatt för lokaler under 
kvartal två. Ekonomiskt har hyresrabatten haft liten påverkan på bolaget då man delvis har erhållit 
statligt stöd för detta. 

Bolaget konstaterar att underhållsbehovet är stort. Jämfört med liknande SABO-bolag så har bola-
get ett ganska ålderstiget fastighetsbestånd. Bolaget har också högre kostnader för reparationer och 
underhåll än övriga SABO-bolag. Under året har bolaget sett över hur man kan minska antalet akuta 
reparationer. Det pågår även ett arbete med att ta reda på hur stor underhållsskulden faktiskt är och 
få in det i fastighetssystemet. 

Bolaget är fortfarande i tvist med ett lokalt byggbolag angående kostnaderna för ombyggnationen på 
Våglängdsgatan 19. AB Bostäder har föreslagit en gemensam revision av projektet men byggbolaget 
stämde istället AB Bostäder. Tvisten är ännu olöst.  

Kommunfullmäktige har för AB Bostäder inom målbild Livskraftig stadskärna, fastställt nedanstå-
ende indikator för 2020: 

• Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder (Målvärde 2020: 118 stycken).

Bolaget har färdigställt 134 lägenheter (inkl. nettotillskott av ombyggnation) under året och uppnår 
där med Kommunfullmäktiges mål för 2020. 

Bolaget har under slutet av året gått ut med att man vill bygga bostadsrätter. En ändring av bolagets 
ägardirektiv måste till för att detta ska kunna genomföras. 

Bolagets bostadskö har under år 2020 växt från 34 000 till 35 000 personer. Utav dessa är cirka 11 000 
aktivt sökande. Bolaget är väl medvetet om problem med utbredd trångboddhet på flera områden och 
vilka sociala konsekvenser det får. 

Bolagets ekonomiska resultat efter finansiella poster uppgår till 61,9 mnkr för 2020 (budget: överskott 
31,1 mnkr).

På intäktssidan har hyrorna höjts med 2,15 % från 1 februari 2020, en högre höjning än budgeterat.

Reparationskostnaderna ökade med 6,5 mnkr jämfört med budget på grund av mycket skadegörelse 
och förstörelse. Övriga kostnader minskar främst till följd av färre genomförda underhållsprojekt och 
lägre uppvärmningskostnader.

Årsrapport 2020
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Granskningsrapporter 2020

AB Toarpshus 

AB Toarpshus har under april 2020 färdigställt etapp 2 på Uppegårdsgatan som omfattar 24 lägen-
heter. Projektering för 30–35 bostäder i Dalhem planeras att påbörjas under 2021. Bolaget har under 
året arbetat med att förändra sin organisation och kommer i samverkan med AB Sandhultsbostäder 
anställa mer egen personal. Detta för att minska inköpen från externa leverantörer framöver. Bolagets 
ekonomiska resultat för 2020 är ett överskott om på 2,9 mnkr (budget 1,6 mnkr). Främsta orsakerna 
till resultatet är att bolaget haft minskade underhållskostnader.

AB Sandhultsbostäder

AB Sandhultsbostäder har inte nyproducerat några lägenheter under året. Bolaget har dock har 
omvandlat lokaler till två lägenheter under 2020. Bolaget har under året arbetat med att förändra sin 
organisation och kommer i samverkan med AB Toarpshus anställa mer egen personal. Detta för att 
minska inköpen från externa leverantörer framöver. AB Sandhultsbostäders ekonomiska resultat för 
2020 är ett överskott om på 3,3 mnkr (budget 2 mnkr). Främsta orsakerna till resultatet är att bolaget 
haft minskade underhållskostnader. 

Fristadbostäder AB

Fristadbostäder AB har inte nyproducerat några lägenheter under året men planerar att komma igång 
med byggandet av 29 trygghetsbostäder under 2021 på Prästskogsvägen. Totalt medger detaljplanen 
tre hus och 121 lägenheter beroende på storleksfördelning. Resterande lägenhetsbyggnation kommer 
att ske av en privat samarbetspartner. Bolaget har under året varit tvunget att byta samarbetspartner 
vilket gjort att byggnationsprojektet har fördröjts. Bolaget har omvandlat en uppsagd förskolelokal till 
två nya lägenheter under 2020. Bolagets kö uppgår till 250-300 aktivt sökande. Bolagets ekonomiska 
resultat för 2020 är ett positivt resultat på ca 2,5 mnkr (budget angav ett positivt resultat på 2,4 mnkr). 
Främsta orsaken till resultatet är att bolaget har lägre värmekostnader p.g.a. ett ovanligt varmt år. 

Viskaforshem AB

Viskaforshem AB har under 2020 fortsatt nybyggnationen av 13 småhus på Källsprångsvägen. Husen 
beräknas vara färdigställda under 2021. Bolaget har påbörjat projektet Friskafors, med inriktning på 
30 trygghetsbostäder centralt i Viskafors. Byggnationen startades i november 2020. Bolagets kö ökar 
varje år och bolaget har cirka 2 300 personer i kö. 

Bolagets ekonomiska resultat för 2020 är 2,0 mnkr (budget 2,0 mnkr). Bolaget har fortsatt relativt 
stora underhållskostnader framför sig och det ekonomiska resultatet är beroende av en låg ränta. 
Bolaget arbetar aktivt för att få ner de långsiktiga underhållskostnaderna. Bolaget har under året 
haft dialog med ägaren gällande bl.a. finansiering av nyproduktion. Bolaget önskar mer flexibla 
finansieringsmöjligheter. Kommunstyrelsen har under året beslutat om att öka bolagets kreditlimit 
med 17 mnkr, kreditlimiten uppgår till 428 mnkr år 2020. Bolaget har under året påbörjat en extern 
värdering av bolagets fastigheter. 
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Sammanfattande noteringar
Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget 2020 för de kommunala bolagen bl.a. 
fastställt resultat-/avkastningskrav, utdelningskrav och finansiella mål för bolagen. För 2020 redovisar 
bolagen måluppfyllelse/utfall i förhållande till Kommunfullmäktiges krav och mål enligt nedanstå-
ende. 

Bolag
Resultat jämfört med 
budget 2020

Avkastnings-/
Resultatkrav

Finansiellt mål Utdelnings-krav

Borås Stadshus AB - 
moderbolaget

Når inte budget 2020 Inget satt Uppnår Inget satt

Borås Energi och  
Miljö AB

Når inte budget 2020 Uppnår inte Uppnår inte Uppnår

Borås Elnät AB Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår Uppnår Uppnår

Borås Djurpark AB Når inte budget 2020 Uppnår inte Inget satt Inget satt

IBAB-Koncernen Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår Uppnår Uppnår

Borås kommuns 
Parkerings AB

Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår Inget satt Uppnår

BoråsBorås TME AB Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår Inget satt Inget satt

Akademiplatsen AB Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår Inget satt Inget satt

Inkubatorn i Borås AB Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår inte Inget satt Inget satt

AB Bostäder Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår 
avkast-
ning

Uppnår 
resultat

Uppnår inte Inget satt

AB Toarpshus Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår Uppnår Inget satt

AB Sandhultsbostäder Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår Uppnår Inget satt

Fristadbostäder AB Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår Uppnår Inget satt

Viskaforshem AB Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår Uppnår Inget satt

Antal ej uppnådda 3 av 14 3 av 14 2 av 9 0 av 4

Sammantaget har Borås Stads bolag under 2020 inte uppnått åtta av Kommunfullmäktiges 41 olika 
budgetmål, resultat/-avkastningskrav, finansiella mål och utdelningskrav, vilket motsvarar ca 20 %.  
Samma måluppfyllelse var under 2019 att 20 av 40 mål, krav m.m. inte var uppnådda, vilket motsva-
rade ca 50 %. Lekmannarevisorerna kan konstatera att måluppfyllelsen i dessa avseenden förbättrats 
med ca 30 procentenheter under 2020 jämfört med föregående år. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 1727

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

56

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

Sammanfattande noteringar
Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget 2020 för de kommunala bolagen bl.a. 
fastställt resultat-/avkastningskrav, utdelningskrav och finansiella mål för bolagen. För 2020 redovisar 
bolagen måluppfyllelse/utfall i förhållande till Kommunfullmäktiges krav och mål enligt nedanstå-
ende. 

Bolag
Resultat jämfört med 
budget 2020

Avkastnings-/
Resultatkrav

Finansiellt mål Utdelnings-krav

Borås Stadshus AB - 
moderbolaget

Når inte budget 2020 Inget satt Uppnår Inget satt

Borås Energi och  
Miljö AB

Når inte budget 2020 Uppnår inte Uppnår inte Uppnår

Borås Elnät AB Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår Uppnår Uppnår

Borås Djurpark AB Når inte budget 2020 Uppnår inte Inget satt Inget satt

IBAB-Koncernen Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår Uppnår Uppnår

Borås kommuns 
Parkerings AB

Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår Inget satt Uppnår

BoråsBorås TME AB Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår Inget satt Inget satt

Akademiplatsen AB Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår Inget satt Inget satt

Inkubatorn i Borås AB Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår inte Inget satt Inget satt

AB Bostäder Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår 
avkast-
ning

Uppnår 
resultat

Uppnår inte Inget satt

AB Toarpshus Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår Uppnår Inget satt

AB Sandhultsbostäder Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår Uppnår Inget satt

Fristadbostäder AB Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår Uppnår Inget satt

Viskaforshem AB Når eller överträffar 
budget 2020

Uppnår Uppnår Inget satt

Antal ej uppnådda 3 av 14 3 av 14 2 av 9 0 av 4

Sammantaget har Borås Stads bolag under 2020 inte uppnått åtta av Kommunfullmäktiges 41 olika 
budgetmål, resultat/-avkastningskrav, finansiella mål och utdelningskrav, vilket motsvarar ca 20 %.  
Samma måluppfyllelse var under 2019 att 20 av 40 mål, krav m.m. inte var uppnådda, vilket motsva-
rade ca 50 %. Lekmannarevisorerna kan konstatera att måluppfyllelsen i dessa avseenden förbättrats 
med ca 30 procentenheter under 2020 jämfört med föregående år. 

Årsrapport 2020

57

Granskningsrapporter 2020

De bolag som inte når budgeterat resultat för 2020 är, Borås Stadshus AB – moderbolaget, Borås 
Energi och Miljö AB och Borås Djurpark AB. Övriga bolag uppvisar resultat för 2020 som når eller 
överträffar budget. 

Lekmannarevisorerna noterar att tre av 13 bolag inte uppnår de resultat-/avkastningskrav som 
Kommunfullmäktige fastställt. Två av nio bolag uppnår inte Kommunfullmäktiges finansiella mål. 

Lekmannarevisorerna konstaterar att det finns godtagbara förklaringar till avvikelserna.

Kommunfullmäktige har i budget 2020 inom målbild ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden 
levande” fastställt nedanstående indikator:

• Antal nyproducerade lägenheter gemensamt av Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sandhultsbostäder och Toarpshus (målvärde 37 lägenheter år 2020).

Sammantaget producerar berörda bostadsbolag 28 nya lägenheter under året (inkl. nettotill-
skott av ombyggnation). Det är Toarpshus AB som har nyproducerat lägenheter under 2020. AB 
Sandhultsbostäder och Fristadbostäder AB har byggt om vissa befintliga lokaler till lägenheter. 
Målvärdet för indikatorn uppnås inte. 

Konsekvenser av coronaviruset
Borås Stads bolag har under 2020 påverkats i varierande grad av coronaviruset och den pågående pan-
demin. Lekmannarevisorerna i BoråsBorås TME, Akademiplatsen AB och Borås Djurpark AB noterar 
stor påverkan på bolagens verksamhet under året. Lekmannarevisorerna konstaterar att den pågående 
pandemin försvårat bolagens genomförande av de målsättningar som anges i bolagens ägardirektiv och 
strategiska mål. Pandemin är en global händelseutveckling som påverkat de lokala förutsättningarna 
för bolagen. Branscherna som bolagen verkar inom har varit hårt drabbade av pandemin under året. 

Lekmannarevisorerna i Borås kommuns Parkerings AB och Eolus 6 AB noterar ekonomiska konse-
kvenser av pandemin. I parkeringsbolaget i form av minskade parkeringsintäkter och i Eolus 6 AB i 
form av hyresreduktion (Akademiplatsen AB). Hyresreduktionen har kompenserats med statsbidrag. 

På koncernnivå har påverkan av pandemin inte varit så stor som befarades i början av året. Vilka 
effekter som pandemin får på kort och lång sikt framöver är svårt att prognosticera. 

När det gäller bostadsbolagen noterar lekmannarevisorerna främst påverkan i form av minskat/upp-
skjutet underhålls- och renoveringsarbete. Främst är det invändigt underhåll som bolagen fått skjuta 
upp. Bolagen har i viss utsträckning ställt om under året till yttre underhåll. Flera av bostadsbolagen 
redovisar lägre kostnader är planerat när det gäller underhåll. 

Intern kontroll i bolagen
I de kommunala bolagen har styrelsen ansvar för den interna kontrollen. Enligt Borås Stads regler för 
intern kontroll ska styrelsen genomföra riskanalys, upprätta planer för och genomföra uppföljning av 
den interna kontrollen. Varje styrelse ska dessutom anta egna regler och anvisningar för den interna 
kontrollen.  

Flertalet bolag genomför riskanalyser och uppdaterar årligen sina planer för intern kontroll. Flera bolag 
genomför löpande uppföljning av den interna kontrollen och avrapporterar en samlad uppföljning för 
året till styrelsen. Lekmannarevisorerna har under året noterat att flera av Borås Stads bolag saknar 
egna regler och anvisningar för intern kontroll, vilket är ett utvecklingsområde till kommande år. 
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Sammantaget bedömer lekmannarevisorerna i respektive bolag den interna kontrollen enligt ned-
anstående. 

Bolag Bedömning av Intern kontroll

Borås Stadshus AB - moderbolaget Tillräcklig

Borås Energi och Miljö AB Inte tillräcklig

Borås Elnät AB Tillräcklig med utvecklingsområden

Borås Djurpark AB Tillräcklig med utvecklingsområden

IBAB-Koncernen Tillräcklig med utvecklingsområden

Borås kommuns Parkerings AB Tillräcklig

BoråsBorås TME AB Tillräcklig med utvecklingsområden

Akademiplatsen AB Tillräcklig med utvecklingsområden

Inkubatorn i Borås AB Inte helt tillräcklig

AB Bostäder Tillräcklig med utvecklingsområden

AB Toarpshus Tillräcklig med utvecklingsområden

AB Sandhultsbostäder Tillräcklig med utvecklingsområden

Fristadbostäder AB Tillräcklig med utvecklingsområden

Viskaforshem AB Inte tillräcklig

Sammantaget bedöms den interna kontrollen i tre bolag som inte tillräcklig eller inte helt tillräcklig 
2020. Föregående år (2019) bedömdes sammantaget att fem bolag inte hade en tillräcklig eller helt 
tillräcklig intern kontroll. Lekmannarevisorerna kan med denna utgångspunkt konstatera en positiv 
utveckling av den interna kontrollen i bolagen under 2020. 

Lekmannarevisorernas i Borås Energi och Miljö AB:s bedömning är att bolagets interna kontroll 
under året fortsatt varit inne i ett omdaningsskede. Delar av arbetet pågår fortfarande med målet att 
ta fram ett heltäckande internkontrollramverk.  Lekmannarevisorerna bedömde 2019 att bolagets 
interna kontroll inte fullt ut levde upp till de krav som ställs i Borås Stads regler för intern kontroll. 
De avvikelser som konstaterades 2019 kvarstår även avseende 2020. Sammantaget har fem avvikelser 
från Borås Stads regler för intern kontroll konstaterats för 2020. Lekmannarevisorerna noterar att 
styrelsen under 2019 och 2020 genomfört ett omfattande arbete med att utveckla bolagets interna 
kontroll och att flera av synpunkterna kan komma att ha åtgärdats till 2021. Den interna kontrollen 
bedöms mot bakgrund av konstaterade avvikelser som otillräcklig. Lekmannarevisorerna bedömer 
att en utveckling av bolagets interna styrning och kontroll är angelägen, inte minst mot bakgrund av 
framtida finansiella risker och stora investeringar.

Lekmannarevisorn i Viskaforshem AB bedömer bolagets interna kontroll som otillräcklig, med hän-
visning till sammantaget fyra avvikelser från Borås Stads regler för intern kontroll. Styrelsen har 
inte beslutat om någon dokumenterad riskanalys eller intern kontrollplan för 2020. Planen har inte 
skickats in till Kommunstyrelsen i samband med budget. Bolaget har inte beslutat om några regler 
och anvisningar för intern kontroll.  Styrelsen har under 2020 fattat beslut om riskanalys och intern 
kontrollplan för 2021.

Lekmannarevisorn i Inkubatorn AB bedömer bolagets interna kontroll som inte helt tillräcklig. 
Styrelsen har inte varit delaktig vid framtagandet av riskanalys och inte fattat beslut om planen för 
intern kontroll. Förbättringsområden inför 2021 är att styrelsen genomför en egen riskanalys och 
fattar beslut om planen för intern kontroll. Det noteras att ett sådant arbete redan har påbörjats av 
bolaget. Bolaget bör också anta regler och anvisningar för intern kontroll.
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Sammantaget bedömer lekmannarevisorerna i respektive bolag den interna kontrollen enligt ned-
anstående. 

Bolag Bedömning av Intern kontroll

Borås Stadshus AB - moderbolaget Tillräcklig

Borås Energi och Miljö AB Inte tillräcklig

Borås Elnät AB Tillräcklig med utvecklingsområden

Borås Djurpark AB Tillräcklig med utvecklingsområden

IBAB-Koncernen Tillräcklig med utvecklingsområden

Borås kommuns Parkerings AB Tillräcklig

BoråsBorås TME AB Tillräcklig med utvecklingsområden

Akademiplatsen AB Tillräcklig med utvecklingsområden

Inkubatorn i Borås AB Inte helt tillräcklig

AB Bostäder Tillräcklig med utvecklingsområden

AB Toarpshus Tillräcklig med utvecklingsområden

AB Sandhultsbostäder Tillräcklig med utvecklingsområden

Fristadbostäder AB Tillräcklig med utvecklingsområden

Viskaforshem AB Inte tillräcklig

Sammantaget bedöms den interna kontrollen i tre bolag som inte tillräcklig eller inte helt tillräcklig 
2020. Föregående år (2019) bedömdes sammantaget att fem bolag inte hade en tillräcklig eller helt 
tillräcklig intern kontroll. Lekmannarevisorerna kan med denna utgångspunkt konstatera en positiv 
utveckling av den interna kontrollen i bolagen under 2020. 

Lekmannarevisorernas i Borås Energi och Miljö AB:s bedömning är att bolagets interna kontroll 
under året fortsatt varit inne i ett omdaningsskede. Delar av arbetet pågår fortfarande med målet att 
ta fram ett heltäckande internkontrollramverk.  Lekmannarevisorerna bedömde 2019 att bolagets 
interna kontroll inte fullt ut levde upp till de krav som ställs i Borås Stads regler för intern kontroll. 
De avvikelser som konstaterades 2019 kvarstår även avseende 2020. Sammantaget har fem avvikelser 
från Borås Stads regler för intern kontroll konstaterats för 2020. Lekmannarevisorerna noterar att 
styrelsen under 2019 och 2020 genomfört ett omfattande arbete med att utveckla bolagets interna 
kontroll och att flera av synpunkterna kan komma att ha åtgärdats till 2021. Den interna kontrollen 
bedöms mot bakgrund av konstaterade avvikelser som otillräcklig. Lekmannarevisorerna bedömer 
att en utveckling av bolagets interna styrning och kontroll är angelägen, inte minst mot bakgrund av 
framtida finansiella risker och stora investeringar.

Lekmannarevisorn i Viskaforshem AB bedömer bolagets interna kontroll som otillräcklig, med hän-
visning till sammantaget fyra avvikelser från Borås Stads regler för intern kontroll. Styrelsen har 
inte beslutat om någon dokumenterad riskanalys eller intern kontrollplan för 2020. Planen har inte 
skickats in till Kommunstyrelsen i samband med budget. Bolaget har inte beslutat om några regler 
och anvisningar för intern kontroll.  Styrelsen har under 2020 fattat beslut om riskanalys och intern 
kontrollplan för 2021.

Lekmannarevisorn i Inkubatorn AB bedömer bolagets interna kontroll som inte helt tillräcklig. 
Styrelsen har inte varit delaktig vid framtagandet av riskanalys och inte fattat beslut om planen för 
intern kontroll. Förbättringsområden inför 2021 är att styrelsen genomför en egen riskanalys och 
fattar beslut om planen för intern kontroll. Det noteras att ett sådant arbete redan har påbörjats av 
bolaget. Bolaget bör också anta regler och anvisningar för intern kontroll.
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FÖRSTA REVISORSGRUPPEN GRANSKNING

Kommunstyrelsen 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 36 934 tkr jämfört med budget. I resultatet ingår 
kostnader för ”öronmärkta” projekt som fördelats under året med sammantaget 9 361 tkr.

Stadsrevisionen noterar att bufferten som är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget 
är för lågt satt. Kommunstyrelsen har inte beslutat om någon åtgärdsplan innan bufferten tagits i 
anspråk för att täcka ett underskott. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Stadsledningskansliets budgetram 

• Kommunfullmäktige har beslutat att Kommunstyrelsen ska finansiera sanering och  
rivning av Gässlösa, vilket under 2020 motsvarat 33 800 tkr. 

• Enligt beslut i Kommunfullmäktige i september kom avdelningen Koncerninköp på 
Stadsledningskansliet att bli sammanhållande för inköp och därmed coronarelaterade kost-
nader. I redovisningen har de kostnader som uppstått och de intäkter i form av statsbidrag 
som inkommit redovisats. Statsbidrag har främst fördelats till de berörda verksamheterna 
inom Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen samt Grundskole- och 
Förskoleförvaltningarna. I resultatet finns sammantaget kostnader kopplade till pandemin 
vilka inte är statsbidragsberättigade om 4 700 tkr.

Kommungemensam budgetram 
Den kommungemensamma budgetramen redovisar ett överskott jämfört med budget om 299 tkr. 
Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader till Västtrafik.
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FÖRSTA REVISORSGRUPPEN GRANSKNING

Kommunstyrelsen 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 36 934 tkr jämfört med budget. I resultatet ingår 
kostnader för ”öronmärkta” projekt som fördelats under året med sammantaget 9 361 tkr.

Stadsrevisionen noterar att bufferten som är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budget 
är för lågt satt. Kommunstyrelsen har inte beslutat om någon åtgärdsplan innan bufferten tagits i 
anspråk för att täcka ett underskott. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Stadsledningskansliets budgetram 

• Kommunfullmäktige har beslutat att Kommunstyrelsen ska finansiera sanering och  
rivning av Gässlösa, vilket under 2020 motsvarat 33 800 tkr. 

• Enligt beslut i Kommunfullmäktige i september kom avdelningen Koncerninköp på 
Stadsledningskansliet att bli sammanhållande för inköp och därmed coronarelaterade kost-
nader. I redovisningen har de kostnader som uppstått och de intäkter i form av statsbidrag 
som inkommit redovisats. Statsbidrag har främst fördelats till de berörda verksamheterna 
inom Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen samt Grundskole- och 
Förskoleförvaltningarna. I resultatet finns sammantaget kostnader kopplade till pandemin 
vilka inte är statsbidragsberättigade om 4 700 tkr.

Kommungemensam budgetram 
Den kommungemensamma budgetramen redovisar ett överskott jämfört med budget om 299 tkr. 
Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader till Västtrafik.
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Investeringsredovisning
Investeringarna uppgår till sammanlagt 3 755 tkr avseende 2020. Investeringsbudgeten uppgick till 
40 000 tkr för året. Förklaringen till avvikelsen gentemot budget är att endast ett strategiskt fastig-
hetsförvärv genomförts under året. Fastighetsinköp har gjorts under 2020 av fastigheten Gåshult med 
syfte att bilda ett naturreservat.

Utbyggnad av industriområdet Viared Västra pågår, utfallet avser även byggnation av rondell och 
gång- och cykelväg. Gällande utbyggnad av bostadsområden avser utfallet nybyggnation av gata i 
Svaneholm och Sparsör samt mark och vägarbeten på Kadriljgatan och Dammsvedjan. 

Exploateringsredovisning
Exploateringsprojekten för utbyggnad av Viared Västra, Viared Norra, Nordskogen samt utbyggnad 
av bostadsområden pågår fortfarande. Exploateringsutgifterna för dessa områden uppgick under 2020 
till 13 989 tkr. Försäljning av tomtmark har under 2020 uppgått till 115 494 tkr.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

3    4   2    0 –  av 9 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för sju av de nio indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt. De indikatorer vars målvärden inte uppnås är: 

• 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. Utfallet visar på de stora negativa effekter covid-19 har haft på 
besöksnäringen som helhet. Det procentuella tappet i Borås ligger enligt Kommunstyrelsen 
nära rikssnittet.

• Sammanfattande omdöme om näringslivsklimatet i Borås Stad. Svar på fråga i Svenskt 
Näringslivs årliga enkät (skala mellan 1 och 6).  
Målvärdet om 3,7 uppnås inte under 2020. Utfallet var 2020 3,5 vilket var en liten förbätt-
ring jämfört med 2019 då utfallet var 3,46. Utfallet kommenteras inte i årsredovisningen.

• SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat – Nöjd Kund Index (NKI). 
Målvärdet om 76 uppnås inte under 2020. Utfallet var under året 72 vilket är samma utfall 
som 2019. Utfallet avser det värde som kan ses efter tertial 2 2020. Värdet för hela året pre-
senteras först i maj 2021. Inga övriga kommentarer lämnas i årsredovisningen.

• Antal nyproducerade bostäder av AB Bostäder. 
Målvärdet för 2020 om 118 lägenheter uppnås inte. AB bostäder nyproducerade enligt 
Kommunstyrelsen under året 112 lägenheter. Under 2019 färdigställde AB Bostäder  
33 lägenheter. Antalet nyproducerade lägenheter under året är en liten avvikelse jämfört med 
målvärdet. Bolaget planerar för flera ny- och ombyggnationer för kommande år. Den långsik-
tiga investeringsplanen visar på flera projekt i närtid. 

• Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, Viskaforshem, Sandhults bostäder 
och Toarpshus. 
Målvärdet om 37 nyproducerade lägenheter uppnås inte under 2020. Utfallet för 2020 var 
enligt Kommunstyrelsen 29 lägenheter. Under 2019 färdigställdes 86 lägenheter. Avvikelsen 
i antalet nyproducerade lägenheter förklaras i årsredovisningen av förskjutningar i tidsplanen 
avseende ett projekt med 13 lägenheter. Bolagen planerar för flera projekt för de kommande 
åren, bland annat trygghetsboenden i Viskafors och Fristad.
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• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Målvärdet om 3 % uppnås inte under 2020. Utfallet för 2020 var 3,1 % vilket endast är  
0,1 % högre än målvärdet. Detta trots den pågående pandemin. Utfallet för 2019 var  
2,8 %. Samtliga chefer har under året haft coronapandemin som fokusområde. En uppfölj-
ning av sjukfrånvaron är genomförd under hösten.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.  
Målvärdet om 0 årsarbeten uppnås om inte under 2020. Utfallet är 0,3 årsarbeten högre än 
målvärdet. Antalet årsarbetare har minskat jämfört med 2019 då utfallet var 1,4 årsarbeten. 
Utfallet beror enligt Kommunstyrelsen dels på att timavlönade med arbetare inom beman-
ningsenheten administration finns med i vissa delar av redovisningen. Denna verksamhet är 
flyttad till annan förvaltning from 1 januari 2020. Utfallet beror även på praktikanter från 
Högskolan som jobbat i verksamheterna under sommaren.

Nämndens indikatorer med målvärden
Kommunstyrelsen har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens 
styr- och ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Kommunstyrelsen har avseende 2020 fått åtta uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av 
dessa är fyra uppdrag inte genomförda.

0    4   4    0 –  av 8 Kommunfullmäktiges uppdrag

De uppdrag som inte är genomförda är: 

• Samordningsansvar för arbetet med att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga 
ska fastställas. 
En kartläggning har genomförts under året. Uppdraget kommer tas upp i Socialt Hållbart 
Borås för vidare hantering och genomförande.

• Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter med närområde ska tas fram. 
Arbetet med utbyggnadsstrategier pågår. En digital enkät genomfördes nov–dec 2020. Syftet 
med enkäten var att ta reda på hur invånare med kopplingar till orterna ser på dess framtida 
utveckling. Nästa steg i processen är att genomföra workshops med  
nyckelpersoner som har kopplingar till de olika orterna. Efter det arbetas ett utkast till 
strategi fram och en dialog förs med allmänheten och berörda förvaltningar kring för slaget 
innan det går upp för beslut i Kommunfullmäktige.

• Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en ny, politiskt ledd, utredning om fram
tidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar. 
Detta arbete pågår. Det har varit möten initierade där Västtrafik och Nobina har medverkat.

• Borås Stads mångåriga internationella arbete med kunskapsöverföring inom avfalls
området bör fortsätta. Under 2020 ska Kommunstyrelsen utreda hur detta arbete  
ska bedrivas. 
Under perioden har det genomförts få aktiviteter kring kunskapsöverföringen inom avfalls-
området på det internationella planet p.g.a. covid-19.

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 inte gett förvaltningen några uppdrag.
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• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Målvärdet om 3 % uppnås inte under 2020. Utfallet för 2020 var 3,1 % vilket endast är  
0,1 % högre än målvärdet. Detta trots den pågående pandemin. Utfallet för 2019 var  
2,8 %. Samtliga chefer har under året haft coronapandemin som fokusområde. En uppfölj-
ning av sjukfrånvaron är genomförd under hösten.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.  
Målvärdet om 0 årsarbeten uppnås om inte under 2020. Utfallet är 0,3 årsarbeten högre än 
målvärdet. Antalet årsarbetare har minskat jämfört med 2019 då utfallet var 1,4 årsarbeten. 
Utfallet beror enligt Kommunstyrelsen dels på att timavlönade med arbetare inom beman-
ningsenheten administration finns med i vissa delar av redovisningen. Denna verksamhet är 
flyttad till annan förvaltning from 1 januari 2020. Utfallet beror även på praktikanter från 
Högskolan som jobbat i verksamheterna under sommaren.

Nämndens indikatorer med målvärden
Kommunstyrelsen har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens 
styr- och ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Kommunstyrelsen har avseende 2020 fått åtta uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av 
dessa är fyra uppdrag inte genomförda.

0    4   4    0 –  av 8 Kommunfullmäktiges uppdrag

De uppdrag som inte är genomförda är: 

• Samordningsansvar för arbetet med att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga 
ska fastställas. 
En kartläggning har genomförts under året. Uppdraget kommer tas upp i Socialt Hållbart 
Borås för vidare hantering och genomförande.

• Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter med närområde ska tas fram. 
Arbetet med utbyggnadsstrategier pågår. En digital enkät genomfördes nov–dec 2020. Syftet 
med enkäten var att ta reda på hur invånare med kopplingar till orterna ser på dess framtida 
utveckling. Nästa steg i processen är att genomföra workshops med  
nyckelpersoner som har kopplingar till de olika orterna. Efter det arbetas ett utkast till 
strategi fram och en dialog förs med allmänheten och berörda förvaltningar kring för slaget 
innan det går upp för beslut i Kommunfullmäktige.

• Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en ny, politiskt ledd, utredning om fram
tidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar. 
Detta arbete pågår. Det har varit möten initierade där Västtrafik och Nobina har medverkat.

• Borås Stads mångåriga internationella arbete med kunskapsöverföring inom avfalls
området bör fortsätta. Under 2020 ska Kommunstyrelsen utreda hur detta arbete  
ska bedrivas. 
Under perioden har det genomförts få aktiviteter kring kunskapsöverföringen inom avfalls-
området på det internationella planet p.g.a. covid-19.

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 inte gett förvaltningen några uppdrag.
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Konsekvenser av coronaviruset  
Stadsledningskansliets arbete har påverkats på ett genomgripande sätt av coronapandemin. Mycket 
strategiskt arbete har fått läggas åt sidan eller planeras om till följd av pandemin. Flera aktiviteter 
som skulle genomförts har ställts in eller skjutits upp. Personal har på olika håll varit engagerade i 
arbetet med att hantera pandemin, vilket medfört omstrukturering i ordinarie arbete med t. ex. lägre 
konsultkostnader som följd. Den centrala krisledningsstaben gick i mars 2020 upp i beredskapsnivå 
3 (s.k. orange läge). 

Näringslivet drabbades enligt Kommunstyrelsen oerhört hårt av pandemin. I takt med hårdare rekom-
mendationer ställdes högre krav på staden. Stödåtgärder infördes för att stötta de hårdast drabbade 
företagen, bl. a. företagsakut för information och vägledning, gymnasieluncher som gav hemstude-
rande mat, hemleveranser av mat med hjälp av färdtjänst och butiker för att stödja de som är 70 år 
eller äldre, längre betaltid för debiteringar och snabbare betalning av fakturor, stöd till butiker med 
möjlighet till försäljning utomhus, parkeringslättnader och digital handelsplats.

På Koncerninköp har flera medarbetare lagt delar av sin arbetstid på att säkerställa tillgången till 
skyddsutrustning åt Borås Stads verksamheter.

Sedan mars 2020 har i stort sett hela avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet varit involverade 
och engagerade dels i den centrala krisledningsstaben men även för att ge stöd till i förvaltningarnas 
och bolagens krishantering av covid-19. Detta har inneburit mycket begränsade möjligheter för avdel-
ningens övriga arbetsuppgifter under 2020.

Kommunstyrelsen har tagit beslut om flertalet av de ekonomiska konsekvenser som uppstått gällande 
merkostnader med anledning av pandemin. Dessa består i huvudsak av kommunikation, gymna-
siemåltider, koncerninköp, administrativa kostnader, transport och hyra i samband med lagerhan-
tering och inköp av sjukvårdsartiklar. Totalt har pandemin genererat kostnader om 61 577 tkr för 
Kommunstyrelsen.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Uppsiktsplikt – projekt EMC
Energi- och miljöcenterprojektet på Sobacken (Projekt EMC) är i kostnad, omfattning och kom-
plexitet det största projekt Borås Stad någonsin företagit sig. Flera olika ”second opinions” och 
Stadsrevisionen framhöll synpunkter på, och brister i, beredningsunderlagen inför beslutet. Både 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige uttryckte i sina beslut om projektet att riskerna, inte 
minst ekonomiskt, var stora. Stadsrevisionen bevakade under 2017, mot bakgrund av stora kostnads-
ökningar, hur Kommunstyrelsen bedrivit sin uppsiktsplikt av projekt EMC. Första revisorsgruppens 
samlade bedömning var att Kommunstyrelsen under 2017 inte hade fullgjort sin uppsiktsplikt för 
projekt EMC inom Borås Energi och Miljö AB på ett ändamålsenligt sätt. 

De kommunala revisorerna ska årligen granska bl.a. att Kommunstyrelsen fullgör sina uppgifter enligt 
6 kap. 1 § kommunallagen (KL). Kommunstyrelsen ska ha fortlöpande uppsikt över bolagen, främst 
vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men även i avseende på övriga 
förhållanden av betydelse för kommunen. Kommunstyrelsen bestämmer formerna för hur tillsynen 
ska gå till. Denna uppsikt kan inte delegeras. Uppsiktsplikten ska bedrivas så att det går att utläsa ur 
handlingar, protokoll och styrdokument hur och när Kommunstyrelsen har utövat sin uppsikt och 
säkerställa att samtliga av styrelsens ledamöter fått samma information.
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Kommunstyrelsen har 25 maj 2020 som en del i uppsiktsplikten utvärderat de kommunala bolagens 
interna kontroll. När det gäller Borås Energi och Miljö AB konstaterar Kommunstyrelsen det som 
särskilt viktigt att bolaget stärker sitt interna kontrollarbete.

I uppsiktsplikten ingår även bl.a. att Kommunstyrelsen ska göra en årlig bedömning av bolagens 
verksamhet utifrån de ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande 
direktiv. Denna bedömning ska rapporteras till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen fattar beslut 
om sin årliga bedömning i samband med beslut om Borås Stads årsredovisning. I Borås Stads årsredo-
visning för 2020 framgår att Kommunstyrelsens bedömning är att Borås Energi och Miljö AB:s arbete 
med att implementera EMC-investeringen in i den normala verksamheten pågår, och är central för 
bolagets fortsatta utveckling. Då investeringen kraftigt påverkar bolagets balans- och resultaträkning 
med hög låneskuld och höga kapitalkostnader är det viktigt att i implementeringen hitta synergier och 
effektiviseringar och nå en långsiktigt ökad lönsamhet.  

Det har under 2020 det genomförts tre planerings- och uppföljningssamtal med Borås Energi och 
Miljö AB. Under samtliga planerings- och uppföljningssamtal har Borås Energi och Miljö AB infor-
merat om projekt EMC.

Kommunstyrelsen har även haft med risken ”risk för att uppsiktsplikten inte fungerar vid större 
investeringar” i sin riskanalys inför upprättande av plan för intern kontroll för 2020. 

Projektet har under 2020 varit inne i fas tre som innefattar att projektet ska fasas in i bolagets ordinarie 
organisation. Bolaget har inte kunnat ta över alla anläggningar så som planerats under året. Projektet 
väntas bli helt överlämnat från projektorganisationen under första halvåret 2021. EMC-projektets 
totala prognos om 3 667 mnkr inkl. fördyrningen om 500 mnkr ligger fast. 

Finansiell strategi och riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Samtliga kommuner ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 1 § kommunal-
lagen. Kommunfullmäktige ska dessutom besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
kommunen. Dessa krav med utgångspunkt i kommunallagen har funnits i oförändrad form sedan 
2006.

Stadsrevisionen noterade i sin granskning av Borås Stads årsredovisning 2020 att Borås Stad inte har 
upprättat riktlinjer för god ekonomisk hushållning i enlighet med kommunallagen, däremot finns 
skrivningar om god ekonomisk hushållning både i Kommunfullmäktiges budget och i uppdaterade 
riktlinjer för finansverksamheten.

Ett arbete pågår med att ta fram riktlinjer för god ekonomisk hushållning och nya finansiella mål för 
hela kommunkoncernen håller på att beredas, men har ännu inte behandlats politiskt. De finansiella 
målen är av stor vikt kommande år när alla Sveriges kommuner står inför ekonomiska och verksam-
hetsmässiga utmaningar. 

Projekt Frisk organisation
Kommunstyrelsen beslutade 18 juni 2018 att genomföra projektet Frisk organisation, en treårig 
satsning på organisationshälsa med syftet att komma till rätta med sjukskrivning som kan härledas 
till organisatoriska faktorer. Ingången är att arbeta tvärs över samtliga förvaltningar och ge stöd till 
arbetsplatser med riskmönster genom hög korttidssjukskrivning. Målet är att kapa inflödet till sjuk-
skrivning, minska antalet rehabiliteringsärenden och utveckla goda arbetsplatser. Projektet ska med 
hjälp av ett chefsstöd (en avdelning) fånga upp och hantera ”färsk sjukfrånvaro” genom insatser på 
gruppnivå och stöd till chef. Inflödet i sjukfrånvaro ska fångas upp på ett tidigt stadium med hjälp 
av ett IT-stöd.
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organisation. Bolaget har inte kunnat ta över alla anläggningar så som planerats under året. Projektet 
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totala prognos om 3 667 mnkr inkl. fördyrningen om 500 mnkr ligger fast. 
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Samtliga kommuner ska fastställa mål för god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 1 § kommunal-
lagen. Kommunfullmäktige ska dessutom besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
kommunen. Dessa krav med utgångspunkt i kommunallagen har funnits i oförändrad form sedan 
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skrivningar om god ekonomisk hushållning både i Kommunfullmäktiges budget och i uppdaterade 
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Ett arbete pågår med att ta fram riktlinjer för god ekonomisk hushållning och nya finansiella mål för 
hela kommunkoncernen håller på att beredas, men har ännu inte behandlats politiskt. De finansiella 
målen är av stor vikt kommande år när alla Sveriges kommuner står inför ekonomiska och verksam-
hetsmässiga utmaningar. 

Projekt Frisk organisation
Kommunstyrelsen beslutade 18 juni 2018 att genomföra projektet Frisk organisation, en treårig 
satsning på organisationshälsa med syftet att komma till rätta med sjukskrivning som kan härledas 
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hjälp av ett chefsstöd (en avdelning) fånga upp och hantera ”färsk sjukfrånvaro” genom insatser på 
gruppnivå och stöd till chef. Inflödet i sjukfrånvaro ska fångas upp på ett tidigt stadium med hjälp 
av ett IT-stöd.
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Första revisorsgruppens granskning 2020

Enheten Organisationshälsa startade upp sitt arbete i januari 2019 och har kartlagt och föreslagit 
insatser och åtgärder på ca 50 arbetsplatser, vilket motsvarar ca 20 % av stadens arbetsplatser med 
högst ohälsotal. Utöver det har enheten genom sitt arbete tillsammans med verksamheterna identifierat 
riskfaktorer som kan beskrivas som strukturella faktorer på förvaltningsövergripande nivå. 

Pandemiutbrottet under tidig vår 2020 har inneburit ett avbrott i många av de pågående processer 
enheten arbetar med. Uppdrag och stöd till verksamheter har fått skjutas på i tid och i ett antal fall 
ställts in eller genomförts med förändrade arbetssätt. De verksamheter som drabbats hårdast av pan-
demin, som vård, skola och omsorg är också de som har de största utmaningarna avseende ohälsa och 
brister/utmaningar i arbetsmiljön.

Kommunstyrelsen beslutade den 22 februari 2021 om att förlänga projekt Frisk organisation. Att 
förlänga projektet innebär ingen ytterligare finansiering, utan ryms inom ramen för de avsatta medel 
som redan har beviljats. 

Tillitsresan 
Under åren 2017–2018 deltog Borås Stad tillsammans med några andra kommuner i ett SKR-projekt 
kallat ”Förenklat och effektivare styrsystem”. Arbetet resulterade i en stor mängd förslag på områden 
att utveckla. Förslag som nu ligger som grund i det fortsatta arbetet med Tillitsresan. 

Kommunstyrelsen gav den 6 maj 2019 stadsdirektören i uppdrag att revidera Borås Stads styr- och 
ledningssystem i riktning mot tillitsbaserad styrning. Detta med fokus på verksamhetens syfte och 
boråsarnas behov, att varje beslutsnivå kan stimulera samverkan och helhetsperspektiv och att förut-
sättningar skapas för självständiga, trygga och ansvarsfulla medarbetare som tar initiativ till utveckling 
och samarbete över de traditionella gränserna.

Arbetet sker i form av Tillitsresan. Stadsdirektören leder arbetet med Tillitsresan med stöd av 
Projektkontoret. Arbetet drivs på flera olika nivåer parallellt. Den politiska beredningsgruppen ska 
ge förutsättningar för de politiska beslut som behöver fattas och förankra arbetet inom de olika par-
tierna. En styrgrupp bestående av tjänstepersoner prioriterar och styr arbetet inom de olika utveck-
lingsområdena. Olika arbetsgrupper, tillsatta av styrgruppen, fördjupar sig inom olika områden. 
Arbetsgrupper med olika uppdrag bildas löpande. Alla medarbetare fick under våren 2019 erbjudande 
om att anmäla sitt intresse för att vara med i en arbetsgrupp. Tillitsambassadörerna ska ge kunskap 
från verksamheterna åt styrgrupp och arbetsgrupper, samt börja utveckla det tillitsbaserade förhåll-
ningssättet på sina egna arbetsplatser.

Under 2020 har Tillitsresans arbete fortsatt men med lägre intensitet än tidigare p.g.a. coronapan-
demin. 

Innan sommaren skickades en enkät ut till koncernledningen (förvaltningschefer och bolagens VD) 
och tillitsambassadörerna där de fick besvara frågor om hur coronapandemin enligt dem själva påver-
kat arbetet med Tillitsresan. På vissa sätt ansåg de som besvarat enkäten att pandemin har fungerat 
som en bromskloss då stora delar av det strukturerade arbetet tvingats pausa, samtidigt som många 
upplevde att krisen fungerat som bränsle för tilliten då man tvingats hitta nya sätt att arbeta för att 
klara de dagliga utmaningarna. Koncernledningen betonade mest bromsklossen i sina svar, medan 
tillitsambassadörerna betonade bränsledelen mer. 

Projekt Socialt hållbart Borås 
Stadsrevisionen granskade 2018 ändamålsenligheten i Borås Stads arbete med samverkan och förebyg-
gande arbete kring barn och unga. Granskningen visade att Borås Stads arbete inom området inte fullt ut 
var ändamålsenligt, och att det enligt Stadsrevisionens bedömning var väsentligt att Kommunstyrelsen 
stärkte sin styrning och samordning av det förebyggande arbetet inom området.
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Den 2 september 2019 fastställde Kommunstyrelsen ett strategiskt inriktningsdokument och en 
politisk handlingsplan för Socialt hållbart Borås - vi tar gemensamt ansvar för barn och unga för 
perioden 2019-2021. En satsning som bland annat finansieras av ett statligt bidrag från Tillväxtverket. 

Handlingsplanen är i första hand inriktad på tidiga insatser för barn och unga och fördjupade analyser 
av livsvillkoren i Borås Stad. Handlingsplanen består av två delar, en politisk del som förutsätter poli-
tisk behandling och en verkställighetsdel som hanteras i förvaltningsorganisationen. I den politiska 
handlingsplanen framgår att mål ska formuleras för det förebyggande arbetet med barn och unga 
men också att utveckla samverkan mellan Borås Stad och Västra Götalandsregionen avseende arbetet 
med barn och unga i Borås Stad. En förvaltningsövergripande styrgrupp för arbetet har tillsatts som 
leds av förvaltningschefen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 

Den 7 september 2020 fastställde Kommunstyrelsen målbilden för ”Socialt hållbart Borås – vi tar 
ansvar för barn och unga”. Målbilden har två syften: dels att identifiera målområden och strategier 
som nämnder och verksamheter i Borås Stad kan samlas kring för att tillsammans bidra till att öka 
förutsättningarna för mer jämlika livsvillkor och bättre hälsa, dels att skapa en gemensam inriktning 
för framtida åtgärder. 

I mars 2021 beslutade Kommunstyrelsen att utvidga arbetet Socialt hållbart Borås med målområdena 
”Bostäder och närmiljö” och ”förutsättningar för arbete”.

Näringslivsarbetet
Under året har flertalet stödåtgärder införts för att stötta de företag som drabbats hårdast av corona-
pandemin. Åtgärderna har inkluderat företagsakut för information och vägledning, gymnasieluncher, 
hemleveranser av mat med hjälp av färdtjänst och butiker för att stödja de som är 70 år eller äldre, 
längre betaltid för debiteringar och snabbare betalning av fakturor, stöd till butiker med möjlighet 
till försäljning utomhus, parkeringslättnader och digital handelsplats. 

Efterfrågan på verksamhetsmark är hög. Drygt ett tiotal byggen har färdigställts och påbörjats under 
året. Arbetet med att ta fram ytterligare mark har fortsatt och Kommunstyrelsen menar att behovet 
av nya alternativ till Viared och Nordskogen är akut.

Projektet ”Borås runt på 109 dagar”, där Kommunstyrelsen planerat att genomföra 109 företagsbesök 
på 109 dagar inleddes men tvingades till paus p.g.a. coronapandemin. 

Trafikplan
Arbetet med att utforma Borås Trafikplan leds av Stadsledningskansliet, Strategisk samhällsplanering. 
I april 2018 antog kommunen den nu gällande översiktsplanen. Denna utgår från att kommunen 
kommer att växa med ca 30 000 invånare fram till år 2040, vilket innebär att resor och trafik kommer 
att öka i motsvarande grad. 

Översiktsplanen lägger fast flera strategier som berör trafik- och transportområdet. Bland annat att 
framkomlighet och säkerhet ska säkerställas i vägnätet, att busstrafiken ska ges hög prioritet i stads-
utvecklingen samt att gång- och cykeltrafik ska utformas med hög kvalitet. I översiktsplanen föreslås 
att en trafikplan ska tas fram. 

Trafikplanens syfte är att konkretisera översiktsplanens strategier och att visa vilka åtgärder som 
behövs inom transportinfrastrukturen för respektive färdmedel. Planen kommer att baseras på en 
målbild för färdmedelsfördelningen år 2040 som innebär att cykelresorna och resor med busstrafiken 
ska öka kraftigt. Genom detta kommer biltrafikens ökning att dämpas. Arbetet med trafikplanen har 
försenats och den beräknas nu att gå ut på remiss under 2021. Parallellt pågår också ett arbete med 
att ta fram en cykelstrategi.
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året. Arbetet med att ta fram ytterligare mark har fortsatt och Kommunstyrelsen menar att behovet 
av nya alternativ till Viared och Nordskogen är akut.

Projektet ”Borås runt på 109 dagar”, där Kommunstyrelsen planerat att genomföra 109 företagsbesök 
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utvecklingen samt att gång- och cykeltrafik ska utformas med hög kvalitet. I översiktsplanen föreslås 
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Beställar-utförarmodellen
Stadsrevisionen genomförde 2019 en granskning av beställar-utförarmodellen i Borås Stad. 
Granskningen visade att det i huvudsak inte hade genomförts några åtgärder med utgångspunkt i 
Stadsrevisionens tidigare granskningar och att modellen inte levde upp till kommunallagens inten-
tioner. Beställar-utförarmodellen präglades av stora brister när det gällde framför allt styrning och 
uppsikt. Identifierade brister innebar att det fanns risk för att koncernnyttoeffekter inte uppnås, 
allvarliga brister vid en extraordinär händelse och för bristande transparens mellan såväl Borås Stads 
nämnder/förvaltningar som gentemot externa aktörer. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning 
var att bristerna var så omfattande att Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över beställar-utförar-
modellen inte kunde ses som ändamålsenlig. 

Det var enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen stärkte sin styrning och 
uppsikt inom området och arbetade fram en tydlig viljeinriktning som utgångspunkt för beställar-ut-
förarmodellen. Kommunstyrelsen behövde även klargöra hur modellen ska fungera i praktiken och 
utforma en kommungemensam styrmodell med styrande dokument som bl.a. beskriver ansvar, roller 
och förväntningar för de nämnder som omfattas. Styrdokumenten behövde även inkludera riktlin-
jer för när en extern upphandling ska genomföras respektive när Servicekontoret ska ges uppdrag. 
Kommunstyrelsen behövde utreda och förtydliga Servicenämndens ansvar och förutsättningar att 
hålla beredskap som leverantör vid extraordinära händelser eller då externa leverantörer inte anses 
kunna uppfylla särskilda krav på tjänsterna. 

Kommunstyrelsen har meddelat att man utifrån granskningens rekommendationer kommer att till-
sätta en arbetsgrupp för att utreda och förtydliga beställar-utförarmodellen tillsammans med berörda 
nämnder och bolag. Under 2020 har arbetet påbörjats på Stadsledningskansliet.

Politiska sekreterares anställningsförhållanden
Den 7 september 2020 beslutade Kommunstyrelsen om villkor för politiska sekreterare. 

Politiska sekreterare är anställda av Kommunstyrelsen. Arbetsmiljöansvaret för politiska  sekreterare 
åvilar Kommunstyrelsen men arbetsmiljöuppgifterna fördelas till enhetschefen för sekretariatet som 
ett komplement till respektive kommunalråds arbetsledaransvar. 

Det dagliga arbetet ska ledas av respektive kommunalråd, men ”effekter” i form av arbetsbelastning 
och andra arbetsmiljöfaktorer ska fångas upp av enhetschefen på samma sätt och med samma metoder 
som för övriga anställda.

Bisysslor
Stadsrevisionen genomförde 2019 en uppföljande granskning av Borås Stads förebyggande arbete mot 
oegentligheter och korruption. Granskningens visade bl.a. att Borås Stad saknade centrala riktlinjer 
för hur kommunen ska sköta sitt informationsansvar och bedriva kontroll och uppföljning när det 
gäller förtroendeskadliga bisysslor.

Under Kommunstyrelsens sammanträde den 11 maj 2020 redovisades vidtagna åtgärder med anled-
ning av bisysslor:

• Medarbetare informeras om skyldigheten att informera sin chef om bisyssla under introduk-
tionen. Punkten ingår i checklistan vid introduktion. Ett förtydligande har lagts till om att 
även uppdrag i bolagsstyrelser är att betrakta som bisyssla och ska redovisas till närmaste 
chef.
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• Information om bisyssla kommer att finnas med i SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) i 
Stratsys vid två tillfällen, första tillfället i maj och andra tillfället i december med start 2020. 
Även SAM i Stratsys i januari, under punkten ”Borås stads förhållningssätt om korruption 
och oegentligheter”, kompletteras med jäv och attestreglerna.

• Chefen ska alltid påtala vikten av att anmäla bisyssla vid det årliga samtalet om medarbetar-
överenskommelse respektive chefsöverenskommelse. Om medarbetaren tidigare har anmält 
bisyssla ska chefen lyfta frågan om bisysslan har förändrats under året.

• I Tertial 2 ska varje förvaltning redovisa antalet anmälda bisysslor.

Kommunstyrelsen kompletterade även den 11 maj sin delegationsordning med punkten förbjuda 
bisyssla och rekommenderade nämnderna att göra samma komplettering i sin delegationsordning. 
Kommunstyrelsen konstaterade också att i samband med framtagande av den årliga internkontrollpla-
nen ska bisyssla beaktas och rekommenderade nämnderna att göra detsamma i och med framtagandet 
av internkontrollplanen. Den 25 maj rekommenderade Kommunstyrelsen de kommunala bolagen 
att riskbedöma rutiner för bisyssla inför internkontrollplan kommande år.

Hantering och redovisning av statsbidrag
Stadsrevisionen har granskat hanteringen och redovisning av statsbidrag inom ramen för granskningen 
av Borås Stads årsredovisning 2020. Enligt RKR R2 framgår att statsbidrag samt periodisering av 
dessa ska redovisas enligt det aktuella bidragets villkor och restriktioner. Om bidraget eller kost-
nadsersättningen avser två eller flera kostnadsperioder ska hela bidraget eller kostnadsersättningen 
intäktsredovisas i takt med att villkoren bedöms vara uppfyllda. Stadsrevisionen noterar att dessa krav 
i huvudsak är uppfyllda. Vid stickprovskontroller har redovisade statsbidrag periodiserats korrekt. 

Stadsrevisionen noterar även att över 24,4 mnkr har återbetalats av statsbidrag givna kommunen 2020 
(år 2019 21,3 mnkr). De återbetalda statsbidragen omfattar bl.a. Grundskolenämnden avseende läx-
hjälp och specialpedagog, Vård- och äldrenämnden avseende modellkommun samt äldreomsorgslyftet. 

Investeringar
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads investeringsredovisning inom ramen för granskningen av 
Borås Stads årsredovisning 2020. Investeringsredovisningen ger information om godkänd utgift, 
förbrukade medel vid årets början och slut samt återstående medel. Investeringarna uppgår till 392,2 
mnkr (budget enligt årsredovisning 2020 715,9 mnkr) för Borås Stad 2020. Nettoinvesteringarna 
inklusive driftinvesteringar uppgick till 419 mnkr. Avvikelsen mot budgeterad investeringsbudget 
beror till stor del på att bygglov och detaljplaner har överklagats men avvikelsen förklaras även i års-
redovisningen av att vissa projekt inte har kunnat genomföras p.g.a. coronapandemin. 

Investeringarna består främst av gemensamma funktioner (underhållsinvesteringar, fordon och maski-
ner, energibesparande åtgärder m.m.) på 143 mnkr, pedagogisk verksamhet 114 mnkr, fritid och 
kultur 33 mnkr m.fl. områden. Ej förbrukade investeringsmedel 2020 på sammanlagt 177,4 mnkr 
omdisponeras från tidigare år till 2021. Stadsrevisionen noterar att drift- och investeringsredovisningen 
inte innehåller kommunkoncernperspektivet.

Ärendehandbok
Arbetet med ärendehandboken pågår fortfarande vid Stadsledningskansliet. Arbetet har under året 
fått stå tillbaka för utveckling av digitala möten m.m. som prioriterats med anledning av pandemin.

Krisledningsstabens arbete med anledning av coronapandemin
Kommunstyrelsen har under året genomfört en utvärdering av krisledningsorganisationens arbete 
med anledning av coronapandemin.1 

1 Prospero: Rapport för Borås Stad – Utvärdering av krisledningsarbete under Coronaviruspandemin. 2021-02-23
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• Information om bisyssla kommer att finnas med i SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete) i 
Stratsys vid två tillfällen, första tillfället i maj och andra tillfället i december med start 2020. 
Även SAM i Stratsys i januari, under punkten ”Borås stads förhållningssätt om korruption 
och oegentligheter”, kompletteras med jäv och attestreglerna.

• Chefen ska alltid påtala vikten av att anmäla bisyssla vid det årliga samtalet om medarbetar-
överenskommelse respektive chefsöverenskommelse. Om medarbetaren tidigare har anmält 
bisyssla ska chefen lyfta frågan om bisysslan har förändrats under året.

• I Tertial 2 ska varje förvaltning redovisa antalet anmälda bisysslor.

Kommunstyrelsen kompletterade även den 11 maj sin delegationsordning med punkten förbjuda 
bisyssla och rekommenderade nämnderna att göra samma komplettering i sin delegationsordning. 
Kommunstyrelsen konstaterade också att i samband med framtagande av den årliga internkontrollpla-
nen ska bisyssla beaktas och rekommenderade nämnderna att göra detsamma i och med framtagandet 
av internkontrollplanen. Den 25 maj rekommenderade Kommunstyrelsen de kommunala bolagen 
att riskbedöma rutiner för bisyssla inför internkontrollplan kommande år.

Hantering och redovisning av statsbidrag
Stadsrevisionen har granskat hanteringen och redovisning av statsbidrag inom ramen för granskningen 
av Borås Stads årsredovisning 2020. Enligt RKR R2 framgår att statsbidrag samt periodisering av 
dessa ska redovisas enligt det aktuella bidragets villkor och restriktioner. Om bidraget eller kost-
nadsersättningen avser två eller flera kostnadsperioder ska hela bidraget eller kostnadsersättningen 
intäktsredovisas i takt med att villkoren bedöms vara uppfyllda. Stadsrevisionen noterar att dessa krav 
i huvudsak är uppfyllda. Vid stickprovskontroller har redovisade statsbidrag periodiserats korrekt. 

Stadsrevisionen noterar även att över 24,4 mnkr har återbetalats av statsbidrag givna kommunen 2020 
(år 2019 21,3 mnkr). De återbetalda statsbidragen omfattar bl.a. Grundskolenämnden avseende läx-
hjälp och specialpedagog, Vård- och äldrenämnden avseende modellkommun samt äldreomsorgslyftet. 

Investeringar
Stadsrevisionen har granskat Borås Stads investeringsredovisning inom ramen för granskningen av 
Borås Stads årsredovisning 2020. Investeringsredovisningen ger information om godkänd utgift, 
förbrukade medel vid årets början och slut samt återstående medel. Investeringarna uppgår till 392,2 
mnkr (budget enligt årsredovisning 2020 715,9 mnkr) för Borås Stad 2020. Nettoinvesteringarna 
inklusive driftinvesteringar uppgick till 419 mnkr. Avvikelsen mot budgeterad investeringsbudget 
beror till stor del på att bygglov och detaljplaner har överklagats men avvikelsen förklaras även i års-
redovisningen av att vissa projekt inte har kunnat genomföras p.g.a. coronapandemin. 

Investeringarna består främst av gemensamma funktioner (underhållsinvesteringar, fordon och maski-
ner, energibesparande åtgärder m.m.) på 143 mnkr, pedagogisk verksamhet 114 mnkr, fritid och 
kultur 33 mnkr m.fl. områden. Ej förbrukade investeringsmedel 2020 på sammanlagt 177,4 mnkr 
omdisponeras från tidigare år till 2021. Stadsrevisionen noterar att drift- och investeringsredovisningen 
inte innehåller kommunkoncernperspektivet.

Ärendehandbok
Arbetet med ärendehandboken pågår fortfarande vid Stadsledningskansliet. Arbetet har under året 
fått stå tillbaka för utveckling av digitala möten m.m. som prioriterats med anledning av pandemin.

Krisledningsstabens arbete med anledning av coronapandemin
Kommunstyrelsen har under året genomfört en utvärdering av krisledningsorganisationens arbete 
med anledning av coronapandemin.1 

1 Prospero: Rapport för Borås Stad – Utvärdering av krisledningsarbete under Coronaviruspandemin. 2021-02-23
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Den centrala krisledningsstaben aktiverades den 13 mars efter en dialog mellan Stadsdirektören och 
avdelningschefen för CKS. Staben formerades utifrån behovet av kompetens i gruppen och beman-
nades med personer med mandat att driva arbetet inom sitt område. Beredskapsnivån sattes till Nivå 
3 – Orange då man bedömde att det fanns behov av ett större stöd till förvaltningarna men inte såg 
behov av att aktivera Krisledningsnämnden. Dock har stadsdirektören och stabschefen hållit regel-
bundna informationsmöten med Krisledningsnämndens ledamöter, där de informerat om läget och 
diskuterat specifika frågeställningar. Beredskapsnivå 3 innebär även att kommunikationsavdelningen 
vid Stadsledningskansliet tar över förvaltningarnas ansvar för kriskommunikationen.

Krisledningsstabens arbete utgick ifrån de tre nationella grundläggande principerna; ansvarsprincipen, 
närhetsprincipen och likhetsprincipen. Beslut i stort (BIS) formulerades som: 

”Vi ska arbeta för att minska smittspridning inom Borås Stads verksamheter och särskilt skydda av 
Folkhälsomyndigheten identifierade riskgrupper samt ge stöd till Borås Stads förvaltningar och bolag i 
krisberedskapsarbetet både vad gäller nuläge och i tänkta framtidsscenarier.”

De första veckorna låg mycket fokus på att säkerställa tillgången på skyddsutrustning inom Borås 
Stad. Krisledningsstaben använde den befintliga organisationen för att hantera gemensamma inköp. 
Organisationen har sedan använts för att sätta upp ett beredskapslager som räcker i tre månader.

Utvärderingens slutsats är att hanteringen på det stora hela har fungerat bra.2 Målet att hålla igång 
kommunens verksamheter har uppnåtts och man har kunnat följa sin krisledningsplan. 

Det behövdes en kraftsamling under de första veckorna, särskilt med tanke på bristen på skydds-
utrustning, vilket krävde ett praktiskt fokus. För att hantera detta aktiverades den centrala krisled-
ningsstaben, enligt den befintliga krisledningsplanen. Sedan dess har Borås Stad bland annat byggt 
upp ett beredskapslager, gjort förberedelser för att kunna hantera en större bemanningsbrist samt satt 
en fungerande struktur för det centrala krisledningsstabsarbetet. Nu finns mer utrymme att arbeta 
strategiskt.

Det finns önskemål om en mer strategisk inriktning hos staben för att hantera de mer långsiktiga 
konsekvenserna på folkhälsan. Detta skulle kräva högre involvering av förvaltningarna, och det behö-
ver därför finnas utrymme för denna typ av arbete från flera håll. Detta arbete bör dock lösas i den 
ordinarie linjeorganisationen och inte i krisledningsstaben.

En lärdom från pandemihanteringen är också att det finns behov av att tänka mer strategiskt inför 
kommande kriser. Uppbyggnaden av ett beredskapslager minskar sårbarheten, men eftersom det är svårt 
att föreställa sig vilken typ av kris som väntar härnäst behövs ett brett angreppssätt avseende lagret och 
hanteringen av detta. Samtidigt behöver andra typer av förmågor byggas och förstärkas, bland annat 
formaliseringen och etableringen av en lokal inriktnings- och samordningsfunktion.

Utvärderingen av Borås Stads krisledningsarbete under coronapandemin lämnar sex rekommendatio-
ner på kort sikt, åtta rekommendationer som avser fortsatt arbete, fyra rekommendationer till utbild-
ning och övning och fyra rekommendationer som underlag till stadsdirektören i det stadsövergripande 
lednings- och samordningsarbetet. Sammantaget lämnar utvärderingen 22 olika rekommendationer.   

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

2 Ibid.
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Granskning av Borås Stads skogsförvaltning 
Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt en extern utförare att genomföra en fördjupad gransk-
ning av Borås Stads skogsförvaltning. Projektet syftar till att granska om Borås Stads skogsförvaltning 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Tekniska förvaltningen sköter det praktiska 
arbetet i skogen på ett till stor del ändamålsenligt sätt. Tekniska nämnden behöver dock säkerställa 
att tillämplig arbetsmiljölagstiftning med föreskrifter efterlevs.

När det gäller områdena styrning, redovisning och intern kontroll visar granskningen på betydande 
brister. Strategisk styrning med syfte, mål och tydligt uttalade avkastningskrav för Borås Stads skogs-
innehav saknas. Skogsinnehavet redovisas inte heller i Borås Stads årsredovisning eller i Tekniska 
nämndens årsredovisning. De verksamhetsmått som avser Borås Stads skogar bör ses över. Det saknas 
därutöver ställningstaganden i styrande dokument som avser Borås Stads skogar ur ett miljö-/klimat-
perspektiv. Styrdokumentet Borås Stads skogar – mål och riktlinjer är ålderstiget och har inte uppda-
terats sedan 2003. Tekniska nämndens upphandlingsrutiner för externa skogsentreprenörer avviker 
enligt Stadsrevisionens bedömning från lagen om offentlig upphandling. Risker som avser Borås Stads 
skogsinnehav saknas i Tekniska nämndens riskanalys och plan för intern kontroll. Försäkringsskyddet 
för Borås Stads skogar behöver ses över och uppdateras. Stadsrevisionens sammantagna bedömning 
är att Borås Stads skogsförvaltning i ovanstående delar inte är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen och 
Tekniska nämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning genomföra en omprövning av styrning 
och redovisning när det gäller förvaltningen av Borås Stads skogar.

Uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp i Borås 
Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2011 års granskning 
och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 i Borås Stad.

En viktig förändring sedan granskningen 2011 är att de strategiska upphandlingsfrågorna numera är 
förlagda till Stadsledningskansliet genom avdelningen Koncerninköp. Stadsrevisionens bedömning 
i förhållande till de brister som konstaterades 2011 är att dessa till största delen är åtgärdade.

Områdena styrdokument, Koncerninköps roll samt utbildning bedöms i huvudsak vara ändamålsen-
liga. Området rutiner och former är till största delen ändamålsenligt. Området avtalstrohet bedöms 
delvis vara ändamålsenligt.

Området intern kontroll bedöms med utgångspunkt i granskningsresultat avseende Kommunstyrelsens 
riskanalys och plan för intern kontroll och granskningsresultat som avser avtalstrohet. Stadsrevisionen 
bedömer sammantaget att Kommunstyrelsens interna kontroll avseende upphandlingsfrågor inte 
är helt tillräcklig. Kommunstyrelsen behöver säkerställa uppföljningen av Borås Stads avtalstrohet.

Granskningens nulägesanalys visar på följande förbättringsområden:

• Det saknas en samlad bild av hur mycket inköp och upphandlingar som sker ute i  
förvaltningarna.

• Koncerninköps roll och mandat vid implementeringen av inköpsanalyssystemet behöver  
förtydligas. Det finns inte heller någon centralt beslutad tidplan för införandet. Stads-
revisionen vill framhålla att detta arbete är angeläget ur ett internkontrollperspektiv.
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Granskning av Borås Stads skogsförvaltning 
Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt en extern utförare att genomföra en fördjupad gransk-
ning av Borås Stads skogsförvaltning. Projektet syftar till att granska om Borås Stads skogsförvaltning 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Tekniska förvaltningen sköter det praktiska 
arbetet i skogen på ett till stor del ändamålsenligt sätt. Tekniska nämnden behöver dock säkerställa 
att tillämplig arbetsmiljölagstiftning med föreskrifter efterlevs.

När det gäller områdena styrning, redovisning och intern kontroll visar granskningen på betydande 
brister. Strategisk styrning med syfte, mål och tydligt uttalade avkastningskrav för Borås Stads skogs-
innehav saknas. Skogsinnehavet redovisas inte heller i Borås Stads årsredovisning eller i Tekniska 
nämndens årsredovisning. De verksamhetsmått som avser Borås Stads skogar bör ses över. Det saknas 
därutöver ställningstaganden i styrande dokument som avser Borås Stads skogar ur ett miljö-/klimat-
perspektiv. Styrdokumentet Borås Stads skogar – mål och riktlinjer är ålderstiget och har inte uppda-
terats sedan 2003. Tekniska nämndens upphandlingsrutiner för externa skogsentreprenörer avviker 
enligt Stadsrevisionens bedömning från lagen om offentlig upphandling. Risker som avser Borås Stads 
skogsinnehav saknas i Tekniska nämndens riskanalys och plan för intern kontroll. Försäkringsskyddet 
för Borås Stads skogar behöver ses över och uppdateras. Stadsrevisionens sammantagna bedömning 
är att Borås Stads skogsförvaltning i ovanstående delar inte är ändamålsenlig. Kommunstyrelsen och 
Tekniska nämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning genomföra en omprövning av styrning 
och redovisning när det gäller förvaltningen av Borås Stads skogar.

Uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp i Borås 
Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2011 års granskning 
och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 i Borås Stad.

En viktig förändring sedan granskningen 2011 är att de strategiska upphandlingsfrågorna numera är 
förlagda till Stadsledningskansliet genom avdelningen Koncerninköp. Stadsrevisionens bedömning 
i förhållande till de brister som konstaterades 2011 är att dessa till största delen är åtgärdade.

Områdena styrdokument, Koncerninköps roll samt utbildning bedöms i huvudsak vara ändamålsen-
liga. Området rutiner och former är till största delen ändamålsenligt. Området avtalstrohet bedöms 
delvis vara ändamålsenligt.

Området intern kontroll bedöms med utgångspunkt i granskningsresultat avseende Kommunstyrelsens 
riskanalys och plan för intern kontroll och granskningsresultat som avser avtalstrohet. Stadsrevisionen 
bedömer sammantaget att Kommunstyrelsens interna kontroll avseende upphandlingsfrågor inte 
är helt tillräcklig. Kommunstyrelsen behöver säkerställa uppföljningen av Borås Stads avtalstrohet.

Granskningens nulägesanalys visar på följande förbättringsområden:

• Det saknas en samlad bild av hur mycket inköp och upphandlingar som sker ute i  
förvaltningarna.

• Koncerninköps roll och mandat vid implementeringen av inköpsanalyssystemet behöver  
förtydligas. Det finns inte heller någon centralt beslutad tidplan för införandet. Stads-
revisionen vill framhålla att detta arbete är angeläget ur ett internkontrollperspektiv.

Årsrapport 2020Granskningsrapporter 2020
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Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Granskningens syfte 
har varit att granska om Borås Stad bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avse-
ende på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. 

Granskningen visar att det finns otydligheter rörande samordning och uppföljning inom området, 
och att Program för ett integrerat samhälle i sig har en begränsad styrande funktion i nuläget. Analys 
och utvärdering av stadens insatser inom området kan utvecklas. Samtidigt har granskningen inte 
funnit några tecken på att nämnder och bolag inte skulle bedriva sin verksamhet på ett sätt som gynnar 
integrationen i staden. Jämförelser med andra kommuner att visar att resultat i form av övergångar till 
arbete och studier är förhållandevis goda i Borås Stad. Arbetsförmedlingen beskriver också att man 
finner Borås Stad vara en god och proaktiv samverkanspart.

Utifrån genomförd granskning är Stadsrevisionens samlade bedömning att Borås Stad delvis bedriver 
integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och samordning av stadens 
samlade integrationsarbete. Kommunstyrelsen bör vid en revidering eller uppdatering av Program för 
ett integrerat samhälle se över den problematik som finns vad gäller att det av fullmäktige antagna 
programmet har en så svag styrande effekt. Kommunstyrelsen bör i detta avseende: 

• Tydliggöra vad Arbetslivsnämndens roll som samordnande nämnd för integrations arbetet 
innebär.

• Utveckla uppföljningsprocessen av Program för ett integrerat samhälle. 

• Utveckla spridningen av uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle. 

• Utveckla den stadsövergripande analysen av integrationsarbetet i syfte att tydliggöra resultat 
och effekter av integrationsarbetet. 

När det gäller den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle rekommende-
rar Stadsrevisionen att Arbetslivsnämnden fullgör sitt uppdrag att årligen följa upp bolagens och 
nämndernas insatser och resultat inom integrationsområdet. Kommunstyrelsen bör säkerställa att 
Arbetslivsnämnden fullföljer detta.

Uppföljande granskning av informationssäkerhet
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning utifrån granskningen av Borås Stads arbete 
med informationssäkerhet som genomfördes år 2017. Uppföljningens syfte är dels att genomföra en 
uppföljning av tidigare granskning av informationssäkerhet, dels att granska hur Borås Stad imple-
menterat GDPR och NIS-direktivet. 

Sammanfattningsvis visar granskningen att arbetet med informationssäkerhet i stora delar nedprio-
riterats sedan 2017 på grund av otillräcklig planering och prioritering avseende det centrala införan-
dearbetet med GDPR. Förutsättningarna för arbetet med informationssäkerhet/GDPR har i vissa 
delar utvecklats positivt sedan 2017. Dock är flera av de brister som konstaterades i granskningen 2017 
fortsatt aktuella. Bland annat saknas central styrning och styrande dokument på övergripande nivå 
gällande informationssäkerhet. Vidare är det inte säkerställt att olika aspekter av informationssäkerhet/
GDPR är inkluderat i nämndernas arbete med intern kontroll. 

Stadsrevisionen noterar att arbete med en ny informationssäkerhetspolicy för Borås Stad pågår. 
Stadsrevisionen ser positivt på det påbörjade arbetet i dessa delar. Stadsrevisionen bedömer samman-
fattningsvis att den interna styrningen och kontrollen av arbetet med informationssäkerhet i Borås 
Stad inte är helt tillräcklig.
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Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande  
i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande 
i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2017 års 
granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 i Borås Stad. 

Granskningen visar att skillnaden mellan Borås Stad och jämförbara kommuner när det gäller nypro-
ducerade bostäder har fortsatt öka sedan granskningen 2017. Jämförelserna indikerar att bostadssi-
tuationen i Borås blir allt mer problematisk då befolkningsökningen är relativt högre i kommunen 
än tillskottet av bostäder.

Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom området sedan granskningen 2017 
och att området delvis utvecklats i positiv riktning. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är 
att de brister som avsåg styrning, styrande dokument, samverkan och samordning delvis är åtgärdade. 
Ytterligare arbete bedöms nödvändigt i dessa delar bl.a. avseende strategi, inriktning och prioritering 
gällande mark-, trafik- och parkeringsfrågor. Även styrning, samverkan och samordning bedöms 
behöva utvecklas ytterligare. En fortsatt utveckling enligt ovanstående bedöms som nödvändig om 
Kommunfullmäktiges mål och behovsbedömning inom området ska kunna uppnås/tillgodoses på 
kort och lång sikt. 

Stadsrevisionen noterar att arbete med att utveckla kommunens arbete inom området pågår i 
Kommunstyrelsen och berörda nämnder och styrelser. I granskningen framkommer att Borås under 
de senaste åren blivit mer attraktivt för företag som vill bygga bostäder. Detta tillsammans med den 
jämförelsevis låga bostadsproduktionen i Borås understryker i Stadsrevisionens mening vikten av ett 
ändamålsenligt arbete i Borås Stad när det gäller att skapa förutsättningar för bostadsproduktion.

Ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess  
– Borås Stads nämnder
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess – 
Borås Stads nämnder. Att ärenden som behandlas av Kommunfullmäktige ges ett tillförlitligt och 
allsidigt belyst underlag inför beslut handlar ytterst om att upprätthålla kommuninnevånarnas förtro-
ende för Kommunfullmäktiges beslut. På så vis är det av principiell vikt att ärenden bereds i enlighet 
med lagstiftningens krav. Det är i slutändan rättsväsendets roll att ta ställning till om kommunala 
beslut som fattats är lagenliga.

Ett ärende ska enligt 5 kap. 26 § kommunallagen innan fullmäktiges avgörande ha beretts antingen 
av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. 

Granskningen visar att Kommunstyrelsen, som inte berörs av ärendet, ensamt har genomfört bered-
ningen inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder i Kommunfullmäktige. 
Ingen annan nämnd har getts möjlighet att yttra sig eller på annat sätt delta i beredningen. Denna 
ordning kan enligt Stadsrevisionens bedömning inte ge ett allsidigt belyst beslutsunderlag. 
Stadsrevisionen bedömer att mycket talar för att ärendet inte har beretts i enlighet med kommunal-
lagen. Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens beredning av riktlinjer för berednings-
process – Borås Stads nämnder har varit otillräcklig.

Stadsrevisionen vill i sammanhanget påminna Kommunstyrelsen om Stadsrevisionens gransknings-
resultat från 2018: 

”Kommunstyrelsen behöver, enligt Stadsrevisionens bedömning, upprätta en tydlig och transparent ärendebe-
redningsprocess som klargör rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Kommunstyrelsen 
behöver även säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på professionell sakkunskap 
och omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Åtgärderna är väsentliga för att säkerställa en 
ärendeberedningsprocess som lever upp till lagstiftningens intentioner.”
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Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande  
i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande 
i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2017 års 
granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 i Borås Stad. 

Granskningen visar att skillnaden mellan Borås Stad och jämförbara kommuner när det gäller nypro-
ducerade bostäder har fortsatt öka sedan granskningen 2017. Jämförelserna indikerar att bostadssi-
tuationen i Borås blir allt mer problematisk då befolkningsökningen är relativt högre i kommunen 
än tillskottet av bostäder.

Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom området sedan granskningen 2017 
och att området delvis utvecklats i positiv riktning. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är 
att de brister som avsåg styrning, styrande dokument, samverkan och samordning delvis är åtgärdade. 
Ytterligare arbete bedöms nödvändigt i dessa delar bl.a. avseende strategi, inriktning och prioritering 
gällande mark-, trafik- och parkeringsfrågor. Även styrning, samverkan och samordning bedöms 
behöva utvecklas ytterligare. En fortsatt utveckling enligt ovanstående bedöms som nödvändig om 
Kommunfullmäktiges mål och behovsbedömning inom området ska kunna uppnås/tillgodoses på 
kort och lång sikt. 

Stadsrevisionen noterar att arbete med att utveckla kommunens arbete inom området pågår i 
Kommunstyrelsen och berörda nämnder och styrelser. I granskningen framkommer att Borås under 
de senaste åren blivit mer attraktivt för företag som vill bygga bostäder. Detta tillsammans med den 
jämförelsevis låga bostadsproduktionen i Borås understryker i Stadsrevisionens mening vikten av ett 
ändamålsenligt arbete i Borås Stad när det gäller att skapa förutsättningar för bostadsproduktion.

Ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess  
– Borås Stads nämnder
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess – 
Borås Stads nämnder. Att ärenden som behandlas av Kommunfullmäktige ges ett tillförlitligt och 
allsidigt belyst underlag inför beslut handlar ytterst om att upprätthålla kommuninnevånarnas förtro-
ende för Kommunfullmäktiges beslut. På så vis är det av principiell vikt att ärenden bereds i enlighet 
med lagstiftningens krav. Det är i slutändan rättsväsendets roll att ta ställning till om kommunala 
beslut som fattats är lagenliga.

Ett ärende ska enligt 5 kap. 26 § kommunallagen innan fullmäktiges avgörande ha beretts antingen 
av en nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning. 

Granskningen visar att Kommunstyrelsen, som inte berörs av ärendet, ensamt har genomfört bered-
ningen inför beslut om riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder i Kommunfullmäktige. 
Ingen annan nämnd har getts möjlighet att yttra sig eller på annat sätt delta i beredningen. Denna 
ordning kan enligt Stadsrevisionens bedömning inte ge ett allsidigt belyst beslutsunderlag. 
Stadsrevisionen bedömer att mycket talar för att ärendet inte har beretts i enlighet med kommunal-
lagen. Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsens beredning av riktlinjer för berednings-
process – Borås Stads nämnder har varit otillräcklig.

Stadsrevisionen vill i sammanhanget påminna Kommunstyrelsen om Stadsrevisionens gransknings-
resultat från 2018: 

”Kommunstyrelsen behöver, enligt Stadsrevisionens bedömning, upprätta en tydlig och transparent ärendebe-
redningsprocess som klargör rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. Kommunstyrelsen 
behöver även säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på professionell sakkunskap 
och omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Åtgärderna är väsentliga för att säkerställa en 
ärendeberedningsprocess som lever upp till lagstiftningens intentioner.”
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Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i innevarande granskning konstatera att dessa åtgärder fortsatt 
är angelägna. Stadsrevisionen kan därutöver konstatera att den breda dialog som rekommenderades 
i granskningen av nämndernas ärendeberedning 2019, och som efterfrågats av merparten av nämn-
derna, helt uteblivit. Det finns i Borås Stad exempel på nämnder vars beredningsprocesser bedömts 
ändamålsenliga. Kommunstyrelsen kan med fördel söka dialog med dessa nämnder som utgångpunkt 
för genomförande av ovanstående åtgärder. 

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2020. Nämnden har genomfört en 
egen riskanalys, som identifierade 31 risker. Planen för intern kontroll omfattade sju kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 8 mars 2021. Ett av kontrollmomenten 
har inte genomförts under 2020 på grund av coronapandemin. Uppföljningen av den interna kontrollen 
innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Granskningsresultat som omfattar Kommunstyrelsens interna kontroll finns även inom flera fördju-
pade granskningar som har genomförts under året. Dessa redogörs för under rubriken fördjupade 
granskningar. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes den 14 december 2020 med Kommunstyrelsens presidium, bevaknings-
ansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna 
kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de för-
djupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Kommunstyrelsen har under året inte uppnått målvärdena för sju av nio indikatorer. Avseende en 
indikator analyseras inte varför indikatorns målvärde inte uppnås. Nämnden har när det gäller övriga 
inte uppnådda målvärden under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges 
indikatorer. Fyra av åtta av Kommunfullmäktiges uppdrag har inte genomförts. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.
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Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 36 934 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. 
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har upprättat en åtgärdsplan för att komma till rätta med 
underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Stadsrevisionen noterar vidare att 
bufferten har varit för lågt satt.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2020. Nämnden har genomfört en 
egen riskanalys, som identifierade 31 risker. Planen för intern kontroll omfattade sju kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 8 mars 2021. Ett av kontrollmomen-
ten har inte genomförts under 2020 på grund av coronapandemin.   Uppföljningen av den interna 
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads skogsförvaltning. När det gäller områdena 
styrning, redovisning och intern kontroll visar granskningen på betydande brister. Stadsrevisionens 
sammantagna bedömning är att Borås Stads skogsförvaltning i vissa delar inte är ändamålsenlig. 
Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning genomföra 
en omprövning av styrning och redovisning när det gäller förvaltningen av Borås Stads skogar.  

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp i Borås 
Stad. Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister som konstaterades 2011 är att dessa 
till största delen är åtgärdade. Stadsrevisionen bedömer sammantaget att Kommunstyrelsens interna 
kontroll avseende upphandlingsfrågor inte är helt tillräcklig. Kommunstyrelsen behöver säkerställa 
uppföljningen av Borås Stads avtalstrohet.

Utifrån genomförd granskning av integration och etablering i Borås Stad är Stadsrevisionens samlade 
bedömning att Borås Stad delvis bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende 
på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. Kommunstyrelsen bör vid en revi-
dering eller uppdatering av Program för ett integrerat samhälle se över den problematik som finns vad 
gäller att det av fullmäktige antagna programmet har en så svag styrande effekt. Kommunstyrelsen 
bör säkerställa att Arbetslivsnämnden fullföljer den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat 
samhälle.

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning utifrån granskningen av Borås Stads arbete 
med informationssäkerhet som genomfördes 2017. Sammanfattningsvis visar granskningen att arbetet 
med informationssäkerhet i stora delar nedprioriterats sedan 2017 på grund av otillräcklig planering 
och prioritering avseende det centrala införandearbetet med GDPR. Stadsrevisionen bedömer sam-
manfattningsvis att den interna styrningen och kontrollen av arbetet med informationssäkerhet i 
Borås Stad inte är helt tillräcklig.

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad visar att skillnaden 
mellan Borås Stad och jämförbara kommuner när det gäller nyproducerade bostäder har fortsatt öka 
sedan granskningen 2017. Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom områ-
det sedan granskningen 2017 och att området delvis utvecklats i positiv riktning. Stadsrevisionens 
sammanfattande bedömning är att de brister som avsåg styrning, styrande dokument, samverkan 
och samordning delvis är åtgärdade. Ytterligare arbete bedöms nödvändigt i dessa delar bl.a. avseende 
strategi, inriktning och prioritering gällande mark-, trafik- och parkeringsfrågor. Även styrning, sam-
verkan och samordning bedöms behöva utvecklas ytterligare. En fortsatt utveckling enligt ovanstående 
bedöms som nödvändig om Kommunfullmäktiges mål och behovsbedömning inom området ska 
kunna uppnås/tillgodoses på kort och lång sikt. 
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Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 36 934 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. 
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har upprättat en åtgärdsplan för att komma till rätta med 
underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Stadsrevisionen noterar vidare att 
bufferten har varit för lågt satt.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2020. Nämnden har genomfört en 
egen riskanalys, som identifierade 31 risker. Planen för intern kontroll omfattade sju kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 8 mars 2021. Ett av kontrollmomen-
ten har inte genomförts under 2020 på grund av coronapandemin.   Uppföljningen av den interna 
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads skogsförvaltning. När det gäller områdena 
styrning, redovisning och intern kontroll visar granskningen på betydande brister. Stadsrevisionens 
sammantagna bedömning är att Borås Stads skogsförvaltning i vissa delar inte är ändamålsenlig. 
Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning genomföra 
en omprövning av styrning och redovisning när det gäller förvaltningen av Borås Stads skogar.  

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av upphandling via Koncerninköp i Borås 
Stad. Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister som konstaterades 2011 är att dessa 
till största delen är åtgärdade. Stadsrevisionen bedömer sammantaget att Kommunstyrelsens interna 
kontroll avseende upphandlingsfrågor inte är helt tillräcklig. Kommunstyrelsen behöver säkerställa 
uppföljningen av Borås Stads avtalstrohet.

Utifrån genomförd granskning av integration och etablering i Borås Stad är Stadsrevisionens samlade 
bedömning att Borås Stad delvis bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende 
på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. Kommunstyrelsen bör vid en revi-
dering eller uppdatering av Program för ett integrerat samhälle se över den problematik som finns vad 
gäller att det av fullmäktige antagna programmet har en så svag styrande effekt. Kommunstyrelsen 
bör säkerställa att Arbetslivsnämnden fullföljer den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat 
samhälle.

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning utifrån granskningen av Borås Stads arbete 
med informationssäkerhet som genomfördes 2017. Sammanfattningsvis visar granskningen att arbetet 
med informationssäkerhet i stora delar nedprioriterats sedan 2017 på grund av otillräcklig planering 
och prioritering avseende det centrala införandearbetet med GDPR. Stadsrevisionen bedömer sam-
manfattningsvis att den interna styrningen och kontrollen av arbetet med informationssäkerhet i 
Borås Stad inte är helt tillräcklig.

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad visar att skillnaden 
mellan Borås Stad och jämförbara kommuner när det gäller nyproducerade bostäder har fortsatt öka 
sedan granskningen 2017. Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom områ-
det sedan granskningen 2017 och att området delvis utvecklats i positiv riktning. Stadsrevisionens 
sammanfattande bedömning är att de brister som avsåg styrning, styrande dokument, samverkan 
och samordning delvis är åtgärdade. Ytterligare arbete bedöms nödvändigt i dessa delar bl.a. avseende 
strategi, inriktning och prioritering gällande mark-, trafik- och parkeringsfrågor. Även styrning, sam-
verkan och samordning bedöms behöva utvecklas ytterligare. En fortsatt utveckling enligt ovanstående 
bedöms som nödvändig om Kommunfullmäktiges mål och behovsbedömning inom området ska 
kunna uppnås/tillgodoses på kort och lång sikt. 

Årsrapport 2020Granskningsrapporter 2020

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen inför beslut om riktlinjer för bered-
ningsprocess – Borås Stads nämnder. Granskningen visar att Kommunstyrelsen, som 
inte berörs av ärendet, ensamt har genomfört beredningen inför beslut om riktlinjerna i 
Kommunfullmäktige. Ingen annan nämnd har getts möjlighet att yttra sig eller på annat 
sätt delta i beredningen. Denna ordning kan enligt Stadsrevisionens bedömning inte ge 
ett allsidigt belyst beslutsunderlag. Stadsrevisionen bedömer att mycket talar för att ären-
det inte har beretts i enlighet med kommunallagen. Stadsrevisionens bedömning är att 
Kommunstyrelsens beredning av riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder 
har varit otillräcklig. Stadsrevisionen kan med utgångspunkt i granskningen konstatera att 
de åtgärder som bedömdes i granskningen av Kommunstyrelsens ärendeberedning 2018 
fortsatt är angelägna.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Kommunstyrelsen behöver ha en tillräck-
ligt stor buffert och användningen av bufferten behöver ske i enlighet med instruktioner 
i Kommunfullmäktiges budget. Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig. 
Den interna kontrollen behöver utvecklas för att åtgärda konstaterade avvikelser avseende 
uppföljning av avtalstrohet, informationssäkerhet och ärendens beredning.

Första revisorsgruppens granskning 2020
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Krisledningsnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar inget eget ekonomiskt resultat och upprättar ingen egen årsredovisning. Nämnden 
ingår i viss mån i Kommunstyrelsens årsredovisning och använder vid behov förvaltningsresurser från 
Stadsledningskansliet genom krisledningsstaben. 

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Krisledningsnämnden har inga indikatorer med målvärden beslutade av Kommunfullmäktige för 
2020. 

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit några egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Borås 
Stads styr- och ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Krisledningsnämnden har inte fått några uppdrag av Kommunfullmäktige för 2020. 

Konsekvenser av coronaviruset  
Krisledningsnämnden har inte varit aktiverad som operativ Krisledningsnämnd med anledning av 
coronapandemin. Nämnden har dock sammanträtt i syfte att få information om krisledningsstabens 
arbete med hantering och åtgärder med anledning av pandemin.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Följsamhet mot reglemente
Den 19 december 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om ett nytt reglemente för Kris-
lednings nämnden. Tidigare var ledamöter och ersättare i Krisledningsnämnden desamma som i 
Kommunstyrelsen. Genom det nya reglementet förändrades antalet ledamöter i nämnden till fem 
ledamöter och fyra ersättare. I syfte att förtydliga Kommunstyrelsens respektive Krisledningsnämndens 
uppgifter och ansvar när det gäller krisledning och höjd beredskap reviderades även Kommunstyrelsens 
reglemente av Kommunfullmäktige 20 februari 2020.
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Krisledningsnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar inget eget ekonomiskt resultat och upprättar ingen egen årsredovisning. Nämnden 
ingår i viss mån i Kommunstyrelsens årsredovisning och använder vid behov förvaltningsresurser från 
Stadsledningskansliet genom krisledningsstaben. 

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Krisledningsnämnden har inga indikatorer med målvärden beslutade av Kommunfullmäktige för 
2020. 

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit några egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Borås 
Stads styr- och ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Krisledningsnämnden har inte fått några uppdrag av Kommunfullmäktige för 2020. 

Konsekvenser av coronaviruset  
Krisledningsnämnden har inte varit aktiverad som operativ Krisledningsnämnd med anledning av 
coronapandemin. Nämnden har dock sammanträtt i syfte att få information om krisledningsstabens 
arbete med hantering och åtgärder med anledning av pandemin.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Följsamhet mot reglemente
Den 19 december 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om ett nytt reglemente för Kris-
lednings nämnden. Tidigare var ledamöter och ersättare i Krisledningsnämnden desamma som i 
Kommunstyrelsen. Genom det nya reglementet förändrades antalet ledamöter i nämnden till fem 
ledamöter och fyra ersättare. I syfte att förtydliga Kommunstyrelsens respektive Krisledningsnämndens 
uppgifter och ansvar när det gäller krisledning och höjd beredskap reviderades även Kommunstyrelsens 
reglemente av Kommunfullmäktige 20 februari 2020.

Årsrapport 2020Granskningsrapporter 2020
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Första revisorsgruppens granskning 2020

I Krisledningsnämndens reglemente framgår bl.a. att Krisledningsnämnden ska sammanträda minst 
en gång per år. Sammanträdet kan vara i form av utbildning eller övning. Krislednings nämnden har 
haft sammantaget 52 protokollförda sammanträden under 2020. Nämnden har inte varit aktiverad 
som operativ Krisledningsnämnd utan sammanträtt i syfte att få information om krisledningsstabens 
arbete med anledning av coronapandemin. Krisledningsnämnden har inte fattat några protokollförda 
beslut under året. 

Krisledningsnämnden ska även följa de bestämmelser som anges i Gemensamt reglemente för 
Kommun styrelsen och övriga nämnder i Borås Stad som antogs av Kommunfullmäktige 19 juni 2019.

När det gäller uppföljning, återredovisning och rapportering till Kommunfullmäktige framgår av det 
gemensamma reglementet att nämnden kontinuerligt ska följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två 
gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till 
dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur 
uppdrag som delegerats till dem har fullgjorts. Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen 
lämnas till Kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 

Krisledningsnämnden har under 2020 inte upprättat någon redovisning till Kommunfullmäktige 
så som reglementet föreskriver. I viss utsträckning berörs Borås Stads arbete med krisberedskap/
krisledning i Kommunstyrelsens redovisning till Kommunfullmäktige. 

Utbildning och övning
I reglementet framgår bl.a. att Krisledningsnämnden ska sammanträda minst en gång per år. Samman-
trädet kan vara i form av utbildning eller övning. Stadsrevisionen konstaterade i en fördjupad gransk-
ning under 2019 att Krisledningsnämnden inte haft något sammanträde eller någon utbildning/
övning på mycket länge. 

Krisledningsnämnden har haft en halvdags utbildning den 26 februari 2020. Ytterligare utbildnings-
insatser var inplanerade för Krisledningsnämnden under 2020, men dessa ställdes in med anledning 
av coronapandemin.  

Fördjupade granskningar
Stadsrevisionen har inte genomfört några fördjupade granskningar riktade mot Krislednings nämnden 
under 2020. 

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Krisledningsnämnden har inte upprättat några egna regler och anvisningar för intern kontroll. 
Nämnden har för 2020 inte genomfört någon riskanalys eller upprättat någon plan för intern kontroll. 
Nämnden har inte genomfört någon uppföljning av den interna kontrollen. Krisledningsnämndens 
interna kontroll omnämns inte heller i Kommunstyrelsens regler och anvisningar eller plan för intern 
kontroll. Förhållandena innebär avsteg från Borås Stads regler för intern kontroll. 

Borås Stad har en risk- och sårbarhetshetsanalys (RSA) för perioden 2019–2022 och en plan för hante-
ring av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Planen har fastställts av Kommunfullmäktige.
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Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes den 14 december 2020 med Krisledningsnämndens presidium, bevak-
ningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Krisledningsnämnden har inga indikatorer med målvärden eller några uppdrag beslutade av 
Kommunfullmäktige för 2020. Nämnden har inte antagit några egna indikatorer med målvärden. 

Krisledningsnämnden har under 2020 inte upprättat någon redovisning (tertialrapporter) till 
Kommunfullmäktige så som reglementet föreskriver. Nämnden har inte heller upprättat någon års-
redovisning till Kommunfullmäktige. I viss utsträckning berörs Borås Stads arbete med krisberedskap/
krisledning i Kommunstyrelsens redovisning till Kommunfullmäktige. 

Krisledningsnämnden har inte upprättat några egna regler och anvisningar för intern kontroll. 
Nämnden har för 2020 inte genomfört någon riskanalys eller upprättat någon plan för intern kontroll. 
Nämnden har inte genomfört någon uppföljning av den interna kontrollen. Krisledningsnämndens 
interna kontroll omnämns inte heller i Kommunstyrelsens regler och anvisningar eller plan för intern 
kontroll. Förhållandena innebär avsteg från Borås Stads regler för intern kontroll. Borås Stad har en 
risk- och sårbarhetshetsanalys (RSA) för perioden 2019-2022 och en plan för hantering av samhälls-
störningar och extraordinära händelser. 

Stadsrevisionen kan konstatera att Krisledningsnämnden under 2020 inte följt de anvisningar som finns 
i det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad när det gäller 
uppföljning, återredovisning och rapportering under året (7 §). Nämnden har inte heller följt Borås 
Stads regler för intern kontroll. Krisledningsnämnden och Kommunstyrelsen har under 2020 påbörjat 
åtgärder som syftar till att säkerställa Krisledningsnämndens följsamhet till Kommunfullmäktiges 
reglementen och att förtydliga Kommunstyrelsens respektive Krisledningsnämndens uppgifter och 
ansvar. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Krisledningsnämnden behöver säkerställa en ändamål-
senlig redovisning till Kommunfullmäktige. Den interna kontrollen bedöms som otillräcklig med 
hänvisning till att nämnden inte följt Borås Stads regler för intern kontroll. 
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Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes den 14 december 2020 med Krisledningsnämndens presidium, bevak-
ningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Krisledningsnämnden har inga indikatorer med målvärden eller några uppdrag beslutade av 
Kommunfullmäktige för 2020. Nämnden har inte antagit några egna indikatorer med målvärden. 

Krisledningsnämnden har under 2020 inte upprättat någon redovisning (tertialrapporter) till 
Kommunfullmäktige så som reglementet föreskriver. Nämnden har inte heller upprättat någon års-
redovisning till Kommunfullmäktige. I viss utsträckning berörs Borås Stads arbete med krisberedskap/
krisledning i Kommunstyrelsens redovisning till Kommunfullmäktige. 

Krisledningsnämnden har inte upprättat några egna regler och anvisningar för intern kontroll. 
Nämnden har för 2020 inte genomfört någon riskanalys eller upprättat någon plan för intern kontroll. 
Nämnden har inte genomfört någon uppföljning av den interna kontrollen. Krisledningsnämndens 
interna kontroll omnämns inte heller i Kommunstyrelsens regler och anvisningar eller plan för intern 
kontroll. Förhållandena innebär avsteg från Borås Stads regler för intern kontroll. Borås Stad har en 
risk- och sårbarhetshetsanalys (RSA) för perioden 2019-2022 och en plan för hantering av samhälls-
störningar och extraordinära händelser. 

Stadsrevisionen kan konstatera att Krisledningsnämnden under 2020 inte följt de anvisningar som finns 
i det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad när det gäller 
uppföljning, återredovisning och rapportering under året (7 §). Nämnden har inte heller följt Borås 
Stads regler för intern kontroll. Krisledningsnämnden och Kommunstyrelsen har under 2020 påbörjat 
åtgärder som syftar till att säkerställa Krisledningsnämndens följsamhet till Kommunfullmäktiges 
reglementen och att förtydliga Kommunstyrelsens respektive Krisledningsnämndens uppgifter och 
ansvar. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Krisledningsnämnden behöver säkerställa en ändamål-
senlig redovisning till Kommunfullmäktige. Den interna kontrollen bedöms som otillräcklig med 
hänvisning till att nämnden inte följt Borås Stads regler för intern kontroll. 
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Årsrapport 2020Granskningsrapporter 2020Första revisorsgruppens granskning 2020



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 1750

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

80

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

80

Valnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott om 50 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att ingen 
buffert är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Nämnden har inte 
upprättat någon åtgärdsplan med anledning av underskottet. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 

• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras med att Valnämndens kostnader för 
valdatasystemet Kaskelot blev högre än budgeterat. 

Valnämnden framhåller i årsredovisningen att nämnden fick beviljat att behålla 600 tkr av överskottet 
från 2019. Det ackumulerade resultatet på 600 tkr har inte nämnden kunnat nyttja under året med 
hänvisning till covid-19-pandemin. Därav menar nämnden att man är i behov att få behålla dessa 
medel för att kunna genomföra flertalet åtgärder för att kommande val ska kunna genomföras på 
ett rättssäkert sätt. Nämnden begär att få behålla dessa från år 2020 års resultat. Anledningen till 
detta är också för att stärka Valnämndens organisation inför kommande val 2022 menar nämnden. 
Vallagsändringen kräver en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler för att uppfylla 
tillgänglighetskraven. Dessutom behöver samtliga lokaler numera vara utformade så att kraven på 
avskärmningar av valsedelsställen kan uppfyllas.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Kommunfullmäktige har inte antagit några indikatorer för nämnden. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Kommunfullmäktige har inte antagit några uppdrag för nämnden. 

Konsekvenser av coronaviruset 
Valnämndens arbete har påverkats av covid-19-pandemin. Nämnden har inte kunnat inventera sina 
tidigare använda vallokaler och granska dem utifrån tillgänglighetsdirektivet. Detta på grund av att 
verksamheterna inte är öppna för besök under pandemin med hänvisning till smittspridningen. Dessa 
åtgärder menar nämnden att man måste genomföra under 2021 års verksamhet inför kommande val.
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Valnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott om 50 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att ingen 
buffert är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Nämnden har inte 
upprättat någon åtgärdsplan med anledning av underskottet. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 

• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras med att Valnämndens kostnader för 
valdatasystemet Kaskelot blev högre än budgeterat. 

Valnämnden framhåller i årsredovisningen att nämnden fick beviljat att behålla 600 tkr av överskottet 
från 2019. Det ackumulerade resultatet på 600 tkr har inte nämnden kunnat nyttja under året med 
hänvisning till covid-19-pandemin. Därav menar nämnden att man är i behov att få behålla dessa 
medel för att kunna genomföra flertalet åtgärder för att kommande val ska kunna genomföras på 
ett rättssäkert sätt. Nämnden begär att få behålla dessa från år 2020 års resultat. Anledningen till 
detta är också för att stärka Valnämndens organisation inför kommande val 2022 menar nämnden. 
Vallagsändringen kräver en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler för att uppfylla 
tillgänglighetskraven. Dessutom behöver samtliga lokaler numera vara utformade så att kraven på 
avskärmningar av valsedelsställen kan uppfyllas.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Kommunfullmäktige har inte antagit några indikatorer för nämnden. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Kommunfullmäktige har inte antagit några uppdrag för nämnden. 

Konsekvenser av coronaviruset 
Valnämndens arbete har påverkats av covid-19-pandemin. Nämnden har inte kunnat inventera sina 
tidigare använda vallokaler och granska dem utifrån tillgänglighetsdirektivet. Detta på grund av att 
verksamheterna inte är öppna för besök under pandemin med hänvisning till smittspridningen. Dessa 
åtgärder menar nämnden att man måste genomföra under 2021 års verksamhet inför kommande val.
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Första revisorsgruppens granskning 2020

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har inte särskilt bevakat några specifika områden detta år.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Inga fördjupade granskningar som rör nämnden har genomförts under året.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll under 2020. Nämnden har genom fört en 
egen riskanalys som identifierade 26 risker. Riskanalysen ligger till grund för nämndens plan för intern 
kontroll för året. Planen för intern kontroll omfattade 14 kontrollmoment. Stadsrevisionen noterar att 
en risk avseende lågt intresse vid rekrytering av röstmottagare (riskbedömning nio) ej tagits med till 
planen. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden 22 februari 2021. Uppföljningen av 
den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Valnämnden har upprättat delegationsordning och denna är fastställd av nämnden i december 2020. 
Samtliga ärenden som fattas på delegation ska i efterhand anmälas till nämnden. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 1 december 2020 med Valnämndens presidium, bevakningsansvariga 
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen, valledare och kommunsekreterare.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 50 tkr. Stads revisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. Med hänsyn tagen 
till nämndens begränsade verksamhet under året bedömer Stadsrevisionen det som acceptabelt att 
nämnden inte beslutat om buffert i enlighet med Kommunfullmäktiges budget. Det är ett förbätt-
ringsområde inför kommande år. Nämnden har inte upprättat någon åtgärdsplan med anledning av 
underskottet. 

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en 
egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser 
och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment och gjort en 
uppföljning av den interna kontrollen. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller 
analyser och åtgärder. En risk med hög riskbedömning (nio) har inte tagits med till intern kontroll-
planen utan kommentar.  

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Lokalförsörjningnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning och 
intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall sub-
stansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 26 797 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Nämnden har inte upprättat 
någon åtgärdsplan med anledning av underskottet och innan de tog bufferten i anspråk. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden i sin budget 2020 har med en handlingsplan för en långsiktigt 
hållbar ekonomi. Nämnden har även tillskrivit Kommunstyrelsen ett förslag i mars 2020 avseende 
åtgärder för att internhyressystemet långsiktigt ska balansera stadens lokalkostnader. Förslaget avser 
strukturella förändringar, justering av obalanser samt principiella ställningstaganden. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. 

Nämndens verksamhet finansieras på tre olika sätt, via nämndbidrag, vissa fastigheter endast genom 
intäkter och vissa genom en blandning av bidrag och intäkter. Det största underskottet finns i de 
verksamheter som endast finansieras via nämndbidrag. Nedan redovisas de större budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Störst negativ påverkan på resultatet finns i verksamheterna Lokalbanken, Pågående arbeten/

ej uthyrningsbara, LSS-fastigheter och Äldreomsorgsfastigheter. Den negativa avvikelsen 
för tertialet beror på högre lokal- och kapitalkostnader samt lägre intäkter. Av dessa har 
Lokalbanken störst påverkan med -19 210 tkr vilket motsvarar knappt 72 % av resultatet. 
Lokalbankens budget har enligt direktiv i Lokalförsörjningsnämndens budget 3 000 tkr. 

• Intäkternas utfall ligger 26 069 tkr under budgeterad nivå. De minskade intäkterna avser 
främst lägre interna hyresintäkter inom verksamheten Internhyresfastigheter. Lägre intäkter i 
stort avser till största delen uppsagda lokaler, hyrestaket inom äldreomsorg och bostäder med 
särskild service LSS, SOL samt äldreboende, minskade intäkter inom verksamheten Övriga 
fastigheter på grund av corona samt försenade projekt där lokalen således inte tagits i bruk. 
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Lokalförsörjningnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning och 
intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall sub-
stansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 26 797 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Nämnden har inte upprättat 
någon åtgärdsplan med anledning av underskottet och innan de tog bufferten i anspråk. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden i sin budget 2020 har med en handlingsplan för en långsiktigt 
hållbar ekonomi. Nämnden har även tillskrivit Kommunstyrelsen ett förslag i mars 2020 avseende 
åtgärder för att internhyressystemet långsiktigt ska balansera stadens lokalkostnader. Förslaget avser 
strukturella förändringar, justering av obalanser samt principiella ställningstaganden. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. 

Nämndens verksamhet finansieras på tre olika sätt, via nämndbidrag, vissa fastigheter endast genom 
intäkter och vissa genom en blandning av bidrag och intäkter. Det största underskottet finns i de 
verksamheter som endast finansieras via nämndbidrag. Nedan redovisas de större budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Störst negativ påverkan på resultatet finns i verksamheterna Lokalbanken, Pågående arbeten/

ej uthyrningsbara, LSS-fastigheter och Äldreomsorgsfastigheter. Den negativa avvikelsen 
för tertialet beror på högre lokal- och kapitalkostnader samt lägre intäkter. Av dessa har 
Lokalbanken störst påverkan med -19 210 tkr vilket motsvarar knappt 72 % av resultatet. 
Lokalbankens budget har enligt direktiv i Lokalförsörjningsnämndens budget 3 000 tkr. 

• Intäkternas utfall ligger 26 069 tkr under budgeterad nivå. De minskade intäkterna avser 
främst lägre interna hyresintäkter inom verksamheten Internhyresfastigheter. Lägre intäkter i 
stort avser till största delen uppsagda lokaler, hyrestaket inom äldreomsorg och bostäder med 
särskild service LSS, SOL samt äldreboende, minskade intäkter inom verksamheten Övriga 
fastigheter på grund av corona samt försenade projekt där lokalen således inte tagits i bruk. 
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• Kapitalkostnaderna är 11 930 tkr högre än budget. Underskottet avser delvis internhyres-
fastigheter där ett antal objekt inte hade någon budget för kapitalkostnader då de tillkommit 
efter att budget för 2020 fastställdes. Historiskt har en extern inhyrning inte budgeterats 
förrän ett hyresavtal är underskrivet. Detta kommer att förändras inför budget 2021.

• Kostnaderna för året är 805 tkr högre än budget. Ökningen avser högre lokal-, 
hyres- och kapitalkostnader som till stor del balanseras av lägre kostnader för tjänster. 
Personalkostnaderna är 5 434 tkr lägre än budget. Till största delen beroende på vakanta 
tjänster. Resultatet visar högre lokalkostnader om sammanlagt 31 243 tkr jämfört med 
budget. I stort sett hela summan kan härledas till verksamheterna Lokalbanken och Ej 
uthyrningsbara. 

• Avvikelsen på kapitalkostnader för året är 9 635 tkr. Utfall för året har ökat 15 % eller   
28 850 tkr jämfört med bokslut 2019. Högre kapitalkostnader orsakas av projekt som  
avslutats efter Kommunfullmäktiges beslut om budget 2020.

Nämnden framhåller att det finns förlorade intäkter som påverkat resultatet. Nämnden förutsätts 
bli reglerade i bokslutet för nedanstående kostnader som därmed undantas från det ackumulerade 
resultatet:

• För de förlorade intäkterna på grund av hyrestaket kommer nämnden att kompenseras i bok-
slutet. De politiska besluten avseende hyrestak samt direktiv att budgetera med full belägg-
ning bidrar till underskottet på intäkter med 6 222 tkr. På grund av utlämnade hyresrabatter 
på grund av corona minskades intäkter om 4 990 tkr. 

Investeringsbudget
Investeringsbudgeten uppgår till 280 381 tkr varav 135 806 tkr har använts. Investeringarna består 
främst av ombyggnad av skolor (79 808 tkr), LSS-boenden (27 022 tkr) samt Kultur- och fritid (12 996 
tkr). Mindre investeringar, såsom underhållsinvesteringar, energibesparande åtgärder, solenergi, hyres-
gästanpassningar och fiberinvesteringar har genomförts till en summa av 115 149 tkr.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

 2   0   2   0 – av 4 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för två av de fyra indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 
Målvärde är satt till 3 %, utfallet är 10,1 %. Indikatorn har ökat med 0,8 procentenheter 
jämfört med värdet år 2019. Ökningen menar nämnden består av långtidssjukskrivningar 
som inte är arbetsrelaterade.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Målvärde är satt till 75 %, utfallet är 56,5 %. Indikatorn har minskat med 18,5 procent-
enheter jämfört med värdet år 2019. En orsak till ej uppnått målvärde uppges vara corona-
pandemin och att medarbetarna därför tros vara försiktiga med aktiviteter för vilka man kan 
få friskvårdsbidrag.
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Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och led-
ningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående. 

0    0   1    2 –  av 3 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

0    0   2    0 –  av 2 uppdrag

Konsekvenser av coronaviruset  
Lokalförsörjningsnämnden uppskattar att coronaviruset har påverkat nämnden negativt och redo-
visar 5 351 tkr i ökade kostnader med anledning av coronapandemin. Kostnaderna härrör sig främst 
från att man skrivit tillfälliga hyresavtal med 17 hyresgäster. Hyresreduktionerna har gett minskade 
intäkter om 4 990 tkr. Det statliga stöd som erhållits för de tillfälliga hyresavtalen uppgår till 139 
tkr. Kostnaderna för administrativt stöd har därutöver ökat med 500 tkr.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden. 

Internhyressystemet
Huvudprincipen är att ur verksamhetssynpunkt likvärdiga lokaler ska ha samma grundhyra per 
kvadratmeter. Detta för att ge likvärdiga förutsättningar för att bedriva verksamhet. Lokalerna i 
en verksamhet ska kosta lika mycket oavsett om vilka förhållanden som påverkat byggkostnaderna. 
Brukaren ska kunna få en tydlig bild av kostnaderna för lokalerna sett på både lång och kort sikt. 

Ett internhyressystems mål kan vara ett ge fastighetsförvaltaren resurser till fastighetsdriften samtidigt 
som brukaren av lokalerna får incitament till ett effektivt lokalanvändande med syfte att lokalkost-
naderna inte ska utgöra ett hinder för att maximera verksamhetens resurser.

Eftersom kostnader för en lokal oftast är fasta på lång sikt kan dessa begränsa utrymmet för resurser 
i själva verksamheten.

I mars översände Lokalförsörjningsnämnden förslag på åtgärder för att över tid uppnå en budget i 
balans. Förslagen innebar principiella ställningstagande, justering av obalanser samt strukturella 
åtgärder. Under året har förvaltningen fortsatt bistått Stadsledningskansliet i utarbetandet av nya 
regler för internhyressystemet.

Lokalresursplan, dialog med nämnder
Lokalförsörjningsnämndens Lokalresursplan 2020–2022 är beslutad juni 2019. Lokalresursplanen 
ska synliggöra Borås Stads behov av lokaler för respektive förvaltning och ge bättre förutsättningar 
för en strategisk kommunövergripande lokalplanering. Planen ligger sedan till grund för den årliga 
investeringsbudgeten och leder fram till Kommunfullmäktiges investeringsbeslut. De flesta nämnder 
har bidragit med lokalbehovsplaner för respektive verksamhet som bilagts lokalresursplanen. 
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Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och led-
ningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående. 

0    0   1    2 –  av 3 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

0    0   2    0 –  av 2 uppdrag

Konsekvenser av coronaviruset  
Lokalförsörjningsnämnden uppskattar att coronaviruset har påverkat nämnden negativt och redo-
visar 5 351 tkr i ökade kostnader med anledning av coronapandemin. Kostnaderna härrör sig främst 
från att man skrivit tillfälliga hyresavtal med 17 hyresgäster. Hyresreduktionerna har gett minskade 
intäkter om 4 990 tkr. Det statliga stöd som erhållits för de tillfälliga hyresavtalen uppgår till 139 
tkr. Kostnaderna för administrativt stöd har därutöver ökat med 500 tkr.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden. 

Internhyressystemet
Huvudprincipen är att ur verksamhetssynpunkt likvärdiga lokaler ska ha samma grundhyra per 
kvadratmeter. Detta för att ge likvärdiga förutsättningar för att bedriva verksamhet. Lokalerna i 
en verksamhet ska kosta lika mycket oavsett om vilka förhållanden som påverkat byggkostnaderna. 
Brukaren ska kunna få en tydlig bild av kostnaderna för lokalerna sett på både lång och kort sikt. 

Ett internhyressystems mål kan vara ett ge fastighetsförvaltaren resurser till fastighetsdriften samtidigt 
som brukaren av lokalerna får incitament till ett effektivt lokalanvändande med syfte att lokalkost-
naderna inte ska utgöra ett hinder för att maximera verksamhetens resurser.

Eftersom kostnader för en lokal oftast är fasta på lång sikt kan dessa begränsa utrymmet för resurser 
i själva verksamheten.

I mars översände Lokalförsörjningsnämnden förslag på åtgärder för att över tid uppnå en budget i 
balans. Förslagen innebar principiella ställningstagande, justering av obalanser samt strukturella 
åtgärder. Under året har förvaltningen fortsatt bistått Stadsledningskansliet i utarbetandet av nya 
regler för internhyressystemet.

Lokalresursplan, dialog med nämnder
Lokalförsörjningsnämndens Lokalresursplan 2020–2022 är beslutad juni 2019. Lokalresursplanen 
ska synliggöra Borås Stads behov av lokaler för respektive förvaltning och ge bättre förutsättningar 
för en strategisk kommunövergripande lokalplanering. Planen ligger sedan till grund för den årliga 
investeringsbudgeten och leder fram till Kommunfullmäktiges investeringsbeslut. De flesta nämnder 
har bidragit med lokalbehovsplaner för respektive verksamhet som bilagts lokalresursplanen. 
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Under år 2020 har arbetet med lokalresursplanen införts i styr- och ledningssystemet Stratsys. I 
Lokalförsörjningsnämndens budget 2020 beskriver man framtagandet av Lokalresursplanen som 
en av lokalförsörjningsverksamhetens viktigaste uppgifter. Varje år genomför nämnden en lokalre-
vision omfattande Borås Stads anläggningar som faller inom Lokalförsörjningsnämndens ansvar. 
Tillsammans med verksamhetsnämnderna analyseras nuvarande samt önskad framtida lokalsituation. 
Utifrån denna analys sammanställs stadens lokalbehov i Lokalresursplanen, som sedan ligger till 
grund för budgetarbete kopplat till investeringar samt förhyrningar.

Lokalbanken
En nämnd kan med en uppsägningstid på tre månader anmäla till Lokalförsörjningsnämnden att 
nämnden vill avstå en viss lokal till Lokalbanken. Det ekonomiska ansvaret övergår då till lokalför-
valtaren. Avsikten är att lokalförvaltaren omedelbart startar ett arbete för att använda lokalen på annat 
sätt, sälja den eller avsluta en inhyrning.

Resultatet för verksamheten Lokalbanken är en kostnad om 22 210 tkr. Lokalbankens budget har enligt 
direktiv i Lokalförsörjningsnämndens budget 3 000 tkr, utfallet är således en försämring om 19 210 
tkr. Utfall för kostnader för verksamheten har stigit med 89 % eller 10 438 tkr jämfört med förra året. 

Det finns 30 objekt i Lokalbanken, varav sju objekt som hade kostnader över 500 tkr. De objekten är 

• Kyllaredsgymnasiet – 11 914 tkr; 

• Kulturskolan – 1 492 tkr; 

• Högsbovägen 5 – 958 tkr; 

• Norrbyskolan – 902 tkr; 

• Backvägen 5, Asklandagården – 641 tkr; 

• Lorensbergsgården – 552 tkr; 

• Kransmossen – 506 tkr; 

Uthyrning/avveckling av objekt i lokalbanken – Lokalförsörjningsförvaltningen ar avflyttat från  
11 st inhyrda objekt. Tre stycken ägda objekt har avvecklats. Eskilsryd samt Katrinebergsgatan 22 
har sålts och Östergårdsskolan har rivits. 

En avknoppning från Lokalbanken med objekt med pågående arbeten och/eller ej uthyrningsbara i 
nuvarande skick har skett. Denna verksamhet avser lediga lokaler som inte är tillgängliga för uthyrning, 
oftast för att olika arbeten pågår. I verksamheten finns inga intäkter. Idag ingår fyra objekt i gruppen; 
Rådjurets förskola, Värmlandsgatan 22, Björkängsgymnasiet samt Dalsjögläntan.

Borås Simarena
Lokalförsörjningsförvaltningen planerade för att utföra en renovering av golv samt bassängduk och 
Borås Simarena under två etapper, sommaren 2020 och 2021, vilket enligt nämnden skulle ge de 
minsta störningarna i verksamheterna. Prognosticerat belopp för renoveringens investeringsbudget 
är 17 700 tkr.

Stadsparksbadet
I juni 2019 stängdes Stadsparksbadet akut efter att man hittat allvarliga fuktskador i en bärande balk. 
Renoveringen är slutförd och är under garantitid (2 år) enligt protokoll från Lokalförsörjningsnämnden 
17 november 2020. Under 2020 har badet haft öppet med vissa begränsningar med anledning av 
coronapandemin. 
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Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Inga fördjupade granskningar som rör nämnden har genomförts under året.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Lokalförsörjningsnämndens kontrollplan är integrerad i förvaltningens kvalitets- och miljölednings-
system (ISO). Varje år utför förvaltningens internrevisorer stickprovskontroll på rutinerna som ingår i 
verksamhetssystemet. Till uppföljningen av intern kontroll har bilagts den externa revisionen (genom-
fört av Lloyd ś Register, GBG Sweden & Norway OU den 17 mars 2020) gällande förvaltningens 
kvalitets- och miljöledningssystem.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 40 risker. Planen för intern kontroll omfattade 19 kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 18 februari 2021. Uppföljningen av den 
interna kontrollen innehåller kortfattade analyser. Stadsrevisionen noterar att ett utvecklingsområde 
är att bättre beskriva planerade åtgärder för att minimera avvikelser i stickprov.

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 1 december 2020 med Lokalförsörjningsnämndens presidium, förtroen-
devalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna 
kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de för-
djupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Stadsrevisionen noterar att nämndens uppgift, såsom beskrivits i Borås Stads budget, inte finns 
beskriven i årsredovisningen för Lokalförsörjningsnämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 
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Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Inga fördjupade granskningar som rör nämnden har genomförts under året.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Lokalförsörjningsnämndens kontrollplan är integrerad i förvaltningens kvalitets- och miljölednings-
system (ISO). Varje år utför förvaltningens internrevisorer stickprovskontroll på rutinerna som ingår i 
verksamhetssystemet. Till uppföljningen av intern kontroll har bilagts den externa revisionen (genom-
fört av Lloyd ś Register, GBG Sweden & Norway OU den 17 mars 2020) gällande förvaltningens 
kvalitets- och miljöledningssystem.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 40 risker. Planen för intern kontroll omfattade 19 kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 18 februari 2021. Uppföljningen av den 
interna kontrollen innehåller kortfattade analyser. Stadsrevisionen noterar att ett utvecklingsområde 
är att bättre beskriva planerade åtgärder för att minimera avvikelser i stickprov.

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 1 december 2020 med Lokalförsörjningsnämndens presidium, förtroen-
devalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna 
kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de för-
djupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Stadsrevisionen noterar att nämndens uppgift, såsom beskrivits i Borås Stads budget, inte finns 
beskriven i årsredovisningen för Lokalförsörjningsnämnden. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 
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Lokalförsörjningsnämnden har under året inte uppnått målvärdet för två av fyra indikatorer. Nämnden 
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målet för Kommunfullmäktiges indikatorer. Samtliga 
av Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden har genomförts. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 26 797 tkr. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. 
Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har upprättat en åtgärdsplan för att komma till rätta med 
underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser men saknar i vissa moment 
vidtagna åtgärder vid felaktigheter i stickprov. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker 
avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har upprättat 
någon åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges 
budgetbeslut. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med ett identifierat utvecklingsområde, 
vilket är att bättre beskriva planerade åtgärder.
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Servicenämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning och 
intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall sub-
stansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden har, i enlighet med beslut i Kommunfullmäktiges budget, ett resultatkrav på 7 000 tkr. 
I jämförelse med resultatkravet gör nämnden ett underskott på 3 938 tkr. Att lägga ett resultatkrav 
på en utförarnämnd som finansieras genom interna intäkter innebär en svårighet då verksamheterna 
som debiteras kan få betala mer för nämndens tjänster.1 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Det operativa ekonomiska utfallet för år 2020 är positivt för samtliga avdelningar i för-

valtningen. De olika verksamheterna har historiskt sett visat ett överskott på cirka 1 % av 
omsättningen. 

• Intern försäljning mellan förvaltningens egna avdelningar utgör knappt 25 % av förvalt-
ningens totala produktionsvolym i kronor. Merparten av de interna transaktionerna sker på 
avdelningarna Fordon - Verkstad och Entreprenad.

• Totalt ger förvaltningen i bokslutet 2020 ett ekonomiskt överskott på ca 0,5 % av omsätt-
ningen. 

Nämnden framhåller att det finns kostnader som påverkat resultatet negativt och som är av kom-
munövergripande karaktär. Nämnden förutsätts bli reglerade i bokslutet för nedanstående kostnader 
som därmed undantas från det ackumulerade resultatet. 

• År 2020 har nämnden genomfört återbetalningar på 4 600 tkr som under året haft  direkt 
resultatpåverkan. Servicenämnden förutsätter att man får tillgodoräkna sig återbetalningen 
som en del av det avkastningskrav som åvilar nämnden, och slutar därmed på ett positivt 
resultat.

1  SKR, Lena Langlet samt Helena Linde: ”Allmänt sett är ett fullmäktigebeslut om resultatkrav på verksamhet som utgör interna tjänster en fråga 

om intern styrning av egen regi-verksamhet. Beslutet som riktar sig till kommunens egen inre verksamhet. Självkostnadsprincipen har inget med den 

styrningen att göra. Svårigheten kan ju dock vara att lägga ett resultatkrav på en servicenämnd som finansieras genom interna intäkter, men det beror 

på vilka utgifter nämnden har.”, 2018-02-01. Se även revisionsrapporten Granskning av Beställar-utförarmodellen, 2019
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Servicenämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning och 
intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall sub-
stansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden har, i enlighet med beslut i Kommunfullmäktiges budget, ett resultatkrav på 7 000 tkr. 
I jämförelse med resultatkravet gör nämnden ett underskott på 3 938 tkr. Att lägga ett resultatkrav 
på en utförarnämnd som finansieras genom interna intäkter innebär en svårighet då verksamheterna 
som debiteras kan få betala mer för nämndens tjänster.1 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Det operativa ekonomiska utfallet för år 2020 är positivt för samtliga avdelningar i för-

valtningen. De olika verksamheterna har historiskt sett visat ett överskott på cirka 1 % av 
omsättningen. 

• Intern försäljning mellan förvaltningens egna avdelningar utgör knappt 25 % av förvalt-
ningens totala produktionsvolym i kronor. Merparten av de interna transaktionerna sker på 
avdelningarna Fordon - Verkstad och Entreprenad.

• Totalt ger förvaltningen i bokslutet 2020 ett ekonomiskt överskott på ca 0,5 % av omsätt-
ningen. 

Nämnden framhåller att det finns kostnader som påverkat resultatet negativt och som är av kom-
munövergripande karaktär. Nämnden förutsätts bli reglerade i bokslutet för nedanstående kostnader 
som därmed undantas från det ackumulerade resultatet. 

• År 2020 har nämnden genomfört återbetalningar på 4 600 tkr som under året haft  direkt 
resultatpåverkan. Servicenämnden förutsätter att man får tillgodoräkna sig återbetalningen 
som en del av det avkastningskrav som åvilar nämnden, och slutar därmed på ett positivt 
resultat.

1  SKR, Lena Langlet samt Helena Linde: ”Allmänt sett är ett fullmäktigebeslut om resultatkrav på verksamhet som utgör interna tjänster en fråga 

om intern styrning av egen regi-verksamhet. Beslutet som riktar sig till kommunens egen inre verksamhet. Självkostnadsprincipen har inget med den 

styrningen att göra. Svårigheten kan ju dock vara att lägga ett resultatkrav på en servicenämnd som finansieras genom interna intäkter, men det beror 

på vilka utgifter nämnden har.”, 2018-02-01. Se även revisionsrapporten Granskning av Beställar-utförarmodellen, 2019
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• Kemikaliehanteringen 
Resultatpåverkan som en följd av Kommunfullmäktiges uppdrag – Att införa ett kemikalie-
hanteringssystem uppgår för år 2020 till 447 tkr. Förvaltningen räknar med att systemet ska 
vara i full drift från och med år 2022 och då ska debitering till respektive förvaltning/bolag 
påbörjas.

Investeringsbudget
Investeringar, årliga anslag, uppgår till 22 000 tkr, dock har 27 434 tkr använts. Investeringarna består 
främst av maskiner och fordon, där investeringsbudgeten är ett s.k. förslagsanslag på 15 000 tkr. Den 
långsiktiga investeringsbudgeten uppgår till 23 319 tkr. Utöver detta har även investeringar genomförts 
gällande kontorsutrustning (utskriftsenheter och infoskärmar) samt IT-infrastruktur. De långsiktiga 
investeringarna består främst av ombyggnation av mekanisk verkstad (1 312 tkr) samt arbetsmiljö-
åtgärder (2 027 tkr), nybyggnation (1 003 tkr) och förbättringsåtgärder (2 906 tkr) på Pantängen. 

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

3    1   1    0 –  av 5 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för fyra av de fem indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt. De indikatorer för vilka målvärdena inte nåtts är:

• Andel närproducerade livsmedel, % 
Målvärdet 25 %, utfall 18,2 %. Under hösten har inköp av närproducerade livsmedel ökat 
något på serveringarna i Stadshuskvarteret som närmar sig målvärdet. Nämnden konstaterar 
att ju mer som köps in genom det centrala livsmedelsavtalet ju mer närproducerat blir det.

• Andel ekologiska livsmedel, % 
Målvärdet 50 %, utfall 30,7 %. Det sammanlagda utfallet för ekologiska och etiska livsmedel 
var 30,7 % under 2020, med högre utfall på serveringarna i Stadshuset (43,1 %) jämfört 
med Pantängens serveringar (21,9 %). Båda serveringarna har påverkats av coronapandemin 
genom att många medarbetare arbetat hemifrån.

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 
Målvärdet 4,5 %, utfall 6,4 %. Indikatorn har ökat jämfört med värdet år 2019 där nämn-
den ser att det är en koppling till coronapandemin. Nämnden uppger att man följer upp 
sjukfrånvaron dagligen som en del av krisledningsarbetet. Därutöver har man genomfört de 
sedvanliga analyserna på månadsbasis gällande korta och långa sjukfall samt satt in rehabili-
teringsinsatser så tidigt som möjligt. 

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag 
Målvärdet 43 %, utfall 39,2 %. Indikatorn har minskat p.g.a. coronapandemin och att med-
arbetare är försiktiga med aktiviteter som man kan söka friskvårdsbidrag för.
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Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket fordras enligt Borås Stads styr- och 
ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Uppdraget 
har inte genomförts under året. 

0    1   0    0 –  av 1 uppdrag

Det uppdrag som inte är genomfört är:

• Servicenämnden får i uppdrag att köpa in och driva ett kemikaliehanteringssystem 
som ska stå till kommunkoncernens förfogande och bekostas av respektive förvalt
ning/bolag. Implementeringen av kemikaliesystemet pågår nu. Servicekontoret var först 
ut och testade implementeringsprocessen. Kemikaliesamordnaren utbildar och supporterar 
enligt fastställd plan.

Konsekvenser av coronaviruset  
Konsekvenser av coronaviruset har för Servicenämnden inneburit att man fått i uppdrag av den centrala 
krisledningsstaben att upprätta ett krisberedskapsförråd för bl.a. skyddsutrustning, desinfektionsmedel 
samt förbrukningsmaterial. Där tillhandahålls ett kontinuerligt tremånaders krisberedskapsförråd. 
Förvaltningen har i övrigt varit förskonade från konsekvenser och har inte uppskattat någon ekono-
misk konsekvens alls.

Specifika bevakningsområden 
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

KomMa - entreprenader
KomMa är det försystem som Servicekontoret använder i sin dagliga verksamhet för att följa upp 
och debitera beställningar och avtal med andra förvaltningar och bolag. Systemet är däremot inte 
heltäckande och det finns därmed verksamheter inom förvaltningen där andra system används.

KomMa integreras in i Agresso varje månad med bokföringsfiler och faktureringsfiler. För att undvika 
felaktiga konteringar vid inläsning finns en automatisk kontokontroll som innebär att Servicekontoret 
läser in Borås Stads godkända konteringar i KomMa varje natt och därmed minimerar felkonteringar 
i filöverföringen.

Beställar-utförarmodellen
Servicekontorets funktioner och beredskapsförmåga är en viktig resurs för Borås Stads förvaltningar 
och bolag vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. Under våren 2020 fick Servicekontoret 
i uppdrag att starta ett krisberedskapsförråd för att säkra tremånaders tillgång på skyddsmaterial som 
används vid hanteringen av coronapandemin i Borås Stad. Uppdraget har ställt höga krav på förvalt-
ningen, som skött mottagning, ompackning och leveranser av skyddsmaterial till alla förvaltningar. 

Servicenämnden arbetar inom beställar-/utförarmodellen. Att arbeta i modellen innebär bland annat 
krav i att vara med och utveckla modellen. Att utvecklingen av modellen sker i samklang så att den 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 1761

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

90

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket fordras enligt Borås Stads styr- och 
ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Uppdraget 
har inte genomförts under året. 

0    1   0    0 –  av 1 uppdrag

Det uppdrag som inte är genomfört är:

• Servicenämnden får i uppdrag att köpa in och driva ett kemikaliehanteringssystem 
som ska stå till kommunkoncernens förfogande och bekostas av respektive förvalt
ning/bolag. Implementeringen av kemikaliesystemet pågår nu. Servicekontoret var först 
ut och testade implementeringsprocessen. Kemikaliesamordnaren utbildar och supporterar 
enligt fastställd plan.

Konsekvenser av coronaviruset  
Konsekvenser av coronaviruset har för Servicenämnden inneburit att man fått i uppdrag av den centrala 
krisledningsstaben att upprätta ett krisberedskapsförråd för bl.a. skyddsutrustning, desinfektionsmedel 
samt förbrukningsmaterial. Där tillhandahålls ett kontinuerligt tremånaders krisberedskapsförråd. 
Förvaltningen har i övrigt varit förskonade från konsekvenser och har inte uppskattat någon ekono-
misk konsekvens alls.

Specifika bevakningsområden 
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

KomMa - entreprenader
KomMa är det försystem som Servicekontoret använder i sin dagliga verksamhet för att följa upp 
och debitera beställningar och avtal med andra förvaltningar och bolag. Systemet är däremot inte 
heltäckande och det finns därmed verksamheter inom förvaltningen där andra system används.

KomMa integreras in i Agresso varje månad med bokföringsfiler och faktureringsfiler. För att undvika 
felaktiga konteringar vid inläsning finns en automatisk kontokontroll som innebär att Servicekontoret 
läser in Borås Stads godkända konteringar i KomMa varje natt och därmed minimerar felkonteringar 
i filöverföringen.

Beställar-utförarmodellen
Servicekontorets funktioner och beredskapsförmåga är en viktig resurs för Borås Stads förvaltningar 
och bolag vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. Under våren 2020 fick Servicekontoret 
i uppdrag att starta ett krisberedskapsförråd för att säkra tremånaders tillgång på skyddsmaterial som 
används vid hanteringen av coronapandemin i Borås Stad. Uppdraget har ställt höga krav på förvalt-
ningen, som skött mottagning, ompackning och leveranser av skyddsmaterial till alla förvaltningar. 

Servicenämnden arbetar inom beställar-/utförarmodellen. Att arbeta i modellen innebär bland annat 
krav i att vara med och utveckla modellen. Att utvecklingen av modellen sker i samklang så att den 
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stödjer de förmågor som Borås Stad har för att möta bland annat samhällsstörningar och extraor-
dinära händelser är av vikt. Servicenämnden ser både i ett nulägesscenario samt i en framtid att det 
förmodligen kommer nya krav kopplat mot uppgiften som kräver ändamålsenliga lokaler anpassade 
för verksamheten.

Stadsrevisionen genomförde 2019 en granskning av beställar-utförarmodellen i Borås Stad. 
Granskningen visade att beställar-utförarmodellen präglades av stora brister när det gällde framför 
allt styrning och uppsikt. Identifierade brister innebar att det fanns risk för att koncernnyttoeffekter 
inte uppnås, allvarliga brister vid en extraordinär händelse och för bristande transparens mellan 
såväl Borås Stads nämnder/styrelser som gentemot externa aktörer. Det var enligt Stadsrevisionens 
bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen klargör hur modellen ska fungera i praktiken och att 
man utformar en kommungemensam styrmodell med styrande dokument som bl.a. beskriver ansvar, 
roller och förväntningar för de nämnder och styrelser som omfattas. 

Servicenämnden behövde enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens arbete att ta 
fram kommungemensamma styrdokument genom att dokumentera gällande rutiner för de interna 
beställningarna. Servicenämnden behövde även stödja Kommunstyrelsens arbete med att tydliggöra 
hur prisnivåerna för de administrativa tjänsterna sätts och tillgängliggöra denna dokumentation för 
beställarna i syfte att uppnå transparens.

Kommunstyrelsen har meddelat att man utifrån granskningens rekommendationer kommer att till-
sätta en arbetsgrupp för att utreda och förtydliga beställar-utförarmodellen tillsammans med berörda 
nämnder och bolag. Under 2020 har arbetet påbörjats på Stadsledningskansliet.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Inga fördjupade granskningar som rör nämnden har genomförts under året.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 50 risker. Planen för intern kontroll omfattade fem kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 5 mars 2021. Uppföljningen av den 
interna kontrollen innehåller kortfattade analyser. Bilagt till nämndens interna kontrollplan och 
uppföljning är ISO:s Internrevisionsprogram 2020. Den externa revisionen utfördes av RISE i oktober 
2020. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 8 december 2020 med Servicenämnden, bevakningsansvariga förtroen-
devalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    
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Sammanfattande bedömning 
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Servicenämnden har under året inte uppnått målvärdena för fyra av fem indikatorer. Nämnden har 
under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Stadsrevisionen 
konstaterar att måluppfyllelsen gällande Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. Nämnden 
har fått ett uppdrag av Kommunfullmäktige, som inte har genomförts. Stadsrevisionen bedömer att 
nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts.

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott på 3 938 tkr. Nämnden har, i enlighet 
med Kommunfullmäktiges budgetbeslut, ett resultatkrav på 7 000 tkr. Att lägga ett resultatkrav på 
en utförarnämnd som finansieras genom interna intäkter innebär en svårighet då verksamheterna som 
debiteras kan få betala mer för nämndens tjänster. 

År 2020 avviker från detta bl.a. genom att nämnden genomfört återbetalningar på 4 600 tkr till 
nämnderna under året, vilket haft direkt resultatpåverkan. Servicenämnden förutsätter att man får 
tillgodoräkna sig återbetalningen som en del av det avkastningskrav som åvilar nämnden, och slutar 
därmed på ett positivt resultat.

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och 
ekonomiska kontrollmoment. Riskanalysen ligger till grund för nämndens plan för intern kontroll 
för året. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment och gjort en uppföljning av den interna 
kontrollen. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
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Sammanfattande bedömning 
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Servicenämnden har under året inte uppnått målvärdena för fyra av fem indikatorer. Nämnden har 
under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Stadsrevisionen 
konstaterar att måluppfyllelsen gällande Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. Nämnden 
har fått ett uppdrag av Kommunfullmäktige, som inte har genomförts. Stadsrevisionen bedömer att 
nämnden i sin årsredovisning anger förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts.

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott på 3 938 tkr. Nämnden har, i enlighet 
med Kommunfullmäktiges budgetbeslut, ett resultatkrav på 7 000 tkr. Att lägga ett resultatkrav på 
en utförarnämnd som finansieras genom interna intäkter innebär en svårighet då verksamheterna som 
debiteras kan få betala mer för nämndens tjänster. 

År 2020 avviker från detta bl.a. genom att nämnden genomfört återbetalningar på 4 600 tkr till 
nämnderna under året, vilket haft direkt resultatpåverkan. Servicenämnden förutsätter att man får 
tillgodoräkna sig återbetalningen som en del av det avkastningskrav som åvilar nämnden, och slutar 
därmed på ett positivt resultat.

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och 
ekonomiska kontrollmoment. Riskanalysen ligger till grund för nämndens plan för intern kontroll 
för året. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment och gjort en uppföljning av den interna 
kontrollen. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
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Fritids- och folkhälsonämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 20 909 tkr jämfört med budget, fördelat på ett underskott på 
20 955 tkr för fritidsramen och ett överskott på 46 tkr för bidragsramen. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska varje nämnd sätta av som lägst 1 % i buffert utav sitt kommun-
bidrag till oförutsedda händelser. I budget 2020 har nämnden avsatt 1 573 tkr i buffert  vilket inte 
uppnår 1 % av kommunbidraget. Stadsrevisionen noterar att bufferten därmed inte är upprättad i 
enlighet med Kommunfullmäktiges budget. Åtgärdsplan har upprättats i november 2020 för att 
komma tillrätta med det prognosticerade underskottet.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. 

Nedan redovisas de större budgetavvikelserna.

Fritidsramen  
• Intäkterna avviker i jämförelse med budget med 17 640 tkr. Avvikelsen ligger främst inom 

Anläggningsenheten och Badenheten och beror till största delen på pandemin. 

• Ombyggnationen, hyra och andra kostnader hänförliga till Borås Arena genererar ett sam-
mantaget underskott om 4 953 tkr.

• Uteblivna intäkter till följd av renovering av Borås Simarena, vilket innebar en negativ bud-
getavvikelse på 1 500 tkr.

• Sociala investeringsprojekten; ”En kommun fri från våld”, samt ”Kraftsamling Sjöbo” där de 
bokförda kostnaderna vid årets slut hamnar på totalt 1 891 tkr.

• SM-veckan vinter som blev inställt genererar en positiv avvikelse om 4 271 tkr. 

Det finns ett antal kostnader som redovisats ovan som påverkat resultatet negativt och där det finns 
en utlovad bokslutsjustering för dessa öronmärka projekt beslutade av Kommunfullmäktige (Borås 
Arena, Borås Simarena och de Sociala investeringsprojekten). Nämnden förutsätter att dessa kostnader 
blir reglerade i bokslutet. Samtidigt ber nämnden om kompensation/reglering av de underskott som 
härrör sig till coronapandemin i samband med bokslutet 2020.
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Fritids- och folkhälsonämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 20 909 tkr jämfört med budget, fördelat på ett underskott på 
20 955 tkr för fritidsramen och ett överskott på 46 tkr för bidragsramen. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska varje nämnd sätta av som lägst 1 % i buffert utav sitt kommun-
bidrag till oförutsedda händelser. I budget 2020 har nämnden avsatt 1 573 tkr i buffert  vilket inte 
uppnår 1 % av kommunbidraget. Stadsrevisionen noterar att bufferten därmed inte är upprättad i 
enlighet med Kommunfullmäktiges budget. Åtgärdsplan har upprättats i november 2020 för att 
komma tillrätta med det prognosticerade underskottet.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. 

Nedan redovisas de större budgetavvikelserna.

Fritidsramen  
• Intäkterna avviker i jämförelse med budget med 17 640 tkr. Avvikelsen ligger främst inom 

Anläggningsenheten och Badenheten och beror till största delen på pandemin. 

• Ombyggnationen, hyra och andra kostnader hänförliga till Borås Arena genererar ett sam-
mantaget underskott om 4 953 tkr.

• Uteblivna intäkter till följd av renovering av Borås Simarena, vilket innebar en negativ bud-
getavvikelse på 1 500 tkr.

• Sociala investeringsprojekten; ”En kommun fri från våld”, samt ”Kraftsamling Sjöbo” där de 
bokförda kostnaderna vid årets slut hamnar på totalt 1 891 tkr.

• SM-veckan vinter som blev inställt genererar en positiv avvikelse om 4 271 tkr. 

Det finns ett antal kostnader som redovisats ovan som påverkat resultatet negativt och där det finns 
en utlovad bokslutsjustering för dessa öronmärka projekt beslutade av Kommunfullmäktige (Borås 
Arena, Borås Simarena och de Sociala investeringsprojekten). Nämnden förutsätter att dessa kostnader 
blir reglerade i bokslutet. Samtidigt ber nämnden om kompensation/reglering av de underskott som 
härrör sig till coronapandemin i samband med bokslutet 2020.

Årsrapport 2020Granskningsrapporter 2020

95

Första revisorsgruppens granskning 2020

Bidragsramen
Föreningsstöd och bokning redovisar ett överskott på 46 tkr. Dock finns det skillnader inom budgeten, 
till exempel kan nämnas att Verksamhetsbidraget för ungdomsföreningar lämnar ett underskott på 
ca 700 tkr som kan härledas till en felbedömning av de nya bidragsreglerna. Exempel på bidrag som 
lämnat överskott är socialt riktat bidrag, 500 tkr. Mindre verksamhet och färre ansökningar ligger 
bakom.

Investeringsbudget 
Investeringsbudgeten för de årliga anslagen uppgår till 11 406 tkr varav 9 270 tkr har använts. De 
utförda investeringarna under året består främst av arbetet med utveckling av näridrottsplatser/akti-
vitetsplatser (4 028 tkr), utveckling av spår och leder (1 098 tkr) samt utveckling av miljöförbättrande 
åtgärder kring konstgräsplaner/ utbyte av gräs (1 451 tkr). 

Investeringsbudgeten för de investeringar som löper över flera år uppgår till 5 792 tkr för 2020,   
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Skidstadion (5 231 tkr) och Boda Aktivitetspark (2 020 tkr). För investeringsprojekt som löper över 
flera år flyttas över- och underskott över åren. 

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

1    1   1    0 –  av 3 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för två av de tre indikatorerna som Kommunfullmäktige har 
fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 
Indikatorn har försämrats jämfört 2019 (8,6 %). Indikatorn ligger nu på 9,5 % jämfört med 
målvärdet på 6,8 % för 2020. Det är den korta sjukfrånvaron (1-14 dagar) som ökat mest och 
framförallt i de verksamheter som inte haft möjlighet att arbeta hemma under pandemin. 
Förvaltningen har under 2020 fortsatt att arbeta aktivt med att genomföra insatser för de 
med hög korttidsfrånvaro samtidigt som förvaltningen har ökat samarbetet med den centrala 
enheten organisationshälsa samt företagshälsovården. 

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Förvaltningen redovisar 42 % (2019: 47 %). Målvärdet är 43 % för andelen som tar ut 
friskvårdsbidraget. En anledning till att förvaltningen minskat i andel som tar ut sitt frisk-
vårdsbidrag bedöms bero på pandemin menar nämnden. Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer har varit att undvika aktiviteter som varit förenligt med ökad smittspridning.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och led-
ningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående. 

1    0   0    1 –  av nämndens 2  indikatorer
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Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa är 
ett uppdrag inte genomfört.

0    1   1    0 –  av nämndens 2 uppdrag

Det uppdrag som inte är genomfört är: 

• Förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och möjlighet till 
alternativ driftsform prövas.   
En projektstudio har genomförts under året samt att ett flertal kontakter har tagits med 
ishallsföreningarna. Flera bra alternativ har tagits fram och kommer att bearbetas under  
det första kvartalet 2021.

Nämndens uppdrag
Nämnden har avseende 2020 gett två uppdrag till förvaltningen i samband med budget, av dessa är 
två uppdrag inte genomförda.

1    1   0    0 –  av nämndens 2 uppdrag

Konsekvenser av coronaviruset 
Nämnden skriver att flera verksamhetsområden har på ett eller annat sätt påverkats av coronaviruset. 
Träffpunkt Simonsland har tappat 99 % av den vanliga verksamheten då den primärt riktar sig till de 
av Folkhälsomyndigheten utpekade riskgrupperna. Inom Anläggningsenheten och Badenheten har 
den ekonomiska påverkan varit mycket stor. Eftersom budgeten inom dessa verksamhetsområden i 
stort baseras på intäkter blir just dessa områden påverkade när intäkterna inte kommer in som planerat 
menar nämnden. Enligt nämnden har enheterna arbetat hårt för att ställa om verksamhet istället för 
att ställa in. För att parera minskade intäkter har man, i den mån det har gått, sparat på kostnader. 
Exempelvis har man inte tillsatt vikarier i samma utsträckning och man har skjutit tillsättningen av 
vakanta tjänster på framtiden. Detta har bland annat medfört att nämnden har kunnat få ett positivt 
ekonomiskt resultat på Träffpunkt Simonsland. Detta trots ca 1 100 tkr lägre intäkter än budgeterat 
från caféförsäljningen. De kostnader som ökat är bland annat skötselkostnaderna på exempelvis bad-
platser och andra naturområden. Olika insatser har gjorts för att kunna tillgodose möjligheterna att 
vara mer i naturen framhåller nämnden.

Nämnden uppskattar i årsredovisningen den totala ekonomiska konsekvensen till 17 000 tkr (varav 
minskade intäkter i Badenheten står för 10 500 tkr och minskade intäkter i Anläggningsenheten står 
för 5 300 tkr).

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Beställar-utförarmodellen 
Stadsrevisionen genomförde 2019 en granskning av beställar-utförarmodellen i Borås Stad. 
Granskningen visade att beställar-utförarmodellen präglades av stora brister när det gällde framför 
allt styrning och uppsikt. Identifierade brister innebar att det fanns risk för att koncernnyttoeffekter 
inte uppnås, allvarliga brister vid en extraordinär händelse och för bristande transparens mellan 
såväl Borås Stads nämnder/styrelser som gentemot externa aktörer. Det var enligt Stadsrevisionens 
bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen klargör hur modellen ska fungera i praktiken och att 
man utformar en kommungemensam styrmodell med styrande dokument som bl.a. beskriver ansvar, 
roller och förväntningar för de nämnder och styrelser som omfattas. 
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Fritids-och folkhälsonämnden behövde enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommun styrelsens 
arbete genom att utforma riktlinjer för hur beställar-utförarmodellen ska tillämpas i verksam-
heterna och för hur verksamheterna ska agera i sina roller som beställare gentemot Servicenämnden. 
Kommunstyrelsen har meddelat att man utifrån granskningens rekommendationer kommer att till-
sätta en arbetsgrupp för att utreda och förtydliga beställar-utförarmodellen tillsammans med berörda 
nämnder och bolag. Under 2020 har arbetet påbörjats på Stadsledningskansliet.

Borås Simarena 
Lokalförsörjningsförvaltningen planerade för att utföra en renovering av golv samt bassängduk och 
Borås Simarena skulle hålla stängt under maj till oktober 2019. Det pågick därför under 2019 ett 
arbete och planering inför Borås Simarenas renovering. 

Renoveringen har dock skjutits upp och genomförs under två etapper, sommaren 2020 och 2021, 
vilket enligt nämnden ger de minsta störningarna i verksamheterna. Lokalförsörjnings-förvaltningen 
genomförde den planerade renoveringen av golven i simhallen under 2020. Därav har Borås Simarena 
hållit stängt mellan maj-augusti. Renoveringen höll tidsplanen. 

Verksamhetsåret och utvecklingen av covid-19-pandemin gjorde att en hel del av årsplaneringen fick 
justeras. Detta eftersom det kom nya rekommendationer från myndigheterna under året. 

Simklubben Elfsborg kunde under stora delar av hösten ha barn- och ungdomsverksamhet igång. Detta 
blev dock lite svårt då myndigheternas rekommendationer satt en begränsning på 150 gäster inne på 
Borås Simarena framhåller nämnden. Borås Simarena som mötesplats fick detta verksamhetsår ställa 
in träningsläger och tävlingar. Endast ett fåtal aktiviteter kunde genomföras.

Föreningsbidragssystemet 
Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av nuvarande föreningsbidrag 
och lämna förslag på anpassning och revidering. Bidragsutredningen blev klar under hösten 2019 
och skickades till Kommunstyrelsen för vidare behandling till Kommunfullmäktige. De nya reglerna 
började gälla från den 1 mars 2020.

Nämnden menar att föreningslivet har anpassat sig bra utifrån förutsättningarna. Mycket av det som 
nämnden planerade att utvärdera har fått skjutas på framtiden då pandemins påverkan har stört det 
ordinarie arbetet i föreningslivet. Pandemins verkan och effekter har istället tagit över dialogen menar 
nämnden. En enkät har skickats ut tidigt i ett försök att få en överblick över situationen. Enkäten gav 
enligt nämnden en del tydliga svar så som att föreningar med stora evenemang och föreningar med 
mycket publik drabbas hårdare än föreningar med mindre ungdomsverksamhet. Även föreningar med 
medlemmar ur riskgrupperna har naturligtvis drabbats hårt men även delar av funktionshinderverk-
samheten har drabbats hårt menar nämnden. Idrottsföreningar där närkontakt förekommer, alltså 
kampsport eller dans har också haft svårt att bedriva verksamhet. Nämnden beslutade att föreningar 
med verksamhet inom ovanstående garanteras oförändrade bidrag nästkommande budgetår. Dialog 
har förts med en handfull föreningar om ett utökat stöd utifrån pandemins påverkan på verksam-
heten, dock har nämnden inte fått några signaler ännu att någon förening inte klarar av effekterna. 

Antalet bidragsberättigade medlemmar (6–20 år) har rört sig från 20 923 till 21 413 stycken. Antalet 
aktiviteter ökar från ca 60 000 till 64 000 vilket enligt nämnden troligtvis beror på att det numera bara 
krävs tre deltagare (förut krävdes det fem deltagare) för att en aktivitet ska bli godkänd. Fördelningen 
mellan pojkar och flickor som deltar i aktiviteterna håller sig på en jämn nivå, dock ökar pojkar från 
57 % till 59 % och således minskar flickor från 43 % till 41 %. Detta kan enligt nämnden bero på 
att träningstätheten, alltså hur många gånger/vecka som pojkar tränar är något högre än för flickor.
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Stadsparksbadet  
Under 2019 fick Stadsparksbadet stänga oplanerat på grund av takrenovering. Året 2020 började 
bra för Stadsparksbadet enligt nämnden. Under våren kom coronapandemin och Stadsparksbadet 
fick undan för undan nya råd och rekommendationer från myndigheterna att förhålla sig till. Det 
medförde förändrade arbetsuppgifter, arbetstider och öppethållanden. Under sommaren fortsatte 
Stadsparksbadet med förändrade öppettider, för att fortsatt kunna vara behjälpliga på mötesplatser 
och öppen ungdomsverksamhet. Den regniga sommaren medförde att det var många gäster som 
ville besöka anläggningen under semestern. Eftersom Stadsparksbadet hade begränsning på max 
100 personer samtidigt i anläggningen, resulterade det i långa köer. Nämnden kastade om i plane-
ringen och införde badblock, för att kunna ta emot fler gäster på olika tider. Gummiband delades ut 
till gästerna för att se till att begränsningarna hölls. Efter semestern kunde anläggningen återgå till 
lite mer normala förhållanden med all personal på plats igen. Fortfarande med begränsningar, men 
anläggningen kunde ändå ha igång lite verksamheter. 

Stadsparksbadet stängde 30 oktober 2020 och är tillsvidare stängt för allmänheten på grund av strik-
tare nationella råd under pågående pandemi. Undantag görs bland annat för skolornas simskolor och 
att elitsimmare får träna. 

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningen av den fördjupade granskningen.

Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete som redogörs för 
ytterligare i granskningsredogörelsen för Arbetslivsnämnden och Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2018. Nämnden har genomfört en 
egen riskanalys som identifierade 18 risker. Planen för intern kontroll omfattade tre kontrollmo-
ment. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 23 februari 2021.  På grund av 
pandemin har ett informationstillfälle avseende säkerhet för förtroendevalda som skulle genomförts 
under 2020 fått skjutas fram till början av 2021. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller 
kortfattade analyser och åtgärder. Stadsrevisionen noterar att Fritids- och folkhälsonämnden även 
genomför kontroller av bland annat ekonomisk verksamhet, som en del i den löpande verksamheten.

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 24 november 2020 med Fritids- och folkhälsonämnden, förtroendevalda 
revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.
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Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och den fördjupade 
granskningen som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Fritids- och folkhälsonämnden har under året inte uppnått målvärdet för två av tre indikatorer. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målet för Kommunfullmäktiges indikatorer. 
Ett av två uppdrag har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning 
anger förklaringar till varför uppdraget inte helt har genomförts. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott på 20 909 tkr jämfört med budget, 
fördelat på ett underskott på 20 955 tkr för fritidsramen och ett överskott på 46 tkr för bidragsramen. 
Stadsrevisionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. 
Stadsrevisionen noterar vidare att bufferten har varit för lågt satt och dessutom intecknad på förhand. 
Stadsrevisionen noterar att nämnden har upprättat åtgärdsplan för att komma till rätta med under-
skottet i enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en 
egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser 
och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment. Nämndens 
uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Dock behöver nämnden ha en tillräckligt stor buffert. 
Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Samhällsbyggnadsnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 3 150 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Nämnden har 
inte upprättat någon åtgärdsplan med anledning av underskottet. Bufferten har använts för att täcka 
underskotten på den förvaltningsgemensamma avdelningen. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 

• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott på den förvalt-
ningsgemensamma avdelningen som redovisar ett underskott på 1 367 tkr. De förvaltnings-
gemensamma projekt som genomförts inom ramen för digitaliseringssatsningen, till exempel 
förstudie till stadsbyggnadsappen och utrustning till sammanträdesrummen för digitala 
möten.

• Plan- och bygglovsavdelningen redovisar högre intäkter än budgeterat vilket beror på fler 
byggsanktionsavgifter och att planenheten fokuserat på externa exploatörsplaner, vilka i 
större utsträckning kan faktureras. Kostnaderna för material, tjänster och personalkostnader 
är högre än budgeterat. 

• Otydligheter i instruktionerna till plan- och bygglovstaxan har gjort att förvaltningen för sju 
bygglovsärenden tagit ut för hög planavgift. Samtliga gäller stora byggnader med bruttoarea 
större än 10 000 kvm och under perioden 2013–2020. Alla avgifter har betalats tillbaka, 
totalt ca 4 000 tkr. Återbetalningen har bokförts som en kostnad för de ärenden som gäller 
2013–2019 medan den avgift som gäller 2020 dragits av från intäkterna.

• Geodataavdelningen redovisar högre material- och tjänstekostnader än budgeterat, ca 3 000 
tkr. Nämnden fick lov att under 2020 använda 1 800 tkr av det ackumulerade resultatet till 
engångssatsningar inom digitalisering. Avdelningen har använt 600 tkr av dessa för införan-
det av det nya kartsystemet.
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Samhällsbyggnadsnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 3 150 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Nämnden har 
inte upprättat någon åtgärdsplan med anledning av underskottet. Bufferten har använts för att täcka 
underskotten på den förvaltningsgemensamma avdelningen. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 

• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott på den förvalt-
ningsgemensamma avdelningen som redovisar ett underskott på 1 367 tkr. De förvaltnings-
gemensamma projekt som genomförts inom ramen för digitaliseringssatsningen, till exempel 
förstudie till stadsbyggnadsappen och utrustning till sammanträdesrummen för digitala 
möten.

• Plan- och bygglovsavdelningen redovisar högre intäkter än budgeterat vilket beror på fler 
byggsanktionsavgifter och att planenheten fokuserat på externa exploatörsplaner, vilka i 
större utsträckning kan faktureras. Kostnaderna för material, tjänster och personalkostnader 
är högre än budgeterat. 

• Otydligheter i instruktionerna till plan- och bygglovstaxan har gjort att förvaltningen för sju 
bygglovsärenden tagit ut för hög planavgift. Samtliga gäller stora byggnader med bruttoarea 
större än 10 000 kvm och under perioden 2013–2020. Alla avgifter har betalats tillbaka, 
totalt ca 4 000 tkr. Återbetalningen har bokförts som en kostnad för de ärenden som gäller 
2013–2019 medan den avgift som gäller 2020 dragits av från intäkterna.

• Geodataavdelningen redovisar högre material- och tjänstekostnader än budgeterat, ca 3 000 
tkr. Nämnden fick lov att under 2020 använda 1 800 tkr av det ackumulerade resultatet till 
engångssatsningar inom digitalisering. Avdelningen har använt 600 tkr av dessa för införan-
det av det nya kartsystemet.
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Första revisorsgruppens granskning 2020

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

0    1   3    0 –  av 4 Kommunmfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för en av de fyra indikatorerna som Kommunfullmäktige har 
fastställt. Indikatorn som inte har uppnåtts är:

• Andel om ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut 
senast efter 8 veckor efter ansökan, %.   
Avseende 2020 var målvärdet för indikatorn 98 %. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett 
utfall för året om 96 %. Indikatorn har försämrats lite i förhållande till föregående års utfall. 
Antalet bygglov och förhandsbesked var rekordhögt. Nämndens arbete med att förkorta 
handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i rutiner och arbetssätt har 
medfört att handläggningstiden kortats ned under senare år. Bland annat följs samtliga på gå-
ende 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 
handläggningstid som möjligt. Medianvärdet för handläggning av komplett ansökan låg på 
tre veckor 2020 trots att antalet ärenden ökat jämfört med 2016–2019.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och led-
ningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående. 

0    3   5    1 –  av 9 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, uppdraget 
är genomfört.

0    0   1    0 –  av 1 uppdrag

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 gett fyra uppdrag till förvaltningen, av dessa är tre uppdrag inte genom-
förda.

0    3   1    0 –  av 4 nämndens uppdrag

Konsekvenser av coronaviruset  
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har till största delen kunnat bedrivas utan att leveransför-
mågan har påverkats. Anpassningar har gjorts för att största möjliga utsträckning minska risken för 
smittspridning. Kostnader på ca 500 tkr har uppstått i samband med att anpassa verksamheten till 
distansarbete i form av inköp av, till exempel, nödvändig utrustning för digitala möten och utökning 
av mobildata.
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område.

Kommunfullmäktiges samarbetsuppdrag om samhällsbyggnadsprocessen
I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndorganisation (KF 2016-03-17) fick 
Samhälls byggnadsnämnden ett särskilt samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsprocessen. 
Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få nämnder och styrelser att tydligare 
se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt 
i vad som är ”det bästa” för kommuninvånaren. Det övergripande målet för samarbetsuppdraget har 
varit att skapa en gemensam målbild kopplat till samhällsbyggnadsprocessen med ett strategiskt fokus 
i ett fem- till tioårsperspektiv eller längre.

Under 2020 har det nya arbetssättet strukturskisser införts i samhällsbyggnadsprocessen, efter samråd 
i form av presidieöverläggning i maj mellan Samhällsbyggnadsnämnden och Kommun styrelsen och 
efter beslut av berörda förvaltningschefer. Strukturskisserna syftar till att skapa strategisk samsyn på 
nivån mellan översiktsplan och detaljplanering om hur Borås kan vidareutvecklas utifrån de strate-
giska intentioner som uttrycks i översiktsplanen och utbyggnadsstrategin. Bland de frågor som blir 
aktuella i strukturskissarbetet finns exempelvis trafikplanering och –investeringar, mark, klimatan-
passning och lokalplanering. Strukturskisserna kommer även framarbetas och förankras med hjälp 
av regelbundna presidieöverläggningar mellan de ingående nämnderna och som kvittens tillbaka till 
Kommunstyrelsen från de samhällsbyggande nämnderna på hur översiktsplanens intentioner tolkas 
och kan förverkligas. 

Den första presidieöverläggningen för strukturskiss Borås Norr genomfördes i december 2020 och 
fler är inplanerade kvartalsvis framöver. Arbetssättet blir ett systematiskt sätt att leverera gentemot 
Samhällsbyggnadsnämndens samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsprocessen. Förvaltnings-
cheferna inom samhällsbyggnadsprocessen har under 2020 även beslutat om att gemensamt pro-
cesskartlägga samhällsbyggnadsprocessen för att uppnå en mer effektiv samverkan och leverans 
gentemot boråsarna utifrån de politiska ambitionerna för stadens utveckling. Utöver detta pågår 
även ett förvaltningsöverskridande arbete med att ta fram en gemensam kommunikationsplanering 
för samhällsbyggnadsprocessen, i syfte att skapa en mer sammanhängande, tidigare och tydligare 
kommunikation gentemot såväl allmänhet som näringsliv i staden.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningen av den fördjupade granskningen. 

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande  
i Borås Stad 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande 
i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2017 års 
granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 i Borås Stad.

Granskningen visar att skillnaden mellan Borås Stad och jämförbara kommuner när det gäller nypro-
ducerade bostäder har fortsatt öka sedan granskningen 2017. Jämförelserna indikerar att bostads-
situationen i Borås blir allt mer problematisk då befolkningsökningen är relativt högre i kommunen 
än tillskottet av bostäder.
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående område.

Kommunfullmäktiges samarbetsuppdrag om samhällsbyggnadsprocessen
I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndorganisation (KF 2016-03-17) fick 
Samhälls byggnadsnämnden ett särskilt samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsprocessen. 
Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få nämnder och styrelser att tydligare 
se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt 
i vad som är ”det bästa” för kommuninvånaren. Det övergripande målet för samarbetsuppdraget har 
varit att skapa en gemensam målbild kopplat till samhällsbyggnadsprocessen med ett strategiskt fokus 
i ett fem- till tioårsperspektiv eller längre.

Under 2020 har det nya arbetssättet strukturskisser införts i samhällsbyggnadsprocessen, efter samråd 
i form av presidieöverläggning i maj mellan Samhällsbyggnadsnämnden och Kommun styrelsen och 
efter beslut av berörda förvaltningschefer. Strukturskisserna syftar till att skapa strategisk samsyn på 
nivån mellan översiktsplan och detaljplanering om hur Borås kan vidareutvecklas utifrån de strate-
giska intentioner som uttrycks i översiktsplanen och utbyggnadsstrategin. Bland de frågor som blir 
aktuella i strukturskissarbetet finns exempelvis trafikplanering och –investeringar, mark, klimatan-
passning och lokalplanering. Strukturskisserna kommer även framarbetas och förankras med hjälp 
av regelbundna presidieöverläggningar mellan de ingående nämnderna och som kvittens tillbaka till 
Kommunstyrelsen från de samhällsbyggande nämnderna på hur översiktsplanens intentioner tolkas 
och kan förverkligas. 

Den första presidieöverläggningen för strukturskiss Borås Norr genomfördes i december 2020 och 
fler är inplanerade kvartalsvis framöver. Arbetssättet blir ett systematiskt sätt att leverera gentemot 
Samhällsbyggnadsnämndens samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsprocessen. Förvaltnings-
cheferna inom samhällsbyggnadsprocessen har under 2020 även beslutat om att gemensamt pro-
cesskartlägga samhällsbyggnadsprocessen för att uppnå en mer effektiv samverkan och leverans 
gentemot boråsarna utifrån de politiska ambitionerna för stadens utveckling. Utöver detta pågår 
även ett förvaltningsöverskridande arbete med att ta fram en gemensam kommunikationsplanering 
för samhällsbyggnadsprocessen, i syfte att skapa en mer sammanhängande, tidigare och tydligare 
kommunikation gentemot såväl allmänhet som näringsliv i staden.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningen av den fördjupade granskningen. 

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande  
i Borås Stad 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande 
i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2017 års 
granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 i Borås Stad.

Granskningen visar att skillnaden mellan Borås Stad och jämförbara kommuner när det gäller nypro-
ducerade bostäder har fortsatt öka sedan granskningen 2017. Jämförelserna indikerar att bostads-
situationen i Borås blir allt mer problematisk då befolkningsökningen är relativt högre i kommunen 
än tillskottet av bostäder.
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Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom området sedan granskningen 2017 
och att området delvis utvecklats i positiv riktning. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är 
att de brister som avsåg styrning, styrande dokument, samverkan och samordning delvis är åtgärdade. 
Ytterligare arbete bedöms nödvändigt i dessa delar bl.a. avseende strategi, inriktning och prioritering 
gällande mark-, trafik- och parkeringsfrågor. Även styrning, samverkan och samordning bedöms 
behöva utvecklas ytterligare. En fortsatt utveckling enligt ovanstående bedöms som nödvändig om 
Kommunfullmäktiges mål och behovsbedömning inom området ska kunna uppnås/tillgodoses på 
kort och lång sikt. 

Stadsrevisionen noterar att arbete med att utveckla kommunens arbete inom området pågår i 
Kommunstyrelsen och berörda nämnder och styrelser. I granskningen framkommer att Borås under 
de senaste åren blivit mer attraktivt för företag som vill bygga bostäder. Detta tillsammans med den 
jämförelsevis låga bostadsproduktionen i Borås understryker i Stadsrevisionens mening vikten av ett 
ändamålsenligt arbete i Borås Stad när det gäller att skapa förutsättningar för bostadsproduktion.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys, som identifierade 27 risker. Planen för intern kontroll omfattade 17 kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 24 februari 2021. Uppföljningen av 
den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 15 oktober 2020 med Samhällsbyggnadsnämndens presidium, bevak-
ningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.  

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 
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Samhällsbyggnadsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för en av fyra indikatorer. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. 
Ett uppdrag från Kommunfullmäktige är uppnått. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna uppdrag och indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 3 150 tkr. Stads revisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. Stadsrevisionen 
noterar att nämnden inte har upprättat en åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet i 
enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i 
Borås Stad. Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom området sedan gransk-
ningen 2017 och att området delvis utvecklats i positiv riktning. Stadsrevisionens sammanfattande 
bedömning är att de brister som avsåg styrning, styrande dokument, samverkan och samordning delvis 
är åtgärdade. Ytterligare arbete bedöms nödvändigt i dessa delar bl.a. avseende strategi, inriktning 
och prioritering gällande mark-, trafik- och parkeringsfrågor. Även styrning, samverkan och sam-
ordning bedöms behöva utvecklas ytterligare. En fortsatt utveckling enligt ovanstående bedöms som 
nödvändig om Kommunfullmäktiges mål och behovsbedömning inom området ska kunna uppnås/
tillgodoses på kort och lång sikt. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser 
och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment. Nämndens 
uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har upprättat 
någon åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges 
budgetbeslut. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
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Samhällsbyggnadsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för en av fyra indikatorer. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. 
Ett uppdrag från Kommunfullmäktige är uppnått. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna uppdrag och indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 3 150 tkr. Stads revisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. Stadsrevisionen 
noterar att nämnden inte har upprättat en åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet i 
enlighet med Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i 
Borås Stad. Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom området sedan gransk-
ningen 2017 och att området delvis utvecklats i positiv riktning. Stadsrevisionens sammanfattande 
bedömning är att de brister som avsåg styrning, styrande dokument, samverkan och samordning delvis 
är åtgärdade. Ytterligare arbete bedöms nödvändigt i dessa delar bl.a. avseende strategi, inriktning 
och prioritering gällande mark-, trafik- och parkeringsfrågor. Även styrning, samverkan och sam-
ordning bedöms behöva utvecklas ytterligare. En fortsatt utveckling enligt ovanstående bedöms som 
nödvändig om Kommunfullmäktiges mål och behovsbedömning inom området ska kunna uppnås/
tillgodoses på kort och lång sikt. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser 
och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment. Nämndens 
uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har upprättat 
någon åtgärdsplan för att komma till rätta med underskottet i enlighet med Kommunfullmäktiges 
budgetbeslut. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
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Tekniska nämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 5 659 tkr jämfört med budget. Ramen för Väghållning, skog, 
parker m.m. redovisar ett överskott på 4 094 tkr. Ramen för Persontransporter redovisar ett över-
skott på 1 565 tkr. Stadsrevisionen noterar att bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i 
Kommunfullmäktiges budget. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
Väghållning, skog, parker m.m. 

• Den positiva budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett överskott på 
Vinterväghållning på 7 535 tkr gentemot budget och beror på den milda hösten/vintern.  

• Ökade kostnader gentemot budget finns bl.a. inom gatubelysning där många felanmäl ningar 
rapporterats in under året. För att åtgärda många av felen har man behövt använda mer avan-
cerad utrustning på grund av att elanläggningarna var för gamla och  utslitna. Åtgärderna 
medför en negativ budgetavvikelse på 5 465 tkr. 

• Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i drift budgeten 
för sidoordnad verksamhet på 9 827 tkr. Överskottet har överförts till balans konto och 
kommer att nyttjas till återställning av gator samt kommande års beläggningsprogram.

Nämnden framhåller att det finns kostnader som påverkat resultatet negativt och som är av kommun-
övergripande karaktär eller som avser beviljade medel ur olika centrala avsättningar. Nämnden förut-
sätts bli reglerade i bokslutet för nedanstående kostnader som därmed undantas från det ackumulerade 
resultatet. 

• 837 tkr avser dagvattentaxa till Borås Energi och Miljö 

• 366 tkr kostnader för Byggbonus 

• 284 tkr kostnader för kapitalkostnader 

• 74 tkr kostnader för Bullersanering 
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Tekniska nämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 5 659 tkr jämfört med budget. Ramen för Väghållning, skog, 
parker m.m. redovisar ett överskott på 4 094 tkr. Ramen för Persontransporter redovisar ett över-
skott på 1 565 tkr. Stadsrevisionen noterar att bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i 
Kommunfullmäktiges budget. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
Väghållning, skog, parker m.m. 

• Den positiva budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett överskott på 
Vinterväghållning på 7 535 tkr gentemot budget och beror på den milda hösten/vintern.  

• Ökade kostnader gentemot budget finns bl.a. inom gatubelysning där många felanmäl ningar 
rapporterats in under året. För att åtgärda många av felen har man behövt använda mer avan-
cerad utrustning på grund av att elanläggningarna var för gamla och  utslitna. Åtgärderna 
medför en negativ budgetavvikelse på 5 465 tkr. 

• Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i drift budgeten 
för sidoordnad verksamhet på 9 827 tkr. Överskottet har överförts till balans konto och 
kommer att nyttjas till återställning av gator samt kommande års beläggningsprogram.

Nämnden framhåller att det finns kostnader som påverkat resultatet negativt och som är av kommun-
övergripande karaktär eller som avser beviljade medel ur olika centrala avsättningar. Nämnden förut-
sätts bli reglerade i bokslutet för nedanstående kostnader som därmed undantas från det ackumulerade 
resultatet. 

• 837 tkr avser dagvattentaxa till Borås Energi och Miljö 

• 366 tkr kostnader för Byggbonus 

• 284 tkr kostnader för kapitalkostnader 

• 74 tkr kostnader för Bullersanering 
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Persontransporter 
• Det positiva budgetöverskottet på 1 565 tkr beror på att färdtjänstresandet har minskat kraf-

tigt (36 %) under året. Många dagverksamheter har under året varit stängda och många har 
undvikit resor på grund av covid-19. Fordonen har då kunnat användas till andra transport-
tjänster för Borås Stad: körningar för 1 440 matleveranser till personer i riskgrupp samt 2 260 
egentester för anställda inom kommunen. Dessutom har färdtjänstresenärerna körts en och 
en för att kunna hålla avstånd i fordonen. 

Investeringsredovisning 
Investeringsbudgeten uppgår till 115 500 tkr enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Investe ringar 
för årliga anslag uppgår till 27 429 tkr och avser bl.a. beläggningsunderhåll, lekplatser/mötesplat-
ser samt mindre parkinvesteringar. Investeringar som löper över flera år uppgår till 98 249 tkr och 
utgifterna för 2020 uppgår till 40 916 tkr och avser bl.a. gatu- och broarbeten, gång- och cykelvägar 
och promenadstråk längs Viskan. Nämnden har totalt 69 322 tkr att disponera till kommande år.  

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående: 

2    0   1    0 –  av 3 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för två av de tre indikatorerna som Kommunfullmäktige har 
fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Målvärdet om 7 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 10,2 %. 
Indikatorn har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Förvaltningens arbete påver-
kades stort på grund av covid-19 vilket ledde till en ökad sjukfrånvaro till 10,2 % 2020. Den 
relativt höga sjukfrånvaron var dock inte arbetsrelaterad utan berodde på att personalen tog 
ansvar och följde de restriktioner som var satta för att förhindra smittspridningen i samhället 
genom att sjukskriva sig vid förkylningssymptom.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Målvärdet om 43 % uppnås inte under året. Förvaltningens utfall 2020 hamnade på 35,7%. 
Indikatorn har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Förvaltningen kan även se 
att möjligheten till fria bad har nyttjats i lägre utsträckning under 2020. På grund av covid-
19 pandemin har många valt att vistas ute i naturen på sin fritid istället för att delta på frisk-
vårdsaktiviteter inomhus vilket då innebär färre utlägg för friskvårdsaktiviteter. 

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit en egen indikator med målvärde vilket är i linje med Stadens styr- och led-
ningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående:

0    0   1    0 –  av 1 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa är 
ett uppdrag inte genomfört. 

1    0   1     –  av 2 uppdrag
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Det uppdrag som inte är genomfört är:

• Borås Stad ska inte upplåta utrymme för sexistisk reklam, och när nya avtal med 
reklamföretag tecknas ska utrymme heller inte upplåtas för spelreklam.  
Det reklamavtal som Tekniska nämnden har med Clear Channel gäller till och med 31 
december 2023. Nytt avtal kommer tidigast att tecknas efter denna tidpunkt. I nu gällande 
avtal står ”Reklamens innehåll får ej strida mot god svensk reklamsed eller mot svensk lag”.

Konsekvenser av coronaviruset  
Tekniska nämnden redogör att med anledning av coronaviruset har nämnden haft ökade kostnader 
som motsvarar 2 619 tkr. 

Persontransportavdelningen är den avdelning inom Tekniska nämndens verksamheter som ekono-
miskt påverkats mest av covid-19. Färdtjänsten fått minskade intäkter genom egenavgifterna men 
även minskade kostnader för taxifordonen. I mars minskade resandet markant men då ensamåkning 
infördes innebar det att större delen av fordonskapaciteten ändå nyttjades. En del utav överkapaci-
teten som fanns kunde, i samverkan med andra nämnder, nyttjas för andra transporttjänster för att 
bibehålla kvalitet och personal hos leverantören. Det som Persontransportavdelningen arbetat med 
under året har varit hemleverans av matkassar till personer i riskgrupp samt transporter av egen tester 
för medarbetare i Borås Stad. För samordning av egentester arbetar en person på heltid, och nio 
chaufförer har specialutbildats för denna arbetsuppgift. Under sommarmånaderna nyttjades cirka 
hälften av fordonskapaciteten.

Bilpoolens intäkter har minskat markant genom minskad uthyrning då många möten, kurser och 
hembesök ställts in, men fordonskostnaderna finns kvar. Bedömningen är att majoriteten av bilpoolens 
underskott på intäktssidan beror på covid-19.

Gatuavdelningen erhöll lägre intäkter än budgeterat, uppskattningsvis 2 800 tkr. Cirka 1 300 tkr 
beror på minskade parkeringsintäkter och resterande del till följd av beslutet att befria restauranger 
och torghandlare från kostnaden för markupplåtelse.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Trafikplan  
Arbetet med att utforma Borås Trafikplan leds av Stadsledningskansliet, Strategisk samhällsplanering. 
I april 2018 antog kommunen den nu gällande översiktsplanen. Denna utgår från att kommunen 
kommer att växa med ca 30 000 invånare fram till år 2040, vilket innebär att resor och trafik kommer 
att öka i motsvarande grad. 

Översiktsplanen lägger fast flera strategier som berör trafik- och transportområdet. Bland annat att 
framkomlighet och säkerhet ska säkerställas i vägnätet, att busstrafiken ska ges hög prioritet i stads-
utvecklingen samt att gång- och cykeltrafik ska utformas med hög kvalitet. I översiktsplanen föreslås 
att en trafikplan ska tas fram. 

Trafikplanens syfte är att konkretisera översiktsplanens strategier och att visa vilka åtgärder som 
behövs inom transportinfrastrukturen för respektive färdmedel. Planen kommer att baseras på en 
målbild för färdmedelsfördelningen år 2040 som innebär att cykelresorna och resor med busstrafiken 
ska öka kraftigt. Genom detta kommer biltrafikens ökning att dämpas. Arbetet med trafikplanen har 
försenats och den beräknas nu att gå ut på remiss under 2021. Parallellt pågår också ett arbete med 
att ta fram en cykelstrategi.
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Det uppdrag som inte är genomfört är:

• Borås Stad ska inte upplåta utrymme för sexistisk reklam, och när nya avtal med 
reklamföretag tecknas ska utrymme heller inte upplåtas för spelreklam.  
Det reklamavtal som Tekniska nämnden har med Clear Channel gäller till och med 31 
december 2023. Nytt avtal kommer tidigast att tecknas efter denna tidpunkt. I nu gällande 
avtal står ”Reklamens innehåll får ej strida mot god svensk reklamsed eller mot svensk lag”.

Konsekvenser av coronaviruset  
Tekniska nämnden redogör att med anledning av coronaviruset har nämnden haft ökade kostnader 
som motsvarar 2 619 tkr. 

Persontransportavdelningen är den avdelning inom Tekniska nämndens verksamheter som ekono-
miskt påverkats mest av covid-19. Färdtjänsten fått minskade intäkter genom egenavgifterna men 
även minskade kostnader för taxifordonen. I mars minskade resandet markant men då ensamåkning 
infördes innebar det att större delen av fordonskapaciteten ändå nyttjades. En del utav överkapaci-
teten som fanns kunde, i samverkan med andra nämnder, nyttjas för andra transporttjänster för att 
bibehålla kvalitet och personal hos leverantören. Det som Persontransportavdelningen arbetat med 
under året har varit hemleverans av matkassar till personer i riskgrupp samt transporter av egen tester 
för medarbetare i Borås Stad. För samordning av egentester arbetar en person på heltid, och nio 
chaufförer har specialutbildats för denna arbetsuppgift. Under sommarmånaderna nyttjades cirka 
hälften av fordonskapaciteten.

Bilpoolens intäkter har minskat markant genom minskad uthyrning då många möten, kurser och 
hembesök ställts in, men fordonskostnaderna finns kvar. Bedömningen är att majoriteten av bilpoolens 
underskott på intäktssidan beror på covid-19.

Gatuavdelningen erhöll lägre intäkter än budgeterat, uppskattningsvis 2 800 tkr. Cirka 1 300 tkr 
beror på minskade parkeringsintäkter och resterande del till följd av beslutet att befria restauranger 
och torghandlare från kostnaden för markupplåtelse.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Trafikplan  
Arbetet med att utforma Borås Trafikplan leds av Stadsledningskansliet, Strategisk samhällsplanering. 
I april 2018 antog kommunen den nu gällande översiktsplanen. Denna utgår från att kommunen 
kommer att växa med ca 30 000 invånare fram till år 2040, vilket innebär att resor och trafik kommer 
att öka i motsvarande grad. 

Översiktsplanen lägger fast flera strategier som berör trafik- och transportområdet. Bland annat att 
framkomlighet och säkerhet ska säkerställas i vägnätet, att busstrafiken ska ges hög prioritet i stads-
utvecklingen samt att gång- och cykeltrafik ska utformas med hög kvalitet. I översiktsplanen föreslås 
att en trafikplan ska tas fram. 

Trafikplanens syfte är att konkretisera översiktsplanens strategier och att visa vilka åtgärder som 
behövs inom transportinfrastrukturen för respektive färdmedel. Planen kommer att baseras på en 
målbild för färdmedelsfördelningen år 2040 som innebär att cykelresorna och resor med busstrafiken 
ska öka kraftigt. Genom detta kommer biltrafikens ökning att dämpas. Arbetet med trafikplanen har 
försenats och den beräknas nu att gå ut på remiss under 2021. Parallellt pågår också ett arbete med 
att ta fram en cykelstrategi.
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Skolskjuts
Budgeten för skolskjuts ligger inom Grundskolenämnden. Borås Stad tog under 2020 fram ett nytt 
regelverk för skolskjuts med tillhörande tillämpningsföreskrifter vilket har förtydligat vad som gäller 
för skolskjutsresor. Skolskjutsenheten använder en programvara som skapar ruttberäkningar och 
därmed kan avståndsuppgifter mellan hem och skola säkerställas utan manuell handpåläggning. 
Diskussion med Grundskolenämnden pågår om att ha samma upplägg med beställare och utförare 
inom särskoleverksamheten som i den vanliga skolskjutsen. Idag när antalet särskoleelever blir fler så 
hamnar den ökade kostnaden inom Persontransportavdelningens ram utan att Tekniska nämnden 
kan påverka det.

Beställar- och utförarmodellen  
Stadsrevisionen genomförde 2019 en granskning av beställar-utförarmodellen i Borås Stad. 
Granskningen visade att beställar-utförarmodellen präglades av stora brister när det gällde framför 
allt styrning och uppsikt. Identifierade brister innebar att det fanns risk för att koncernnyttoeffekter 
inte uppnås, allvarliga brister vid en extraordinär händelse och för bristande transparens mellan 
såväl Borås Stads nämnder/styrelser som gentemot externa aktörer. Det var enligt Stadsrevisionens 
bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen klargör hur modellen ska fungera i praktiken och att 
man utformar en kommungemensam styrmodell med styrande dokument som bl.a. beskriver ansvar, 
roller och förväntningar för de nämnder och styrelser som omfattas. 

Tekniska nämnden behövde enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens arbete 
genom att utforma riktlinjer för hur beställar-utförarmodellen ska tillämpas i verksamheterna och för 
hur verksamheterna ska agera i sina roller som beställare gentemot Servicenämnden. Kommunstyrelsen 
har meddelat att man utifrån granskningens rekommendationer kommer att tillsätta en arbetsgrupp 
för att utreda och förtydliga beställar-utförarmodellen tillsammans med berörda nämnder och bolag. 
Under 2020 har arbetet påbörjats på Stadsledningskansliet.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Granskning av Borås Stads skogsförvaltning
Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt en extern utförare att genomföra en fördjupad gransk-
ning av Borås Stads skogsförvaltning. Projektet syftar till att granska om Borås Stads skogsförvaltning 
sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att Tekniska förvaltningen sköter det praktiska 
arbetet i skogen på ett till stor del ändamålsenligt sätt. Tekniska nämnden behöver dock säkerställa 
att tillämplig arbetsmiljölagstiftning med föreskrifter efterlevs. 

När det gäller områdena styrning, redovisning och intern kontroll visar granskningen på betydande 
brister. Strategisk styrning med syfte, mål och tydligt uttalade avkastningskrav för Borås Stads skogs-
innehav saknas. Skogsinnehavet redovisas inte heller i Borås Stads årsredovisning eller i Tekniska 
nämndens årsredovisning. De verksamhetsmått som avser Borås Stads skogar bör ses över. Det saknas 
därutöver ställningstaganden i styrande dokument som avser Borås Stads skogar ur ett miljö-/klimat-
perspektiv. Styrdokumentet Borås Stads skogar – mål och riktlinjer är ålderstiget och har inte uppda-
terats sedan 2003. Tekniska nämndens upphandlingsrutiner för externa skogsentreprenörer avviker 
enligt Stadsrevisionens bedömning från lagen om offentlig upphandling. Risker som avser Borås Stads 
skogsinnehav saknas i Tekniska nämndens riskanalys och plan för intern kontroll. Försäkringsskyddet 
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för Borås Stads skogar behöver ses över och uppdateras. Stadsrevisionens sammantagna bedömning 
är att Borås Stads skogsförvaltning i ovanstående delar inte är ändamålsenlig.

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i  Borås Stad 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande 
i Borås Stad och redogörs för ytterligare i granskningsredogörelsen för Samhällsbyggnadsnämnden 
och Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem.

Nämnden har under året antagit revidering av regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden 
har genomfört en egen riskanalys, som identifierade 16 risker. Planen för intern kontroll omfattade 
nio kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 24 februari 2021. 
Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder.

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 17 november 2020 med Tekniska nämndens presidium, bevakningsansva-
riga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning. 

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommunfull-
mäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Tekniska nämnden har under året inte uppnått målvärdena för två av tre indikatorer. Nämnden 
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Ett av 
två uppdrag har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger 
förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 5 695 tkr.  Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen. 
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för Borås Stads skogar behöver ses över och uppdateras. Stadsrevisionens sammantagna bedömning 
är att Borås Stads skogsförvaltning i ovanstående delar inte är ändamålsenlig.

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i  Borås Stad 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande 
i Borås Stad och redogörs för ytterligare i granskningsredogörelsen för Samhällsbyggnadsnämnden 
och Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem.

Nämnden har under året antagit revidering av regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden 
har genomfört en egen riskanalys, som identifierade 16 risker. Planen för intern kontroll omfattade 
nio kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 24 februari 2021. 
Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder.

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 17 november 2020 med Tekniska nämndens presidium, bevakningsansva-
riga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning. 

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommunfull-
mäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Tekniska nämnden har under året inte uppnått målvärdena för två av tre indikatorer. Nämnden 
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Ett av 
två uppdrag har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning anger 
förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 5 695 tkr.  Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen. 
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Nämnden har under året antagit reviderade regler och anvisningar för intern kontroll. 
Nämnden har genomfört en egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och vär-
derats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden 
har genomfört samtliga kontrollmoment. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen 
innehåller analyser och åtgärder. 

Stadsrevisionen bedömning av Borås Stads skogsförvaltning är att vissa delar inte är ända-
målsenlig. Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden behöver enligt Stadsrevisionens 
bedömning genomföra en omprövning av styrning och redovisning när det gäller för-
valtningen av Borås Stads skogar. Tekniska nämnden behöver dessutom säkerställa en 
tillräcklig intern kontroll när det gäller förvaltningen av Borås Stads skog och följsamhet 
till lagen om offentlig upphandling. 

Stadsrevisionen vill i sammanhanget framhålla att Borås Stad har en, sett till landets kom-
muner, nästan unik resurs genom sitt stora skogsinnehav. Skogens värde går att definiera ur 
många olika perspektiv. Detta betonar i Stadsrevisionens mening vikten av en medveten, 
aktiv och transparent strategisk styrning av skogsförvaltningen som beaktar skogens olika 
värden i ett långsiktigt perspektiv.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt 
och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som 
tillräcklig med ett identifierat utvecklingsområde. Den interna kontrollen när det gäller 
förvaltningen av Borås Stads skog behöver utvecklas. 

Årsrapport 2020Granskningsrapporter 2020Första revisorsgruppens granskning 2020
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Miljö- och konsumentnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning och 
intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall sub-
stansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 4 993 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
nämnden har upprättat en buffert i enlighet med de instruktioner som anges i Kommunfullmäktiges 
budget. Nämndens buffert på 274 tkr har använts till att förbättra resultatet enligt årsredovisningen. 
Nämnden har inte upprättat någon åtgärdsplan med anledning av underskottet. Stadsrevisionen note-
rar att underskottet beror till stor del på att Kommunfullmäktige har beslutat att inte ta ut en årlig 
tillsynsavgift för livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 

• Underskottet beror till stor del på Kommunfullmäktiges beslut att inte ta ut årlig tillsynsav-
gift för livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol. Detta har medfört uteblivna 
intäkter på totalt 5 100 tkr. 

• Underskottet kan också härledas till kostnader som avser trängseltillsyn. Medarbetarna 
inom Livsmedelskontroll och Miljötillsyn fokuserade 2020 mycket på trängseltillsyn istället 
planerad tillsyn, vilket medfört en del uteblivna intäkter för Miljötillsyn. Miljötillsyn visar 
ett underskott om 992 tkr. I detta resultat ingår ett överskott på 3 200 tkr gällande perso-
nalkostnader. Överskottet beror på att avdelningen inte har varit fullt bemannad under året 
samt att miljöinspektör för förorenade områden tillträder först under 2021. 

Nämnden framhåller att det finns kostnader som påverkat resultatet negativt och som är av kommunö-
vergripande karaktär eller som avser beviljade medel ur olika centrala avsättningar.Nämnden begär 
att få 2020 års bokslut kompenserade avseende 5 100 tkr för uteblivna intäkter för tillsynsavgift för 
livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol. Nämnden begär även att under 2021 få dispo-
nera tilldelad byggbonus motsvarande 1 060 tkr samt återstående del av klimatkompensationsfonden 
motsvarade 1 015 tkr. 
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Miljö- och konsumentnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning och 
intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall sub-
stansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 4 993 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
nämnden har upprättat en buffert i enlighet med de instruktioner som anges i Kommunfullmäktiges 
budget. Nämndens buffert på 274 tkr har använts till att förbättra resultatet enligt årsredovisningen. 
Nämnden har inte upprättat någon åtgärdsplan med anledning av underskottet. Stadsrevisionen note-
rar att underskottet beror till stor del på att Kommunfullmäktige har beslutat att inte ta ut en årlig 
tillsynsavgift för livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 

• Underskottet beror till stor del på Kommunfullmäktiges beslut att inte ta ut årlig tillsynsav-
gift för livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol. Detta har medfört uteblivna 
intäkter på totalt 5 100 tkr. 

• Underskottet kan också härledas till kostnader som avser trängseltillsyn. Medarbetarna 
inom Livsmedelskontroll och Miljötillsyn fokuserade 2020 mycket på trängseltillsyn istället 
planerad tillsyn, vilket medfört en del uteblivna intäkter för Miljötillsyn. Miljötillsyn visar 
ett underskott om 992 tkr. I detta resultat ingår ett överskott på 3 200 tkr gällande perso-
nalkostnader. Överskottet beror på att avdelningen inte har varit fullt bemannad under året 
samt att miljöinspektör för förorenade områden tillträder först under 2021. 

Nämnden framhåller att det finns kostnader som påverkat resultatet negativt och som är av kommunö-
vergripande karaktär eller som avser beviljade medel ur olika centrala avsättningar.Nämnden begär 
att få 2020 års bokslut kompenserade avseende 5 100 tkr för uteblivna intäkter för tillsynsavgift för 
livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol. Nämnden begär även att under 2021 få dispo-
nera tilldelad byggbonus motsvarande 1 060 tkr samt återstående del av klimatkompensationsfonden 
motsvarade 1 015 tkr. 

Årsrapport 2020Granskningsrapporter 2020
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Första revisorsgruppens granskning 2020

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

1    1   1    0 –  av 3 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för två av de tre indikatorerna som Kommunfullmäktige har 
fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  
Målvärdet om 5,5 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 5,8 %. 
Indikatorn har förbättrats lite jämfört med föregående år. Sjukfrånvaron ligger på ungefär 
samma nivå som tidigare år. Det är svårt att dra några slutsatser då verksamheten och arbets-
miljön har påverkats i hög grad av pågående pandemi och de förändringar som detta har 
inneburit. Förvaltningen har påbörjat ett strukturerat arbete med arbetsmiljöfrågor i fokus, 
men det tar tid innan sådana satsningar ger tydligt utslag i statistiken. 

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målvärdet om 0,5 årsarbeten uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 1 
årsarbeten. Indikatorn har försämrats med 0,5 årsarbeten jämfört med föregående års utfall. 
Miljöförvaltningen använder timanställningar vid ordinarie tillsyn och under pandemin för 
delar av trängseltillsynen på kvällar och nätter, annars endast i undantagsfall.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit tre egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående:

0    0   0    3 –  av 3 indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut och samtliga 
uppdrag är genomförda. 

0    0   2    0 –  av 2 uppdrag

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 gett ett uppdrag till förvaltningen, uppdraget är inte genomfört.

0    1   0    0 –  av 1 nämndens uppdrag

Konsekvenser av coronaviruset 
Miljö- och konsumentnämnden redogör att med anledning av coronaviruset, har nämnden haft ökade 
kostnader som motsvarar 1 024 tkr.

Under året beslutade regeringen om nya lagar och två nya tillsynsområden för nämnden, trängseltill-
syn och tillsyn av stängningstider för verksamhetsutövare med tillstånd att servera alkohol. Personal 
från nämndens olika myndighetsområden har samverkat för att kunna genomföra trängseltillsyn på 
Stadens restauranger och uteserveringar, istället för att genomföra ordinarie tillsyn. 
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Personalomsättning 
Nämndens personalomsättning 2020 uppgår till 5,8 %. Personalomsättningen har minskat jämfört 
med tidigare år. 2019 var personalomsättningen 11,0 %, 2018 16,0 % och 2017 12,2 %. 

Budgetförutsättningar 
För att säkerställa nämndens uppdrag, stabilisera förvaltningen och för att vara en attraktiv arbetsgivare 
begärde Miljö-och konsumentnämnden utökning av budgetramen med 3 140 tkr utöver tilldelad 
budgetram. Kommunfullmäktige beslutade inför 2020 om förstärkt kommunbidrag med 1 000 tkr 
avseende nya uppdrag med förorenade områden och klimatanpassning. Då nämnden inte fått begärd 
kompensation innebar det att nämnden måste prioritera bort verksamheter som fullmäktige ålagt 
nämnden såväl som vissa myndighetsuppdrag. Nämnden har under året tillsatt ytterligare en chef på 
Miljötillsyn då denna avdelning har delats upp i två olika avdelningar samt en extra miljöinspektör 
för förorenade områden. 

Miljömål 
Kommunfullmäktige har den 22 februari 2018 beslutat om miljömål som gäller 2018-2021 för samt-
liga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. Miljörapport 2020 är en sammanställning av 
förvaltningarnas, bolagens och nämndernas rapporter av hur det gått under år 2020 med Borås Stads 
gemensamma miljömål. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av rapporteringen. 
Enligt rapporten bedöms åtta mål som ej uppnådda med nuvarande insatser för att uppnås 2021, varav 
sju mål är arbetet påbörjat men ytterligare insatser krävs för att uppnå målen till 2021 och ett mål 
med ingen eller otillräcklig utveckling där målet bedöms inte kunna uppnås till 2021. 

Borås Stads miljömål 2020 redovisas enligt nedanstående. 

1           7          9            av 17 miljömål

Miljötillsyn
Under året tillkom ett nytt tillsynsområde för nämnden som då fick prioritera trängseltillsyn. 
Miljötillsyn har samarbetat med avdelningen för Tillstånd och livsmedelskontroll för att genomföra 
trängseltillsyn på restauranger och uteserveringar samt att genomföra myndighetssamverkan inom 
trängseltillsyn, tillsyn på alkohol samt rökfria miljöer. Stor andel tid har fått ägnas åt omvärldsbe-
vakning och många coronarelaterade frågor från verksamheter och allmänhet. Det har också varit 
en hel del oklarheter i tillsynens utförande från överordnande tillsynsvägledande myndigheter, vilket 
försvårat genomförandet. Tillsyn på äldre-, grupp- och vissa omsorgsboenden fick också prioriteras 
för att inventera situationen för riskgruppen äldre. På grund av covid-19 har därmed de planerade 
ordinarie tillsynsbesöken fått senareläggas eller ställas in.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattning av den fördjupade granskningen. 

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande  
i Borås Stad 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyg-
gande i Borås Stad. Resultat av granskningen redogörs för ytterligare i granskningsredogörelsen för 
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen.
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Personalomsättning 
Nämndens personalomsättning 2020 uppgår till 5,8 %. Personalomsättningen har minskat jämfört 
med tidigare år. 2019 var personalomsättningen 11,0 %, 2018 16,0 % och 2017 12,2 %. 

Budgetförutsättningar 
För att säkerställa nämndens uppdrag, stabilisera förvaltningen och för att vara en attraktiv arbetsgivare 
begärde Miljö-och konsumentnämnden utökning av budgetramen med 3 140 tkr utöver tilldelad 
budgetram. Kommunfullmäktige beslutade inför 2020 om förstärkt kommunbidrag med 1 000 tkr 
avseende nya uppdrag med förorenade områden och klimatanpassning. Då nämnden inte fått begärd 
kompensation innebar det att nämnden måste prioritera bort verksamheter som fullmäktige ålagt 
nämnden såväl som vissa myndighetsuppdrag. Nämnden har under året tillsatt ytterligare en chef på 
Miljötillsyn då denna avdelning har delats upp i två olika avdelningar samt en extra miljöinspektör 
för förorenade områden. 

Miljömål 
Kommunfullmäktige har den 22 februari 2018 beslutat om miljömål som gäller 2018-2021 för samt-
liga nämnder, förvaltningar och kommunala bolag. Miljörapport 2020 är en sammanställning av 
förvaltningarnas, bolagens och nämndernas rapporter av hur det gått under år 2020 med Borås Stads 
gemensamma miljömål. Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av rapporteringen. 
Enligt rapporten bedöms åtta mål som ej uppnådda med nuvarande insatser för att uppnås 2021, varav 
sju mål är arbetet påbörjat men ytterligare insatser krävs för att uppnå målen till 2021 och ett mål 
med ingen eller otillräcklig utveckling där målet bedöms inte kunna uppnås till 2021. 

Borås Stads miljömål 2020 redovisas enligt nedanstående. 

1           7          9            av 17 miljömål

Miljötillsyn
Under året tillkom ett nytt tillsynsområde för nämnden som då fick prioritera trängseltillsyn. 
Miljötillsyn har samarbetat med avdelningen för Tillstånd och livsmedelskontroll för att genomföra 
trängseltillsyn på restauranger och uteserveringar samt att genomföra myndighetssamverkan inom 
trängseltillsyn, tillsyn på alkohol samt rökfria miljöer. Stor andel tid har fått ägnas åt omvärldsbe-
vakning och många coronarelaterade frågor från verksamheter och allmänhet. Det har också varit 
en hel del oklarheter i tillsynens utförande från överordnande tillsynsvägledande myndigheter, vilket 
försvårat genomförandet. Tillsyn på äldre-, grupp- och vissa omsorgsboenden fick också prioriteras 
för att inventera situationen för riskgruppen äldre. På grund av covid-19 har därmed de planerade 
ordinarie tillsynsbesöken fått senareläggas eller ställas in.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattning av den fördjupade granskningen. 

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande  
i Borås Stad 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyg-
gande i Borås Stad. Resultat av granskningen redogörs för ytterligare i granskningsredogörelsen för 
Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen.
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Första revisorsgruppens granskning 2020

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har under året antagit reviderade regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har 
genomfört en egen riskanalys som identifierade 31 risker. En risk bedömdes till risknivå 16 och har direkt 
åtgärd beskrivet för att hantera risken. Åtgärder har följts upp under året i Tertialrapporterna 1 och 2. 
Planen för intern kontroll omfattade 19 kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till 
nämnden den 11 februari 2021. Ett kontrollmoment har på grund av covid-19 inte kunnat genomföras 
fullt ut enligt plan. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 17 november 2020 med Miljö- och konsumentnämnden, förtroendevalda 
revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Miljö- och konsumentnämnden har under året inte uppnått målvärdena för två av tre indikatorer. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå ett av målen för Kommunfullmäktiges indi-
katorer. De två uppdragen från Kommunfullmäktige har genomförts.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 4 993 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. Nämnden har inte 
upprättat någon åtgärdsplan med anledning av underskottet. Stadsrevisionen noterar att underskottet 
beror på att Kommunfullmäktige har beslutat att inte ta ut en årligtillsynsavgift för livsmedelskontroll 
och serveringstillstånd för alkohol.  

Nämnden har under året antagit reviderade regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden 
har genomfört en egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende 
verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har genomfört samtliga kontroller 
utom ett kontrollmoment. Nämnden har inte genomfört ett kontrollmoment på planerat sätt med 
hänvisning till förändrade förutsättningar på grund av coronapandemin. Nämndens uppföljning av 
den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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ANDRA REVISORSGRUPPENS GRANSKNING

Kulturnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott om 1 173 tkr jämfört med budget. Förvaltningens hela buffert på 
1 249 tkr har tagits i anspråk. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska varje nämnd sätta av som lägst 1 % i buffert utav sitt kom-
munbidrag till oförutsedda händelser. Under 2020 har nämnden avsatt 1 249 tkr i buffert vilket inte 
uppnår 1 % av kommunbidraget. Stadsrevisionen noterar att bufferten därmed inte är upprättad i 
enlighet med Kommunfullmäktiges budget. Stadsrevisionen noterar att åtgärdsplan för verksamheter 
med negativ prognosticerad avvikelse redovisas till nämnden månadsvis i dokumentet 10-dagars-
uppföljning. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 

• Teatern redovisar ett överskott om 3 777 tkr, på grund av att Teatern varit stängd mars till 
december 2020.

• Kulturskolan redovisar ett underskott om 1 979 tkr, på grund av ej kompenserade  
kapitalkostnader samt lägre intäkter.

• De kulturhistoriska museerna redovisar ett underskott om 812 tkr.

• Konstmuseet redovisar ett underskott om 808 tkr.

Nämnden framhåller att det finns kostnader som påverkat resultatet negativt och som nämnden 
räknar med blir reglerade i bokslutet:

• Konstmuseet som erhåller 190 tkr som kompensation för driftskostnaderna för 
Konstbiennalen. Investeringsprojektet Konstbiennalen minskas med motsvarande  
belopp.
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ANDRA REVISORSGRUPPENS GRANSKNING

Kulturnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott om 1 173 tkr jämfört med budget. Förvaltningens hela buffert på 
1 249 tkr har tagits i anspråk. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska varje nämnd sätta av som lägst 1 % i buffert utav sitt kom-
munbidrag till oförutsedda händelser. Under 2020 har nämnden avsatt 1 249 tkr i buffert vilket inte 
uppnår 1 % av kommunbidraget. Stadsrevisionen noterar att bufferten därmed inte är upprättad i 
enlighet med Kommunfullmäktiges budget. Stadsrevisionen noterar att åtgärdsplan för verksamheter 
med negativ prognosticerad avvikelse redovisas till nämnden månadsvis i dokumentet 10-dagars-
uppföljning. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 

• Teatern redovisar ett överskott om 3 777 tkr, på grund av att Teatern varit stängd mars till 
december 2020.

• Kulturskolan redovisar ett underskott om 1 979 tkr, på grund av ej kompenserade  
kapitalkostnader samt lägre intäkter.

• De kulturhistoriska museerna redovisar ett underskott om 812 tkr.

• Konstmuseet redovisar ett underskott om 808 tkr.

Nämnden framhåller att det finns kostnader som påverkat resultatet negativt och som nämnden 
räknar med blir reglerade i bokslutet:

• Konstmuseet som erhåller 190 tkr som kompensation för driftskostnaderna för 
Konstbiennalen. Investeringsprojektet Konstbiennalen minskas med motsvarande  
belopp.
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Andra revisorsgruppens granskning 2020

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

1    1   1    0 –  av 3 Kommunfullmäktiges indikatore

Nämnden har inte uppnått målvärdena för två av de tre indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 
Indikatorn ligger nu på 5,6 % jämfört med målvärdet på 4,0 % för 2020. Indikatorn har 
försämrats jämfört 2019 (4,3 %). Det är den korta sjukfrånvaron (1-14 dagar) som ökat med 
en procentenhet i jämförelse med tidigare år. Nämnden menar att det var förväntat som en 
konsekvens av pandemin och Folkhälsomyndighetens rekommendationer att stanna hemma 
vid minsta symtom.  
 
Förvaltningen kommer fortsatt arbeta aktivt med rehabilitering med fokus på upprepad 
korttidsfrånvaro. HR och chefer arbetar gemensamt vid rehabilitering. 

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Nämnden redovisar 41,8 % jämfört med målvärdet som är 43 % för 2020. År 2019 var utfal-
let 43 %. En anledning till att förvaltningen minskat i andel som tar ut sitt friskvårdsbidrag 
bedöms bero på pandemin menar nämnden. Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
har varit att undvika aktiviteter som varit förenligt med ökad smittspridning. Från förvalt-
ningens sida vill man fortsatt uppmuntra till friskvårdsaktiviteter. En del i det arbetet är att 
fortsatt informera om friskvårdsbidraget som en förmån i samband med APT och introduk-
tion av medarbetare.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, av dessa är 
två uppdrag inte genomförda.

0    2   0    0 –  av 2 uppdrag

De uppdrag som inte är genomförda är: 

• Kulturnämnden ska utreda möjligheten att skapa ett ”Art Center” – ett konstens  
skyltfönster. Utredningen ska belysa hur olika konstformer kan användas, till exempel 
Lars Thunbjörks fotosamling, och hur man kan möjliggöra för möten mellan boråsare 
Uppdraget är delvis genomfört. En extern konsult upphandlades och har under hösten 
genomfört utredningen som beräknas vara klar i början av 2021.

• Kulturnämnden ska, i samarbete med Tekniska nämnden, se över Annelundsparkens 
förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. Utredningen ska särskilt belysa hur man 
kan använda konstnärlig utsmyckning, ljus och ljud för att göra en promenad i parken 
till en kulturell upplevelse. 
Uppdraget är delvis genomfört. En extern konsult upphandlades och har under hösten 
genomfört utredningen som beräknas vara klar i början av 2021.
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Konsekvenser av coronaviruset  
Kulturförvaltningen menar att de har noga följt Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar liksom 
regeringens beslut om offentliga sammankomster. Konsekvenserna av coronapandemin blev att besöks-
antalen till biblioteken, museerna, biograf Röda Kvarn och till Stadsteatern kraftigt minskade under 
våren enligt nämnden. 

Under en kortare period ställdes viss kursverksamhet in på Kulturskolan under våren men kunde 
återupptas i andra former ganska snart. Fram till sommaren samt även över sommaren införde flera 
av verksamheterna begränsade öppettider, ställde i princip in alla offentliga program samt ställde om 
till mer uppsökande och digital verksamhet.

Kulturnämnden befarade tidigt att de ekonomiska konsekvenserna särskilt för Stadsteatern skulle bli 
mycket stora under coronapandemin. Under våren med dess inställda föreställningar gick teatern med 
ett underskott på 800 tkr. Kulturnämnden fattade därför beslutet om att ställa in höstens produktioner 
för att inte riskera att öka på det ekonomiska underskottet. Ett par mindre egna produktioner samt 
en del gästspel genomfördes under hösten.

Textilmuseet tappade 95 % av sina besökare i samband med pandemiutbrottet. På helåret blev besöks-
tappet 35 %. Under sommaren höll museerna öppet, dock med något begränsade öppettider. 

Nämnden menar vidare att samtliga förvaltningens verksamheter påverkades starkt av pandemin 
fortsättningsvis under hösten, med inställda program och begränsad tillgänglighet i takt med att 
restriktionerna skärptes. 

Biblioteken har under pandemiåret arbetat mer uppsökande menar nämnden. Biblioteken såg ökade 
utlåningssiffror under sommaren. I slutet på året stängdes biblioteken men hade servicetider så att 
besökare delvis kunde nyttja bibliotekets tjänster. 

Nämnden uppskattar den totala ekonomiska konsekvensen på grund av pandemin till ett överskott 
om 1 880 tkr. 

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Borås Konstmuseum 
Inför budget 2020 fick museet ett ekonomiskt tillskott, detta användes främst till nödvändiga personal-
förstärkningar för att kunna uppfylla museets uppdrag menar nämnden. Nämnden menar att ytter-
ligare förstärkningar är nödvändiga både vad gäller personal, verksamhetsmedel och uppdatering av 
lokalerna som inte är  anpassade efter dagens krav. Dessa har stora brister vad gäller tillgänglighet, 
klimat och säkerhet menar nämnden.

Borås Konstmuseum redovisar ett underskott på 808 tkr som till stor del kan det relateras till pan-
demin. Museet har kompenserat konstnärer och andra avtalade aktörer för inställd verksamhet samt 
betalat extrakostnader för att förlänga en utställning. Av beloppet är 150 tkr ett ersättningskrav till 
en privatperson för en tavla som stulits under den tid då den var deponerad på Konstmuseet.

Borås Konstmuseum har bara kunnat ha öppet i begränsad omfattning efter 16 mars 2020 på grund 
av allmänna råd kring den pågående pandemin. Under våren satsade museet på att nå ut genom olika 
digitala projekt, bland annat genom tidsdokumentet Kultur under covid -19.

På uppdrag av Kommunfullmäktige/Kulturnämnden utreds nu förutsättningar för att bygga ett Art 
Center i Borås som ska kunna inrymma både Borås Konstmuseum och Lars Tunbjörk Center.
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Konsekvenser av coronaviruset  
Kulturförvaltningen menar att de har noga följt Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar liksom 
regeringens beslut om offentliga sammankomster. Konsekvenserna av coronapandemin blev att besöks-
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tappet 35 %. Under sommaren höll museerna öppet, dock med något begränsade öppettider. 

Nämnden menar vidare att samtliga förvaltningens verksamheter påverkades starkt av pandemin 
fortsättningsvis under hösten, med inställda program och begränsad tillgänglighet i takt med att 
restriktionerna skärptes. 

Biblioteken har under pandemiåret arbetat mer uppsökande menar nämnden. Biblioteken såg ökade 
utlåningssiffror under sommaren. I slutet på året stängdes biblioteken men hade servicetider så att 
besökare delvis kunde nyttja bibliotekets tjänster. 

Nämnden uppskattar den totala ekonomiska konsekvensen på grund av pandemin till ett överskott 
om 1 880 tkr. 

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Borås Konstmuseum 
Inför budget 2020 fick museet ett ekonomiskt tillskott, detta användes främst till nödvändiga personal-
förstärkningar för att kunna uppfylla museets uppdrag menar nämnden. Nämnden menar att ytter-
ligare förstärkningar är nödvändiga både vad gäller personal, verksamhetsmedel och uppdatering av 
lokalerna som inte är  anpassade efter dagens krav. Dessa har stora brister vad gäller tillgänglighet, 
klimat och säkerhet menar nämnden.

Borås Konstmuseum redovisar ett underskott på 808 tkr som till stor del kan det relateras till pan-
demin. Museet har kompenserat konstnärer och andra avtalade aktörer för inställd verksamhet samt 
betalat extrakostnader för att förlänga en utställning. Av beloppet är 150 tkr ett ersättningskrav till 
en privatperson för en tavla som stulits under den tid då den var deponerad på Konstmuseet.

Borås Konstmuseum har bara kunnat ha öppet i begränsad omfattning efter 16 mars 2020 på grund 
av allmänna råd kring den pågående pandemin. Under våren satsade museet på att nå ut genom olika 
digitala projekt, bland annat genom tidsdokumentet Kultur under covid -19.

På uppdrag av Kommunfullmäktige/Kulturnämnden utreds nu förutsättningar för att bygga ett Art 
Center i Borås som ska kunna inrymma både Borås Konstmuseum och Lars Tunbjörk Center.
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Borås Konstmuseum är arrangör till Borås internationella skulpturbiennal. 2021 firar Borås 400 år 
och då byter biennalen namn till Borås Art Biennial. Ett samarbete inleds med Textilmuseet och 
BoråsBoråsTME för att involvera hela staden i konstfesten.

Nytt kulturprogram   
Kulturnämnden har 8 juni 2020 tagit beslut om Kulturprogram 2020-2023 med framåtblick – styr-
dokument för kulturen i Borås Stad, i samverkan med det lokala kulturlivet. 

Styrdokumentet är upplagt med en inledning som bygger på de nationella kulturpolitiska målen och att 
en ökad samverkan med det lokala kulturlivet kommer förstärka kulturens roll i Borås. Dokumentets 
målbild är att kulturen i Borås ska berika medborgarnas liv samt ha nationell och internationell lys-
kraft menar nämnden. 

Utifrån det insamlade materialet från alla genomförda workshops har tre övergripande strategier 
utkristalliserats som innebär att kulturen ska vara närvarande i hela Borås, rent geografiskt, vidare att 
kulturen ska vara bred, d.v.s. vara inkluderande genom att utbudet är brett i både tilltal och utbud. 
Den tredje strategin handlar om att kulturen också ska fungera utmanande genom innovativa kultu-
rarenor och djärva kulturuttryck menar nämnden. 

Under 2020 antogs ett nytt Biblioteksprogram som tillsammans med det nya Kulturprogrammet ska 
styra utvecklingen av biblioteken de närmaste åren.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av den fördjupade granskningen.

Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Resultat av 
granskningen redogörs för ytterligare i granskningsredogörelsen för Arbetslivsnämnden och 
Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har beslutat om regler och anvisningar för intern kontroll under 2018. Nämnden har 
genomfört en egen riskanalys som identifierade 35 risker. Sju av riskerna har inte riskbedömts. Sex 
av riskerna har inte tagits med till riskmatrisen. I den riskanalys som dokumenterats i verksamhets-
stödet Stratsys finns endast 16 av riskerna angivna. Stadsrevisionen noterar att tre risker avseende 
verksamhetsområde ekonomi som fått riskbedömning nio och två risker avseende ekonomi som fått 
riskbedömning 12 inte tagits med till planen för intern kontroll. Dessa följs istället upp inom verk-
samheten. Planen för intern kontroll omfattade nio kontrollmoment. Uppföljningen av den interna 
kontrollen är avrapporterad till nämnden den 22 februari 2021. Stadsrevisionen noterar att ett av nio 
kontrollmoment inte redovisats till nämnden. Stadsrevisionen noterar att kontrollmomenten i flera 
fall är genomförda men inte beskrivna på ett adekvat sätt. 
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För samtliga kontrollmoment kan kontrollmetod och kontrollmoment bättre beskrivas. Stick-
provsstorlek och utfall av genomförda stickprov bör redovisas. Analys av genomförda kontrollmoment 
behöver dessutom vidareutvecklas. Åtgärder med anledning av genomförda kontroller framgår inte 
av nämndens uppföljning av den interna kontrollen. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 2 november 2020 med Kulturnämnden, förtroendevalda revisorer, yrkes-
revisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Kulturnämnden har under året inte uppnått målvärdena för två av tre indikatorer. De två uppdrag 
nämnden har fått från Kommunfullmäktiges budgetbeslut har inte genomförts. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 1 173 tkr. Stadsrevisionen 
noterar att bufferten har varit för lågt satt. 

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. I riskanalysen har det identifie-
rats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden 
har genomfört en egen riskanalys som identifierade 35 risker. Sju av riskerna har inte riskbedömts. 
Sex av riskerna har inte tagits med till riskmatrisen. I den riskanalys som dokumenterats i verksam-
hetsstödet Stratsys finns endast 16 av riskerna angivna. Stadsrevisionen noterar att tre risker avseende 
verksamhetsområde ekonomi som fått riskbedömning nio och två risker avseende ekonomi som fått 
riskbedömning 12 inte tagits med till planen. Dessa följs istället upp inom verksamheten. Planen för 
intern kontroll omfattade nio kontrollmoment. Uppföljningen av den interna kontrollen är avrap-
porterad till nämnden den 22 februari 2021. Stadsrevisionen noterar att ett av nio kontrollmoment 
inte redovisats till nämnden. Stadsrevisionen noterar att kontrollmomenten i flera fall är genomförda 
men inte beskrivna på ett adekvat sätt. 

För samtliga kontrollmoment kan kontrollmetod och kontrollmoment bättre beskrivas. Stickprovs-
storlek och utfall av genomförda stickprov bör redovisas. Analys av genomförda kontrollmoment 
behöver dessutom vidareutvecklas. Åtgärder med anledning av genomförda kontroller framgår inte 
av nämndens uppföljning av den interna kontrollen.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Dock behöver nämnden ha en tillräckligt stor buffert. 
Den interna kontrollen bedöms som otillräcklig med hänvisning till konstaterade avvikelser i den 
interna kontrollen.
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För samtliga kontrollmoment kan kontrollmetod och kontrollmoment bättre beskrivas. Stick-
provsstorlek och utfall av genomförda stickprov bör redovisas. Analys av genomförda kontrollmoment 
behöver dessutom vidareutvecklas. Åtgärder med anledning av genomförda kontroller framgår inte 
av nämndens uppföljning av den interna kontrollen. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 2 november 2020 med Kulturnämnden, förtroendevalda revisorer, yrkes-
revisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Kulturnämnden har under året inte uppnått målvärdena för två av tre indikatorer. De två uppdrag 
nämnden har fått från Kommunfullmäktiges budgetbeslut har inte genomförts. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 1 173 tkr. Stadsrevisionen 
noterar att bufferten har varit för lågt satt. 

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. I riskanalysen har det identifie-
rats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden 
har genomfört en egen riskanalys som identifierade 35 risker. Sju av riskerna har inte riskbedömts. 
Sex av riskerna har inte tagits med till riskmatrisen. I den riskanalys som dokumenterats i verksam-
hetsstödet Stratsys finns endast 16 av riskerna angivna. Stadsrevisionen noterar att tre risker avseende 
verksamhetsområde ekonomi som fått riskbedömning nio och två risker avseende ekonomi som fått 
riskbedömning 12 inte tagits med till planen. Dessa följs istället upp inom verksamheten. Planen för 
intern kontroll omfattade nio kontrollmoment. Uppföljningen av den interna kontrollen är avrap-
porterad till nämnden den 22 februari 2021. Stadsrevisionen noterar att ett av nio kontrollmoment 
inte redovisats till nämnden. Stadsrevisionen noterar att kontrollmomenten i flera fall är genomförda 
men inte beskrivna på ett adekvat sätt. 

För samtliga kontrollmoment kan kontrollmetod och kontrollmoment bättre beskrivas. Stickprovs-
storlek och utfall av genomförda stickprov bör redovisas. Analys av genomförda kontrollmoment 
behöver dessutom vidareutvecklas. Åtgärder med anledning av genomförda kontroller framgår inte 
av nämndens uppföljning av den interna kontrollen.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Dock behöver nämnden ha en tillräckligt stor buffert. 
Den interna kontrollen bedöms som otillräcklig med hänvisning till konstaterade avvikelser i den 
interna kontrollen.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 9 096 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. En åtgärdsplan 
har upprättats och antagits redan 28 januari 2020 för att anpassa verksamheten till budget 2020. 
Bufferten har under året tagits i anspråk för att hantera underskottet avseende köpta - sålda platser 
inom gymnasieskolan. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott om 8 386 tkr  

avseende köpta - sålda platser inom gymnasieskolan. 

• En annan stor budgetavvikelse är ett underskott om 7 204 tkr inom vuxenutbildningen  
till följd av kraftig ökning av efterfrågan på platser under året. 

• Samt en negativ avvikelse till följd av en retroaktiv reglering av bidragsbelopp 2010-2013, 
från konkursboet för det nedlagda John Bauergymnasiet om 3 770 tkr.

• Nämnden har under 2020 beviljats 18 500 tkr högre statsbidrag än vad som budgeterats 
vilket beror på extrasatsningar och riktade bidrag från Skolverket.

Nämnden framhåller att hela underskottet för nämnden om 9 096 tkr har grund i extraordinära 
händelser och begär därför att Kommunfullmäktige kompenserar för detta.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

2    2   2    1 –  av 7 Kommunfullmäktiges  indikatorer
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 9 096 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. En åtgärdsplan 
har upprättats och antagits redan 28 januari 2020 för att anpassa verksamheten till budget 2020. 
Bufferten har under året tagits i anspråk för att hantera underskottet avseende köpta - sålda platser 
inom gymnasieskolan. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott om 8 386 tkr  

avseende köpta - sålda platser inom gymnasieskolan. 

• En annan stor budgetavvikelse är ett underskott om 7 204 tkr inom vuxenutbildningen  
till följd av kraftig ökning av efterfrågan på platser under året. 

• Samt en negativ avvikelse till följd av en retroaktiv reglering av bidragsbelopp 2010-2013, 
från konkursboet för det nedlagda John Bauergymnasiet om 3 770 tkr.

• Nämnden har under 2020 beviljats 18 500 tkr högre statsbidrag än vad som budgeterats 
vilket beror på extrasatsningar och riktade bidrag från Skolverket.

Nämnden framhåller att hela underskottet för nämnden om 9 096 tkr har grund i extraordinära 
händelser och begär därför att Kommunfullmäktige kompenserar för detta.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

2    2   2    1 –  av 7 Kommunfullmäktiges  indikatorer

Årsrapport 2020Granskningsrapporter 2020

123

Andra revisorsgruppens granskning 2020

Nämnden har inte uppnått målvärdena för 5 av de 7 indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt. 

• Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %. 
Skolklimatundersökningen har inte kunnat genomföras under läsåret 2019-2020 på grund  
av coronapandemin.

• Andel närproducerade livsmedel, %. 
Årets utfall avseende närproducerade livsmedel om 17,4 % når inte upp till målvärdet för året 
om 25 %. Utfallet för målet 2019 var 19,4 % och trenden är negativ. Skolorna har haft stora 
anpassningskrav med ansträngda livsmedelsbudgetar under 2020. Dessutom har den sam-
ordnade distributionen av livsmedel lett till dyrare upphandlingsavtal vilket förvärrat saken.

• Andel ekologiska livsmedel, %. 
Precis som för närproducerade livsmedel når nämnden inte målvärdet 50 % för året genom 
ett utfall om 38,8 % Utfallet för målet 2019 var 44,4 % och trenden är negativ. med samma 
förklaringsfaktorer som för närproducerade livsmedel.

• Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 
92 % av eleverna avslutade sina studier med en gymnasieexamen vilket är en förbättring från 
föregående läsår då utfallet var 91 %. Resultatet är dock något under det satta målvärdet om 
95 %. Nämnder gör bedömningen att detta är ett mycket gott slutresultat med tanke på att 
delar av läsårets undervisning bedrevs via fjärr- och distansundervisning.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag. 
Med utfallet om 40,6 % uppnås inte målvärdet om 43 %. Förvaltningen arbetar med att 
informera vid introduktion och löpande på APT om möjlighet till friskvårdsbidrag. Att 
utfallet är lägre för 2020 i förhållande till utfallet om 48 % 2019 beror enligt nämnden san-
nolikt på de restriktioner som varit under 2020 mot bakgrund av covid-19 avseende gym och 
andra friskvårdsaktiviteter.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och led-
ningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående. 

2    2   0    0 –  av 4 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 inte fått några uppdrag från Kommunfullmäktige.

Konsekvenser av coronaviruset  
Gymnasieskolorna och vuxenutbildningen har under del av året bedrivit fjärr- och distansunder-
visning och enligt nämnden har verksamheten har hanterat denna övergång bra. Nämnden har noterat 
rapporter om psykosocialt sårbarhet hos elever till följd av detta.

Pandemin har inneburit ekonomiska konsekvenser för verksamheten i form av ökade kostnader 
framför allt i form av ökning av platser inom vuxenutbildningen. Nämnden har tilldelats riktade 
statsbidrag för verksamheten men dessa har inte täckt de ökade kostnaderna till fullo. Nämnden 
uppskattar följande kostnader till följd av pandemin; Förlorade intäkter 2 600 tkr, Digitala verktyg 
för undervisningen 3 800 tkr, Andra tjänster och material 450 tkr, Uppvaktningsgåvor till alla medar-
betare 450 tkr, Högre kostnader för undervisningen 1 300 tkr. Minskade kostnader för verksamheten 
uppskattas till 3 300 tkr för minskade livsmedelskostnader samt 3 000 tkr för minskade resor och 
konferenskostnader. Sammantaget, utöver problematiken med statsbidragen för vuxenutbildningen, 
har konsekvenserna för pandemin inneburit en kostnad för förvaltningen om 2 300 tkr.
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Till följd av dessa ekonomiska konsekvenser begär nämnden kompensation för underskottet i samband 
med bokslutsberedningen och att det inte ska tas med över till kommande år.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Elevdokumentation
Elevdokumentation i Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen hanteras genom olika system. 
Systemen man använder är; Myndighetsstödssystemet som hanterar betygsdokumentationen, 
ProReNata som huvudsak används av elevhälsans personal m.fl., IST Extens som hanterar elevnär-
varon samt skolors lärplattformar så som Google Classroom eller dyl. Förvaltningen har rutiner och 
lathundar för att säkerställa lärare och rektorers hantering och användning av systemen men har inte 
rutiner för uppföljande kontroller av användningen utöver kvartalsuppföljningar för användning av 
närvarosystemet. 

Lokaler
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har inlett arbetet och som första åtgärd tagit fram 
förslag på hur gymnasieskolan bör dimensioneras för att klara elevökningen på 560 elever fram till 
år 2025. Nämndens bedömning är att elevökningen kommer att vara högst på ekonomi- och sam-
hällsprogrammen där intresset har ökat stadigt de senaste åren. Även de praktiska utbildningarna 
bygg och anläggning samt fordon och transport har haft en stabil ökning av intresse vilken bedöms 
fortsätta. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkände dimensionering vid sammanträde 
27 oktober 2020. Utredning pågår och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden återkommer till 
Lokalförsörjningsnämnden under våren 2021 med utförligare lokalbehov. 

Socialt hållbart Borås
Chefen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har fått uppdrag av stadsdirektören att 
ansvara för ledningen av arbetet avseende Socialt hållbart Borås. Nämnden har ansvar för två områ-
den, förstärkt ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret och har gemensamt ansvar tillsammans 
med Grundskolenämnden för arbetet för att främja skolnärvaro. Avseende arbetet med skolnärvaron 
har nämnden genomfört en utredning för att undersöka sambandet mellan skolnärvaro och resultat.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen har en stor del av verksamheten finansierad av statsbidrag. Trenden är att dessa 
bidrag är osäkra och minskar. En av konsekvenserna av coronapandemin har varit utökade statsbidrag 
till fler platser för att tillmötesgå den ökande efterfrågan. Vuxenutbildningen har ett negativt resultat 
på 7 200 tkr, vilket enligt nämnden beror på att Skolverket gett felaktig information om de extra 
bidragen under året och verksamheten inte kunnat ställa om i tid när detta uppdagats.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Uppföljning av tidigare granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret i 
Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2014 och 
genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020.
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Till följd av dessa ekonomiska konsekvenser begär nämnden kompensation för underskottet i samband 
med bokslutsberedningen och att det inte ska tas med över till kommande år.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Elevdokumentation
Elevdokumentation i Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen hanteras genom olika system. 
Systemen man använder är; Myndighetsstödssystemet som hanterar betygsdokumentationen, 
ProReNata som huvudsak används av elevhälsans personal m.fl., IST Extens som hanterar elevnär-
varon samt skolors lärplattformar så som Google Classroom eller dyl. Förvaltningen har rutiner och 
lathundar för att säkerställa lärare och rektorers hantering och användning av systemen men har inte 
rutiner för uppföljande kontroller av användningen utöver kvartalsuppföljningar för användning av 
närvarosystemet. 

Lokaler
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har inlett arbetet och som första åtgärd tagit fram 
förslag på hur gymnasieskolan bör dimensioneras för att klara elevökningen på 560 elever fram till 
år 2025. Nämndens bedömning är att elevökningen kommer att vara högst på ekonomi- och sam-
hällsprogrammen där intresset har ökat stadigt de senaste åren. Även de praktiska utbildningarna 
bygg och anläggning samt fordon och transport har haft en stabil ökning av intresse vilken bedöms 
fortsätta. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkände dimensionering vid sammanträde 
27 oktober 2020. Utredning pågår och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden återkommer till 
Lokalförsörjningsnämnden under våren 2021 med utförligare lokalbehov. 

Socialt hållbart Borås
Chefen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har fått uppdrag av stadsdirektören att 
ansvara för ledningen av arbetet avseende Socialt hållbart Borås. Nämnden har ansvar för två områ-
den, förstärkt ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret och har gemensamt ansvar tillsammans 
med Grundskolenämnden för arbetet för att främja skolnärvaro. Avseende arbetet med skolnärvaron 
har nämnden genomfört en utredning för att undersöka sambandet mellan skolnärvaro och resultat.

Vuxenutbildning
Vuxenutbildningen har en stor del av verksamheten finansierad av statsbidrag. Trenden är att dessa 
bidrag är osäkra och minskar. En av konsekvenserna av coronapandemin har varit utökade statsbidrag 
till fler platser för att tillmötesgå den ökande efterfrågan. Vuxenutbildningen har ett negativt resultat 
på 7 200 tkr, vilket enligt nämnden beror på att Skolverket gett felaktig information om de extra 
bidragen under året och verksamheten inte kunnat ställa om i tid när detta uppdagats.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Uppföljning av tidigare granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret i 
Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2014 och 
genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020.
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De huvudsakliga revisionsfrågorna är att belysa vilka åtgärder som Borås Stad har genomfört inom 
området sedan 2014 och vilka styrdokument och rutiner som finns antagna. Vidare är revisions-
frågorna att beskriva hur Arbetslivsnämndens uppdrag ser ut inom området samt vilka uppföljningar 
av åtgärder som genomförts och hur effekten av dessa mäts.

En viktig förändring sedan granskningen 2014 är att det kommunala informationsansvaret numera 
har övergått till ett kommunalt aktivitetsansvar. Vid den uppföljande granskningen visar det sig att en 
tvärsektoriell enhet inrättats under våren 2020. Enheten har i uppdrag att omhänderta det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA). Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister som konstaterades 
2014 är att dessa till största delen är åtgärdade. Områdena målsättning, ansvarsfördelning, rutiner och 
arbetsformer bedöms i huvudsak vara ändamålsenliga. Stadsrevisionen noterar att KAA-enheten är i ett 
uppstartsskede. Stadsrevisionen kan därför inte bedöma om området utvärdering är ändamålsenligt. 

Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete och redogörs för 
ytterligare i granskningsredogörelsen för Arbetslivsnämnden och Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2016. Nämnden har genomfört en 
egen riskanalys, som identifierade 48 risker. Planen för intern kontroll omfattade 9 kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 23 februari 2021. Uppföljningen av den 
interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Stadsrevisionen noterar att nämnden 
inte genomfört ett kontrollmoment på planerat sätt med hänvisning till förändrade förutsättningar 
på grund av coronapandemin. Nämnden har under året följt upp tre kontrollmoment i planen för 
internkontroll i samband med rapportering för Tertial 1 och 2. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 30 november med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens presidium, 
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltnings-
ledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  
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Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för fem av sju 
indikatorer. Utfallet för en indikator redovisas inte. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte 
att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Nämnden har avseende 2020 inte fått några 
uppdrag från Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 9 096 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. Stadsrevisionen 
noterar att konsekvenserna av coronapandemin påverkat Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
Nämnden har under året ställt om verksamheten för att tillmötesgå de riktlinjer som beslutats avseende 
fjärr- och distansundervisning. Nämnden har också påverkats negativt ekonomiskt bl.a. på grund av 
otillräcklig information avseende statsbidrag för vuxenutbildningen.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2016. Nämnden har genomfört en 
egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser 
och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har inte genomfört ett kontrollmoment på planerat sätt 
med hänvisning till förändrade förutsättningar på grund av coronapandemin. Nämndens uppföljning 
av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för fem av sju 
indikatorer. Utfallet för en indikator redovisas inte. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte 
att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Nämnden har avseende 2020 inte fått några 
uppdrag från Kommunfullmäktige.

Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 9 096 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. Stadsrevisionen 
noterar att konsekvenserna av coronapandemin påverkat Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
Nämnden har under året ställt om verksamheten för att tillmötesgå de riktlinjer som beslutats avseende 
fjärr- och distansundervisning. Nämnden har också påverkats negativt ekonomiskt bl.a. på grund av 
otillräcklig information avseende statsbidrag för vuxenutbildningen.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2016. Nämnden har genomfört en 
egen riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser 
och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har inte genomfört ett kontrollmoment på planerat sätt 
med hänvisning till förändrade förutsättningar på grund av coronapandemin. Nämndens uppföljning 
av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Sociala omsorgsnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 9 505 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att buf-
ferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. 

Nämndens intäkter och personalkostnader har påverkats positivt av covid-19. Nämnden menar att 
detta gör det svårt att göra jämförelser med tidigare år och dra slutsatser för kommande år. En positiv 
avvikelse för intäkterna med 5 122 tkr kommer främst från ett statsbidrag för merkostnader till följd 
av covid-19 samt statsbidrag från Migrationsverket avseende ersättning för stödinsatser samt hälso- 
och sjukvård för nyanlända. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Personalkostnaderna har ett överskott på 4 020 tkr jämfört med budget. Nämnden har 

fått budget för boenden som inte har öppnat än, ett boende som öppnade senare än planerat 
samt för verksamhet (aktiveringspedagoger) som inte har startat under 2020 vilket tillsam-
mans ger en positiv avvikelse. Inom centrala stödfunktioner har det varit vakanta tjänster 
och tjänstledigheter del av året. Stängning av daglig verksamhet medförde att personalen 
arbetade inom övriga verksamheter och därmed minskade vikariekostnaderna. Färre insat-
ser inom några områden under året, bl.a. kontaktperson och boendestöd, eftersom brukare 
tackat nej till insatsen p.g.a. oro för att smittas av covid-19 vilket har medfört lägre personal-
kostnader.

• Material och tjänster har ett underskott om 6 500 tkr jämfört med budget där de största 
avvikelserna avser: 

 – Externa placeringar i andra kommuner har en negativ budgetavvikelse om 2 850 tkr. 

 – Personer med LSS-insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL har ökat 
som ett resultat att 65-årsgränsen mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden togs bort 2019. Nämnden fick ingen budget för de överflyttade brukarna 
vilket har ökat kostnaderna. Kostnaderna har för 2020 varit betydligt lägre än för 2019 
vilket beror på färre insatser som en följd av covid-19. Nämnden begär kompensation i 
årets bokslut för 2020 års kostnader som uppgår till 1 700 tkr.
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Sociala omsorgsnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 9 505 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att buf-
ferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. 

Nämndens intäkter och personalkostnader har påverkats positivt av covid-19. Nämnden menar att 
detta gör det svårt att göra jämförelser med tidigare år och dra slutsatser för kommande år. En positiv 
avvikelse för intäkterna med 5 122 tkr kommer främst från ett statsbidrag för merkostnader till följd 
av covid-19 samt statsbidrag från Migrationsverket avseende ersättning för stödinsatser samt hälso- 
och sjukvård för nyanlända. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Personalkostnaderna har ett överskott på 4 020 tkr jämfört med budget. Nämnden har 

fått budget för boenden som inte har öppnat än, ett boende som öppnade senare än planerat 
samt för verksamhet (aktiveringspedagoger) som inte har startat under 2020 vilket tillsam-
mans ger en positiv avvikelse. Inom centrala stödfunktioner har det varit vakanta tjänster 
och tjänstledigheter del av året. Stängning av daglig verksamhet medförde att personalen 
arbetade inom övriga verksamheter och därmed minskade vikariekostnaderna. Färre insat-
ser inom några områden under året, bl.a. kontaktperson och boendestöd, eftersom brukare 
tackat nej till insatsen p.g.a. oro för att smittas av covid-19 vilket har medfört lägre personal-
kostnader.

• Material och tjänster har ett underskott om 6 500 tkr jämfört med budget där de största 
avvikelserna avser: 

 – Externa placeringar i andra kommuner har en negativ budgetavvikelse om 2 850 tkr. 

 – Personer med LSS-insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL har ökat 
som ett resultat att 65-årsgränsen mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden togs bort 2019. Nämnden fick ingen budget för de överflyttade brukarna 
vilket har ökat kostnaderna. Kostnaderna har för 2020 varit betydligt lägre än för 2019 
vilket beror på färre insatser som en följd av covid-19. Nämnden begär kompensation i 
årets bokslut för 2020 års kostnader som uppgår till 1 700 tkr.
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 – Ett ökat antal timmar personlig assistans enligt LSS jämfört med antal timmar 2019 
ger en negativ budgetavvikelse om 8 605 tkr. Beviljade timmar avseende merkost-
nader förknippade med covid-19 har kompenserats med statsbidrag på 1 845 tkr. 
Nettokostnadsökningen jämfört med 2019 uppgår till 6 760 tkr. Volymökningen är 
myndighetsbeslut och kan inte påverkas. Nämnden begär kompensation i årets bokslut 
med 6 760 tkr.

• Central administration uppvisar en positiv budgetavvikelse för året om 2 743 tkr. 
Avvikelsen beror till största delen på tjänster som varit vakanta delar av året samt  
tjänstledigheter som inte har ersatts med vikarier.

• Vård och omsorg i särskilt boende har en negativ budgetavvikelse för året om  
2 555 tkr. Externa placeringar inom socialpsykiatrin har ett underskott om 5 200 tkr medan 
egna gruppbostäder har ett litet överskott till följd av en under året såld plats till annan 
kommun. Ett överskott på 1 500 tkr från budget till aktiveringspedagoger. Nämnden hade 
för avsikt att anställa två medarbetare med särskild kompetens kring psykisk ohälsa men 
rekryteringen har flyttats fram p.g.a. covid-19. Budget för aktiveringspedagoger ska tillhöra 
verksamhet övrig vård och omsorg och flyttas dit 2021.

Nämnden begär kompensation i årets bokslut för ökade volymtimmar personlig assistans enligt LSS 
jämfört med volymtimmar 2019 (6 760 tkr) samt för årets kostnader för överförda brukare från Vård- och 
äldrenämnden (1 700 tkr). Totalt begär nämnden kompensation från Kommunstyrelsen med 8 460 tkr.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

3    0   0    0 –  av 3 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för tre av de tre indikatorerna som Kommunfullmäktige har 
fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  
Målvärdet om 8 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 10,7 %. 
Sjukfrånvaron har ökat jämfört med 2019 (då utfallet var 8,4 %). Enligt nämnden verkar 
coronapandemin ha haft stor effekt på sjukfrånvaron. Förvaltningens insatser mot höga 
sjuktal har fokus på friskfaktorer för en hälsosam organisation t.ex. närvarande ledarskap, 
delaktighet och påverkansmöjligheter, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering,  
kompetensutvecklingsarbete samt transparent beslutsprocess. 

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
Målvärdet för indikatorn om 27 årsarbeten uppnås inte och nämnden redovisar ett utfall om 
42 årsarbeten 2020 (jämfört med 51,6 årsarbeten 2019). En bidragande orsak till den höga 
siffran är att nämnden under coronapandemin i beredskapssyfte har anställt fler timavlönad 
personal. Vidareutveckling av bemanningsplanering av kärnverksamheten och vid beman-
ningsenheten pågår med målet att bemanna mer effektivt året om och att bemanningsen-
heten är behjälplig vid akut frånvaro. Arbetet med optimerad bemanning är fortsättningsvis 
också ett utvecklingsområde som på sikt kommer att bidra till att minska andelen tim-
avlönad personal på förvaltningen.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag 
Målvärdet om 42 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 34,5 % år 2020 
(jämfört med 42 % 2019). Information om att man som medarbetare i förvaltningen kan ta 
del av friskvårdsbidrag samt gällande regler har diskuterats på APT och finns på intranätet.
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Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och led-
ningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående. 

0    0   0    3 –  av 3 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, detta är inte 
genomfört.

0    1   0    0 –  av 1 uppdrag

Det uppdrag som inte är genomfört är: 

• Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att i nära samverkan med Vård och äldre
nämnden utreda möjligheterna att inom ramen för vård och omsorgsboende inrätta 
särskilda avdelningar för personer inom LSS 
Sociala omsorgsförvaltningen anser att lokalen Skogslid på sikt skulle kunna utgöra en 
gruppbostad med nära koppling till äldreomsorg. Under 2021 hoppas förvaltningen 
kunna ta fastigheten Skogslid i anspråk och i så fall utmana principen om att ha en bostad 
med särskild service enligt LSS i nära anslutning till äldreomsorgen för dem med stora 
omsorgsbehov och flytta de brukare med störst omsorgsbehov dit. Sociala omsorgsför-
valtningen har aktualiserat behovet av ombyggnation av lokalerna via en framställan till 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 gett fyra uppdrag till förvaltningen, av dessa är två uppdrag inte genom-
förda. 

1    1   2    0 –  av 4 nämndens uppdrag

Konsekvenser av coronaviruset  
Sociala omsorgsnämnden fattade den 23 mars beslut om att stänga ned insatsen daglig verksamhet i 
en månad vilket därefter förlängdes. Totalt under året var daglig verksamhet stängt under perioden 
23 mars t.o.m. 31 augusti. Syftet med nedstängningen var att minska smittspridningen samt att säkra 
personalförsörjningen. Genom att stänga daglig verksamhet frigjorde förvaltningen ca 70 årsarbetare 
som kunde ställa om och arbeta ute på förvaltningens boenden. Nämnden verkställde till stor del 
insatsen daglig verksamhet inom ramen för brukarens boende. Stängningen medförde ökade kostnader 
inom myndighetsutövning för bl. a. utökad personlig assistans och inom gruppbostäder krävdes det 
en ökad bemanning. Brukare som berörts av stängningen har påverkats i olika grad och nämnden 
har mottagit flera synpunkter kring att verksamheter har varit stängda. Enheter som har haft brukare 
som varit smittade eller misstänkt smittade av covid-19 har haft merkostnader för utökad bemanning. 

Under våren tillkom ett statsbidrag med syfte att ekonomiskt stödja regioners och kommuners verk-
samheter för merkostnader till följd av covid-19 inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst när det 
gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Statsbidraget gällde för 
merkostnader i perioden 1 februari – 30 november 2020. Nämnden har därmed fått ersättning för 
de merkostnader som har uppstått under året. Inköp av skyddsmaterial bekostas centralt i Staden. 
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Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och led-
ningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående. 

0    0   0    3 –  av 3 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, detta är inte 
genomfört.

0    1   0    0 –  av 1 uppdrag

Det uppdrag som inte är genomfört är: 

• Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att i nära samverkan med Vård och äldre
nämnden utreda möjligheterna att inom ramen för vård och omsorgsboende inrätta 
särskilda avdelningar för personer inom LSS 
Sociala omsorgsförvaltningen anser att lokalen Skogslid på sikt skulle kunna utgöra en 
gruppbostad med nära koppling till äldreomsorg. Under 2021 hoppas förvaltningen 
kunna ta fastigheten Skogslid i anspråk och i så fall utmana principen om att ha en bostad 
med särskild service enligt LSS i nära anslutning till äldreomsorgen för dem med stora 
omsorgsbehov och flytta de brukare med störst omsorgsbehov dit. Sociala omsorgsför-
valtningen har aktualiserat behovet av ombyggnation av lokalerna via en framställan till 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 gett fyra uppdrag till förvaltningen, av dessa är två uppdrag inte genom-
förda. 

1    1   2    0 –  av 4 nämndens uppdrag

Konsekvenser av coronaviruset  
Sociala omsorgsnämnden fattade den 23 mars beslut om att stänga ned insatsen daglig verksamhet i 
en månad vilket därefter förlängdes. Totalt under året var daglig verksamhet stängt under perioden 
23 mars t.o.m. 31 augusti. Syftet med nedstängningen var att minska smittspridningen samt att säkra 
personalförsörjningen. Genom att stänga daglig verksamhet frigjorde förvaltningen ca 70 årsarbetare 
som kunde ställa om och arbeta ute på förvaltningens boenden. Nämnden verkställde till stor del 
insatsen daglig verksamhet inom ramen för brukarens boende. Stängningen medförde ökade kostnader 
inom myndighetsutövning för bl. a. utökad personlig assistans och inom gruppbostäder krävdes det 
en ökad bemanning. Brukare som berörts av stängningen har påverkats i olika grad och nämnden 
har mottagit flera synpunkter kring att verksamheter har varit stängda. Enheter som har haft brukare 
som varit smittade eller misstänkt smittade av covid-19 har haft merkostnader för utökad bemanning. 

Under våren tillkom ett statsbidrag med syfte att ekonomiskt stödja regioners och kommuners verk-
samheter för merkostnader till följd av covid-19 inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst när det 
gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Statsbidraget gällde för 
merkostnader i perioden 1 februari – 30 november 2020. Nämnden har därmed fått ersättning för 
de merkostnader som har uppstått under året. Inköp av skyddsmaterial bekostas centralt i Staden. 
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Nämnden har haft en ökad kostnad för habiliteringsersättningen under året. Deltagare har fått 
behålla sin ersättning vid frånvaro på grund av oro samt vid uppvisade symptom. Under tiden som 
daglig verksamhet var stängd fick deltagare behålla sin ersättning. Samtidigt har nämnden haft en 
minskad kostnad med motsvarande belopp för Kärrgården där det inte bedrevs någon verksamhet 
under sommaren. 

Överskottet i några av nämndens verksamheter är en följd av pandemin, då det bl.a. inom boendestöd 
och kontaktpersoner har utförts färre insatser samt ett överskott inom daglig verksamhet och daglig 
syssel sättning då verksamheten var stängd del av året. Personalen från daglig verksamhet arbetade i 
andra verksamheter under stängning med minskade vikariekostnader som följd. Nämnden bedömer 
sammantaget att den ekonomiska konsekvensen av coronaviruset resulterat i ett överskott om ca 
8 000 tkr.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Budgetförutsättningar
Under de senaste åren har förändrade regler kring personlig assistans gjort att insatser och kostnader 
som tidigare låg hos Försäkringskassan flyttats över till kommunens ansvar, vilket påverkat Sociala 
omsorgsnämnden. I budget 2020 fick nämnden ett utökat kommunbidrag om ca 11 500 tkr för att 
komma till rätta med underskottet. 

Nämnden har under året tillskrivit Kommunstyrelsen angående hur övervältringskostnaderna fortsatt 
ska hanteras, då kostnaderna förväntas kvarstå även under 2021. 

Gränsdragning och samverkan LSS och SoL 
Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 att verksamhet som vänder sig till personer under 65 år 
och är i behov av omsorg enligt socialtjänstlagen (exkl. socialpsykiatri) överförs till Vård- och äldre-
nämnden. Även hälso- och sjukvårdsdelen som berörs flyttas. Nämnden har fortsatt ansvar för verk-
samhet som vänder sig till alla barn 0–18 år med behov (SoL, LSS, HSV). Sociala omsorgsnämnden 
och Vård- och äldrenämnden fick i samband med beslutet ett förändrat reglemente.

Precis som 2019 har Sociala omsorgsnämnden i sin riskanalys för 2020 identifierat risk i gränssnitten 
mellan nämnden och Vård- och äldrenämnden med anledning av beslutet från 2018. Nämnden 
framhåller risk att det blir en otydlig ansvarsfördelning mellan Sociala omsorgsförvaltningen och 
Vård- och äldreförvaltningen som kan leda till att brukare hamnar mellan stolarna och får försenade 
insatser som följd. Utifrån nya beslut kopplat till budget 2018 finns det enligt nämnden en otydlighet 
i samverkan och gränssnitten mellan Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen 
gällande hantering av lagrum och ansvar. 

Risken har inkluderats i nämndens plan för intern kontroll och har följts upp under året. För valtnings-
chefer har tillsammans med berörda verksamhetschefer inom Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- 
och äldreförvaltningen under 2020 haft möten kring tolkning av reglementet för att tydliggöra 
ansvarsfördelningen. Förvaltningarna arbetar med en tillämpningsanvisning som ska underlätta då 
det uppstår olika uppfattningar i tolkning av reglementet. 

Samverkansrutiner i form av så kallad LoSip (Lokal Sip) är upprättad och antagen i sociala klus-
tret. Samverkansrutinen är presenterad för medarbetarna och känd på förvaltningen. Uppföljning 
av registrerade avvikelser presenteras regelbundet för förvaltningsledningen där områden identifieras 
som behöver arbetas vidare med. 
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Efterfrågan på bostäder för målgrupperna inom LSS och SoL
Personer som omfattas av LSS och SoL ges rätt till en av kommunen anvisad bostad med särskild service 
för vuxna. Kommunen har ett särskilt ansvar när det gäller boendet för personer med funktionshinder. 

Efterfrågan på ändamålsenliga bostäder för målgrupperna inom LSS och SoL kvarstår. Vid utgången 
av 2020 fanns 12 icke verkställda beslut om boende enligt LSS och två enligt SoL. Den genomsnittliga 
tiden sedan besluten var avseende LSS 944 dagar och avseende SoL 583 dagar. Samtliga av de ännu 
ej verkställda besluten beror enligt nämnden på brist på anpassade gruppbostäder enligt LSS inom 
Borås Stad. 

I Lokalbehovsplan 2021-2023 framhåller nämnden att det fortfarande finns boenden som inte  upp-
fyller kriterierna att vara fullvärdiga enligt Boverkets regler och de kan inte erbjudas till nya personer 
som beviljats ett boende enligt LSS-lagen. Dessa enheter behöver byggas om och prioriteras, alternativt 
bytas ut mot ändamålsenliga bostäder, för att kunna erbjudas de personer som har fått beslut om ett 
LSS-boende. 

Förvaltningen har under året börjat kartlägga vilka brukare som skulle kunna göra bostadskarriär i 
grupp- och servicebostäder. 

Ny samverkansöverenskommelse med VGR
Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård gäller från den 1 januari 2018 och 
ersätter den tidigare betalningsansvarslagen. En överenskommelse mellan Västra Götalands kom-
muner och Västra Götalandsregionen (VGR) som reglerar kommunens betalningsansvar och in- och 
utskrivningsprocessen i Västra Götaland är beslutad av det politiska samrådsorganet SRO i VGR 
samt VästKom. 

Överenskommelsen innebar att kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter inom 
psykiatrin skulle minska från 30 till 3 dagar fram till 2020. 2019 inträdde en kommuns betalningsan-
svar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som omfattades av överenskommelsen 
15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde var utskrivningsklar. Från och med 
1 januari 2020 till den 31 mars 2020 inträdde kommunens betalningsansvar efter 7 dagar. Från och 
med den 1 april 2020 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i 
psykiatrisk eller somatisk vård.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Beslutsgången avseende Vingen
Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid nedläggningen av den dagliga sysselsättningen/verk-
samheten Vingen. Det är i slutändan rättsväsendets roll att ta ställning till om kommunala beslut 
som fattats är lagenliga. Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut 
prövad genom att överklaga beslutet. Möjligheten för enskilda att överklaga fattade beslut är en central 
del av rättssäkerheten och på så vis av principiellt stor vikt. 

Granskningen visar sammantaget att mycket talar för att beslutet om nedläggning av den dagliga 
verksamheten Vingen är en typ av beslut som inte kan delegeras till anställda tjänstepersoner. Detta 
eftersom det är ett beslut som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet och 
därmed belagt med delegationsförbud i enlighet med kommunallagen. 
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Efterfrågan på bostäder för målgrupperna inom LSS och SoL
Personer som omfattas av LSS och SoL ges rätt till en av kommunen anvisad bostad med särskild service 
för vuxna. Kommunen har ett särskilt ansvar när det gäller boendet för personer med funktionshinder. 

Efterfrågan på ändamålsenliga bostäder för målgrupperna inom LSS och SoL kvarstår. Vid utgången 
av 2020 fanns 12 icke verkställda beslut om boende enligt LSS och två enligt SoL. Den genomsnittliga 
tiden sedan besluten var avseende LSS 944 dagar och avseende SoL 583 dagar. Samtliga av de ännu 
ej verkställda besluten beror enligt nämnden på brist på anpassade gruppbostäder enligt LSS inom 
Borås Stad. 

I Lokalbehovsplan 2021-2023 framhåller nämnden att det fortfarande finns boenden som inte  upp-
fyller kriterierna att vara fullvärdiga enligt Boverkets regler och de kan inte erbjudas till nya personer 
som beviljats ett boende enligt LSS-lagen. Dessa enheter behöver byggas om och prioriteras, alternativt 
bytas ut mot ändamålsenliga bostäder, för att kunna erbjudas de personer som har fått beslut om ett 
LSS-boende. 

Förvaltningen har under året börjat kartlägga vilka brukare som skulle kunna göra bostadskarriär i 
grupp- och servicebostäder. 

Ny samverkansöverenskommelse med VGR
Lagen om samverkan vid utskrivning från hälso- och sjukvård gäller från den 1 januari 2018 och 
ersätter den tidigare betalningsansvarslagen. En överenskommelse mellan Västra Götalands kom-
muner och Västra Götalandsregionen (VGR) som reglerar kommunens betalningsansvar och in- och 
utskrivningsprocessen i Västra Götaland är beslutad av det politiska samrådsorganet SRO i VGR 
samt VästKom. 

Överenskommelsen innebar att kommunens betalningsansvar för utskrivningsklara patienter inom 
psykiatrin skulle minska från 30 till 3 dagar fram till 2020. 2019 inträdde en kommuns betalningsan-
svar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som omfattades av överenskommelsen 
15 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den enskilde var utskrivningsklar. Från och med 
1 januari 2020 till den 31 mars 2020 inträdde kommunens betalningsansvar efter 7 dagar. Från och 
med den 1 april 2020 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om den enskilde vårdats i 
psykiatrisk eller somatisk vård.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Beslutsgången avseende Vingen
Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid nedläggningen av den dagliga sysselsättningen/verk-
samheten Vingen. Det är i slutändan rättsväsendets roll att ta ställning till om kommunala beslut 
som fattats är lagenliga. Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut 
prövad genom att överklaga beslutet. Möjligheten för enskilda att överklaga fattade beslut är en central 
del av rättssäkerheten och på så vis av principiellt stor vikt. 

Granskningen visar sammantaget att mycket talar för att beslutet om nedläggning av den dagliga 
verksamheten Vingen är en typ av beslut som inte kan delegeras till anställda tjänstepersoner. Detta 
eftersom det är ett beslut som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet och 
därmed belagt med delegationsförbud i enlighet med kommunallagen. 
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Granskningen av beslutsgången i ärendet visar att nedläggningen av Vingen inte har beslutats om 
politiskt av Sociala omsorgsnämnden eller Kommunfullmäktige. Inget beslut i ärendet har heller 
fattats genom delegationsbeslut av förvaltningens tjänstepersoner. Beslutet kan inte heller ses som ett 
rent verkställighetsbeslut av förvaltningen. Hade någon velat överklaga nedläggningsbeslutet så hade 
det inte funnits något beslut att överklaga. 

Sociala omsorgsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa att beslut fattas på ett 
behörigt sätt när det gäller ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 
Åtgärderna är i Stadsrevisionens mening väsentliga för en transparent och behörig beslutsprocess som 
möjliggör för kommunens innevånare att överklaga fattade beslut och för Sociala omsorgsnämnden 
att ta det övergripande ansvaret för sina verksamheter.

Sociala omsorgsnämnden anger i sitt svar på rapporten att nämnden enligt Stadsrevisionens rekom-
mendation under 2021 kommer påbörja arbetet att säkerställa att beslut fattas på ett behörigt sätt när 
det gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Planerade åtgärder inom arbetet 
är att vidta en genomsyn och eventuell uppdatering av delegationsordningen samt framtagande av 
riktlinjer som hjälp för beslutsfattande tjänstemän inom förvaltningen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2017. Nämnden har genomfört en 
egen riskanalys som identifierade 56 risker. Planen för intern kontroll omfattade 31 kontrollmoment. 
Åtta risker med risknivå nio eller högre har inte tagits med till planen för intern kontroll och saknar 
förklaring eller kommentar till detta, vilket krävs enligt dokumentet Intern kontroll i Borås Stad.1

Nämnden har genomfört en uppföljning av den interna kontrollen den 22 februari 2021. I uppfölj-
ningen framgår att sammantaget sex kontrollmoment i planen för intern kontroll inte genomförts 
under året. Två av de ej genomförda kontrollmomenten har inte kunnat genomföras p.g.a. coronapan-
demin och ett har inte genomförts då digitalt systemstöd saknas. För ytterligare ett kontrollmoment 
genomförs kontrollerna inom ramen för nämndens kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse. För två 
inte genomförda kontrollmoment anges ingen förklaring till förhållandena. 

Sammantaget noterar Stadsrevisionen tio avvikelser i nämndens interna kontroll. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes den 1 december 2020 med Sociala omsorgsnämndens presidium, bevak-
ningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

1 Intern kontroll i Borås Stad (2018-05-28), s. 4. Finns tillgänglig via Intranätet. 
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Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Sociala omsorgsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av tre indikatorer. Nämnden 
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Kommun-
fullmäktiges uppdrag avseende 2020 har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i 
sin årsredovisning anger förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 9 505 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen. 

Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid nedläggningen av den dagliga sysselsättningen/verk-
samheten Vingen. Sociala omsorgsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa 
att beslut fattas på ett behörigt sätt när det gäller ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, 
omfattning eller kvalitet. Åtgärderna är i Stadsrevisionens mening väsentliga för en transparent och 
behörig beslutsprocess som möjliggör för kommunens innevånare att överklaga fattade beslut och för 
Sociala omsorgsnämnden att ta det övergripande ansvaret för sina verksamheter.

Stadsrevisionen noterar att Sociala omsorgsnämnden i sitt svar på rapporten anger att nämnden enligt 
Stadsrevisionens rekommendation under 2021 kommer påbörja arbetet att säkerställa att beslut fattas 
på ett behörigt sätt när det gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Planerade 
åtgärder inom arbetet är att vidta en genomsyn och eventuell uppdatering av delegationsordningen 
samt framtagande av riktlinjer som hjälp för beslutsfattande tjänstemän inom förvaltningen.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och 
ekonomiska kontrollmoment. Åtta risker med risknivå nio eller högre har inte tagits med till planen 
för intern kontroll och saknar förklaring eller kommentar till detta, vilket krävs enligt dokumentet 
Intern kontroll i Borås Stad. Nämnden har genomfört en uppföljning av den interna kontrollen den 
22 februari 2021. I uppföljningen framgår att sammantaget sex kontrollmoment i planen för intern 
kontroll inte genomförts under året. Två av de ej genomförda kontrollmomenten har inte kunnat 
genomföras p.g.a. coronapandemin och ett har inte genomförts då digitalt systemstöd saknas. För 
ytterligare ett kontrollmoment genomförs kontrollerna inom ramen för nämndens kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse. För två inte genomförda kontrollmoment anges ingen förklaring till för-
hållandena.

Sammantaget noterar Stadsrevisionen tio avvikelser i nämndens interna kontroll. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms mot bakgrund av kon-
staterade avvikelser som inte helt tillräcklig.
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Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Sociala omsorgsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av tre indikatorer. Nämnden 
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Kommun-
fullmäktiges uppdrag avseende 2020 har inte genomförts. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i 
sin årsredovisning anger förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 9 505 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen. 

Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid nedläggningen av den dagliga sysselsättningen/verk-
samheten Vingen. Sociala omsorgsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa 
att beslut fattas på ett behörigt sätt när det gäller ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, 
omfattning eller kvalitet. Åtgärderna är i Stadsrevisionens mening väsentliga för en transparent och 
behörig beslutsprocess som möjliggör för kommunens innevånare att överklaga fattade beslut och för 
Sociala omsorgsnämnden att ta det övergripande ansvaret för sina verksamheter.

Stadsrevisionen noterar att Sociala omsorgsnämnden i sitt svar på rapporten anger att nämnden enligt 
Stadsrevisionens rekommendation under 2021 kommer påbörja arbetet att säkerställa att beslut fattas 
på ett behörigt sätt när det gäller verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. Planerade 
åtgärder inom arbetet är att vidta en genomsyn och eventuell uppdatering av delegationsordningen 
samt framtagande av riktlinjer som hjälp för beslutsfattande tjänstemän inom förvaltningen.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och 
ekonomiska kontrollmoment. Åtta risker med risknivå nio eller högre har inte tagits med till planen 
för intern kontroll och saknar förklaring eller kommentar till detta, vilket krävs enligt dokumentet 
Intern kontroll i Borås Stad. Nämnden har genomfört en uppföljning av den interna kontrollen den 
22 februari 2021. I uppföljningen framgår att sammantaget sex kontrollmoment i planen för intern 
kontroll inte genomförts under året. Två av de ej genomförda kontrollmomenten har inte kunnat 
genomföras p.g.a. coronapandemin och ett har inte genomförts då digitalt systemstöd saknas. För 
ytterligare ett kontrollmoment genomförs kontrollerna inom ramen för nämndens kvalitets- och 
patientsäkerhetsberättelse. För två inte genomförda kontrollmoment anges ingen förklaring till för-
hållandena.

Sammantaget noterar Stadsrevisionen tio avvikelser i nämndens interna kontroll. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms mot bakgrund av kon-
staterade avvikelser som inte helt tillräcklig.
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Överförmyndarnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 569 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att bufferten 
är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den positiva budgetavvikelsen avser främst intäkter för arvoden och ersättningar till 

gode män för ensamkommande barn. Kostnad för arvoden och ersättningar till gode 
män för ensamkommande barn har ersatts av Individ och familjeomsorgsnämnden. 
Överförmyndarnämnden utgår från att den uppgörelsen kommer att gälla även i fortsätt-
ningen.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Överförmyndarnämnden har inga indikatorer med målvärden beslutade av Kommunfullmäktige 
för 2020.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och led-
ningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående. 

1    1   2    0 –  av 4 nämndens indikatorer

De indikatorer för vilka målvärdena inte uppnåtts är:

• Granskning av årsräkningar, andel färdiggranskade per den sista juni.  
Målvärdet om 80 % är inte uppnått. Nämnden redovisar ett utfall om 74 % för 2020. 
Utfallet är sämre jämfört med föregående år då utfallet var 77 %. Främsta orsaken är enligt 
nämnden resurskrävande granskningsmetodik och det förhållande att extraanställda inte 
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anlitats. Nämnden har under året försökt klara granskningsarbetet med den ordinarie  
personalen. Sedan lång tid tillbaka har nämnden tillämpat så kallad djupgranskning,  
till skillnad från så kallad skälighetsgranskning som majoriteten av kommunerna inom 
regionen tillämpar. Metodiken är mycket resurskrävande. Länsstyrelsen meddelande år 
2019 nya rekommendationer för överförmyndarnas granskning. Länsstyrelsen godtar i sina 
rekommendationer skälighetsgranskning med djupgranskning enligt en stickprovsmodell. 
Nämnden kommer att från och med år 2021 att börja tillämpa metodiken. 

• Handläggningen av behov av ställföreträdare enl 11:4 och 11:7 FB ska vara klar inom 
fyra månader.  
Målvärdet om 100 % är inte uppnått. Nämnden visar för 2020 ett utfall om 81 %. Ut fallet 
2019 var 87 %. Utfallet har försämrats jämfört med föregående år. Den pågående corona-
pandemin har enligt nämnden haft en mycket stor påverkan. Det har varit svårt att rekry-
tera ställföreträdare på grund av att en stor andel av dessa tillhör riskgrupper. Dessutom har 
mycket få intresseanmälningar från nya ställföreträdare kommit in. En annan faktor som 
förlängt handläggningstiden under pandemin är svårigheten att få in nödvändig medicinsk 
utredning. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 inte fått några uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Konsekvenser av coronaviruset  
Den pågående coronapandemin har främst påverkat nämndens möjligheter att rekrytera personer 
till uppdrag som god man eller förvaltare. Under en lång period inkom i princip inga intresseanmäl-
ningar. Under hösten 2020 blev det en viss förbättring. En betydande andel ställföreträdare tillhör 
riskgrupper och har därför varit ovilliga att åta sig nya uppdrag. Utbildningar som tidigare kunnat ske 
i större grupper vid fysiska möten har genomförts digitalt. Ekonomiskt sett har situationen påverkat 
nämnden endast i mindre omfattning. Nämnden redovisar kostnader om 35 tkr med anledning av 
coronaviruset. 

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Antal godmanskap per 1000 invånare
Stadsrevisionen granskade 2018 Borås Stads arbete med stöd till enskilda att hantera den egna ekono-
min. Stadsrevisionen har i rapporten bland annat efterfrågat ett klargörande av orsakerna till varför 
antalet personer med god man är väsentligt lägre i Borås Stad än i andra jämförbara kommuner. 
Sammanfattningsvis konstaterar Överförmyndarnämnden att det inte finns något entydigt svar på 
den frågan då många olika faktorer samspelar på ett mycket komplicerat sätt. Faktorer av betydelse är 
demografi, social situation, tillgängliga insatser inom socialtjänsten, reglerna om anhörigbehörighet 
och olika tingsrätters bedömningar. 

Överförmyndarnämndens uppfattning är att den som är berättigad till god man får god man. Under 
2020 låg antalet godmanskap per 1000 invånare i Borås på ca 5,6 % vilket innebär att utfallet är 
oförändrat jämfört med föregående år. 
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Överförmyndarnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 569 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att bufferten 
är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den positiva budgetavvikelsen avser främst intäkter för arvoden och ersättningar till 

gode män för ensamkommande barn. Kostnad för arvoden och ersättningar till gode 
män för ensamkommande barn har ersatts av Individ och familjeomsorgsnämnden. 
Överförmyndarnämnden utgår från att den uppgörelsen kommer att gälla även i fortsätt-
ningen.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Överförmyndarnämnden har inga indikatorer med målvärden beslutade av Kommunfullmäktige 
för 2020.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och led-
ningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående. 

1    1   2    0 –  av 4 nämndens indikatorer

De indikatorer för vilka målvärdena inte uppnåtts är:

• Granskning av årsräkningar, andel färdiggranskade per den sista juni.  
Målvärdet om 80 % är inte uppnått. Nämnden redovisar ett utfall om 74 % för 2020. 
Utfallet är sämre jämfört med föregående år då utfallet var 77 %. Främsta orsaken är enligt 
nämnden resurskrävande granskningsmetodik och det förhållande att extraanställda inte 

Årsrapport 2020Granskningsrapporter 2020

137

Andra revisorsgruppens granskning 2020

anlitats. Nämnden har under året försökt klara granskningsarbetet med den ordinarie  
personalen. Sedan lång tid tillbaka har nämnden tillämpat så kallad djupgranskning,  
till skillnad från så kallad skälighetsgranskning som majoriteten av kommunerna inom 
regionen tillämpar. Metodiken är mycket resurskrävande. Länsstyrelsen meddelande år 
2019 nya rekommendationer för överförmyndarnas granskning. Länsstyrelsen godtar i sina 
rekommendationer skälighetsgranskning med djupgranskning enligt en stickprovsmodell. 
Nämnden kommer att från och med år 2021 att börja tillämpa metodiken. 

• Handläggningen av behov av ställföreträdare enl 11:4 och 11:7 FB ska vara klar inom 
fyra månader.  
Målvärdet om 100 % är inte uppnått. Nämnden visar för 2020 ett utfall om 81 %. Ut fallet 
2019 var 87 %. Utfallet har försämrats jämfört med föregående år. Den pågående corona-
pandemin har enligt nämnden haft en mycket stor påverkan. Det har varit svårt att rekry-
tera ställföreträdare på grund av att en stor andel av dessa tillhör riskgrupper. Dessutom har 
mycket få intresseanmälningar från nya ställföreträdare kommit in. En annan faktor som 
förlängt handläggningstiden under pandemin är svårigheten att få in nödvändig medicinsk 
utredning. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 inte fått några uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut.

Konsekvenser av coronaviruset  
Den pågående coronapandemin har främst påverkat nämndens möjligheter att rekrytera personer 
till uppdrag som god man eller förvaltare. Under en lång period inkom i princip inga intresseanmäl-
ningar. Under hösten 2020 blev det en viss förbättring. En betydande andel ställföreträdare tillhör 
riskgrupper och har därför varit ovilliga att åta sig nya uppdrag. Utbildningar som tidigare kunnat ske 
i större grupper vid fysiska möten har genomförts digitalt. Ekonomiskt sett har situationen påverkat 
nämnden endast i mindre omfattning. Nämnden redovisar kostnader om 35 tkr med anledning av 
coronaviruset. 

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Antal godmanskap per 1000 invånare
Stadsrevisionen granskade 2018 Borås Stads arbete med stöd till enskilda att hantera den egna ekono-
min. Stadsrevisionen har i rapporten bland annat efterfrågat ett klargörande av orsakerna till varför 
antalet personer med god man är väsentligt lägre i Borås Stad än i andra jämförbara kommuner. 
Sammanfattningsvis konstaterar Överförmyndarnämnden att det inte finns något entydigt svar på 
den frågan då många olika faktorer samspelar på ett mycket komplicerat sätt. Faktorer av betydelse är 
demografi, social situation, tillgängliga insatser inom socialtjänsten, reglerna om anhörigbehörighet 
och olika tingsrätters bedömningar. 

Överförmyndarnämndens uppfattning är att den som är berättigad till god man får god man. Under 
2020 låg antalet godmanskap per 1000 invånare i Borås på ca 5,6 % vilket innebär att utfallet är 
oförändrat jämfört med föregående år. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 1808

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

138

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

Kontinuerlig kontroll av fortsatt lämplighet av gode män
När det gäller kontrollen av gode mäns och förvaltares lämplighet finns inga lagregler, men 
Länsstyrelsen har utfärdat vissa riktlinjer som till övervägande del är bör-krav. Alla nya personer 
som i Borås ska ta ett uppdrag som ställföreträdare, dvs. gode män eller förvaltare, kontrolleras mot 
polisens belastningsregister, kronofogdens register och socialtjänstens register. Kontrollen sker innan 
personer blir kallade på utbildning för uppdraget. 

Personer som redan har ett uppdrag kontrolleras alltid mot kronofogdens register om de blir aktuella 
för ett nytt uppdrag. Stickprovskontroller görs under pågående uppdrag både hos polisen, krono-
fogden och socialtjänsten när Överförmyndarnämnden finner anledning att göra en extrakontroll. 
Överförmyndarnämnden hade för avsikt att i september 2020 genomföra kontroll mot polisens belast-
ningsregister avseende en tredjedel av nämndens ställföreträdare. Kontrollerna kunde av olika skäl 
inte genomföras som avsett. Nämnden har istället genomfört kontroll av samtliga ställföreträdare 
under inledningen av 2021. 

Överförmyndaren kommer från och med 2021 att ha som rutin att en gång per år kontrollera alla 
med uppdrag mot polisens belastningsregister. 

Fördjupade granskningar
Det har inte genomförts några fördjupade granskningar som berör Överförmyndarnämnden under 
2020. 

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2019 som förlängts 2020. Nämnden 
har genomfört en egen riskanalys, som identifierade åtta risker. Planen för intern kontroll omfattade 
sju kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 23 februari 2021. 
Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden från och med 2021 kommer att gå ifrån modellen med kontroll 
genom djupgranskning av samtliga ställföreträdares årsredovisningar. Istället kommer ett system för 
stickprovskontroller att införas. Det nya arbetssättet bedöms av nämnden vara mindre resurskrävande 
och ge en rimlig nivå av kontroll. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 17 november 2020 med Överförmyndarnämndens presidium, bevaknings-
ansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning. 

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 
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Kontinuerlig kontroll av fortsatt lämplighet av gode män
När det gäller kontrollen av gode mäns och förvaltares lämplighet finns inga lagregler, men 
Länsstyrelsen har utfärdat vissa riktlinjer som till övervägande del är bör-krav. Alla nya personer 
som i Borås ska ta ett uppdrag som ställföreträdare, dvs. gode män eller förvaltare, kontrolleras mot 
polisens belastningsregister, kronofogdens register och socialtjänstens register. Kontrollen sker innan 
personer blir kallade på utbildning för uppdraget. 

Personer som redan har ett uppdrag kontrolleras alltid mot kronofogdens register om de blir aktuella 
för ett nytt uppdrag. Stickprovskontroller görs under pågående uppdrag både hos polisen, krono-
fogden och socialtjänsten när Överförmyndarnämnden finner anledning att göra en extrakontroll. 
Överförmyndarnämnden hade för avsikt att i september 2020 genomföra kontroll mot polisens belast-
ningsregister avseende en tredjedel av nämndens ställföreträdare. Kontrollerna kunde av olika skäl 
inte genomföras som avsett. Nämnden har istället genomfört kontroll av samtliga ställföreträdare 
under inledningen av 2021. 

Överförmyndaren kommer från och med 2021 att ha som rutin att en gång per år kontrollera alla 
med uppdrag mot polisens belastningsregister. 

Fördjupade granskningar
Det har inte genomförts några fördjupade granskningar som berör Överförmyndarnämnden under 
2020. 

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2019 som förlängts 2020. Nämnden 
har genomfört en egen riskanalys, som identifierade åtta risker. Planen för intern kontroll omfattade 
sju kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 23 februari 2021. 
Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden från och med 2021 kommer att gå ifrån modellen med kontroll 
genom djupgranskning av samtliga ställföreträdares årsredovisningar. Istället kommer ett system för 
stickprovskontroller att införas. Det nya arbetssättet bedöms av nämnden vara mindre resurskrävande 
och ge en rimlig nivå av kontroll. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 17 november 2020 med Överförmyndarnämndens presidium, bevaknings-
ansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning. 

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 
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Andra revisorsgruppens granskning 2020

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Överförmyndarnämnden har under året inte fått några indikatorer eller uppdrag från Kommun
fullmäktiges budgetbeslut. Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit fyra egna indikatorer 
med målvärden. Överförmyndarnämnden har under året inte uppnått målvärdena för två av fyra av 
nämndens indikatorer. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för nämndens 
indikatorer. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 569 tkr. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser 
och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment. Nämndens 
uppföljning av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Arbetslivsnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 642 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att nämnden 
har upprättat en buffert i enlighet med de instruktioner som anges i Kommunfullmäktiges budget. 
Enligt årsredovisningen har bufferten har används för att täcka underskotten i verksamheten. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den positiva budgetavvikelsen kan till stor del förklaras med ett överskott på IFO  exklusive 

försörjningsstöd på 6 273 tkr. Det beror främst på att alla tjänster på avdelningen inte varit 
tillsatta under året. 

• Verksamheten för Arbetsmarknadsinsatser där Jobb Borås vuxna och Arbetsmark nads-
anställningar ingår redovisar ett underskott på 10 010 tkr. Nämnden har arbetat med arbets-
marknadsanställningar och andra insatser inom Jobb Borås som har bidragit till att ge fler 
Boråsare lön istället för bidrag. 

• Försörjningsstödet redovisar ett underskott på 2 894 tkr. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 beslutat om sju inriktningar/direktiv som ska gälla för nämn-
dens verksamhet under året. Avseende dessa noterar Stadsrevisionen att nämnden inte helt redogör 
för hur man har bedrivit verksamheten i sin årsredovisning.  

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

2    1   2    0 –  av 5 Kommunfullmäktiges indikatore

Årsrapport 2020Granskningsrapporter 2020
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Andra revisorsgruppens granskning 2020

Nämnden har inte uppnått målvärdena för tre av de fem indikatorerna som Kommunfullmäktige 
har fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  
Målvärdet om 3,1 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 7,9 %. 
Indikatorn har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Arbetslivsnämnden  
arbetar med närvarande ledarskap, personlig återkoppling till medarbetarna, kompetens-
utveckling, feedback, möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av arbetsuppgifter när 
arbetsbelastningen är hög, systematiskt arbetsmiljöarbete och individuell uppföljning av 
rehabiliteringsärenden. 

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.  
Målvärdet för 2020 om 3 årsarbeten uppnås inte. Nämnden redovisar ett utfall om 
4,5 års arbetare. Indikatorn har förbättrats i förhållande till föregående års utfall. 
Arbetslivsnämnden har timavlönade samhällsinformatörer för målgruppen nyanlända  
flyktingar inom Borås Etableringscenter.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %. 
Målvärdet för om 43 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 40,3 %. 
Indikatorn har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Information angående frisk-
vårdsbidrag har spridits vid introduktionsdagar och genom hälsoinspiratörerna.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och led-
ningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående. 

0    0   1    0 –  av 1 nämndens indikatore

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges beslut, uppdraget är inte 
genomfört. 

1    0   0    0 –  av 1 uppdrag

Det uppdraget som inte är genomfört är: 

• Förskolenämnden uppdras att tillsammans med Arbetslivsnämnden se till att 
samhälls introduktion erbjuds på alla familjecentraler.  
Uppdraget har inte genomförts beroende på coronapandemin. 

Konsekvenser av coronaviruset  
Arbetslivsnämnden redogör att med anledning av coronaviruset, har nämnden haft ökade kostnader 
som motsvarar 3 254 tkr.

En av konsekvenserna av coronaviruset är att nämnden inte har kunnat genomföra uppdraget från 
Kommunfullmäktige. 

Nämndens kostnader för försörjningsstöd kan ha påverkats negativt av coronapandemin. 

Butiken på Återbruk har inte kunnat ha öppet på samma sätt som tidigare. Verksamheten har förlorat 
intäkter med 360 tkr.
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Arbetslivsnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 642 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att nämnden 
har upprättat en buffert i enlighet med de instruktioner som anges i Kommunfullmäktiges budget. 
Enligt årsredovisningen har bufferten har används för att täcka underskotten i verksamheten. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den positiva budgetavvikelsen kan till stor del förklaras med ett överskott på IFO  exklusive 

försörjningsstöd på 6 273 tkr. Det beror främst på att alla tjänster på avdelningen inte varit 
tillsatta under året. 

• Verksamheten för Arbetsmarknadsinsatser där Jobb Borås vuxna och Arbetsmark nads-
anställningar ingår redovisar ett underskott på 10 010 tkr. Nämnden har arbetat med arbets-
marknadsanställningar och andra insatser inom Jobb Borås som har bidragit till att ge fler 
Boråsare lön istället för bidrag. 

• Försörjningsstödet redovisar ett underskott på 2 894 tkr. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 beslutat om sju inriktningar/direktiv som ska gälla för nämn-
dens verksamhet under året. Avseende dessa noterar Stadsrevisionen att nämnden inte helt redogör 
för hur man har bedrivit verksamheten i sin årsredovisning.  

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

2    1   2    0 –  av 5 Kommunfullmäktiges indikatore
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Andra revisorsgruppens granskning 2020

Nämnden har inte uppnått målvärdena för tre av de fem indikatorerna som Kommunfullmäktige 
har fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  
Målvärdet om 3,1 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 7,9 %. 
Indikatorn har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Arbetslivsnämnden  
arbetar med närvarande ledarskap, personlig återkoppling till medarbetarna, kompetens-
utveckling, feedback, möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av arbetsuppgifter när 
arbetsbelastningen är hög, systematiskt arbetsmiljöarbete och individuell uppföljning av 
rehabiliteringsärenden. 

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.  
Målvärdet för 2020 om 3 årsarbeten uppnås inte. Nämnden redovisar ett utfall om 
4,5 års arbetare. Indikatorn har förbättrats i förhållande till föregående års utfall. 
Arbetslivsnämnden har timavlönade samhällsinformatörer för målgruppen nyanlända  
flyktingar inom Borås Etableringscenter.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %. 
Målvärdet för om 43 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 40,3 %. 
Indikatorn har försämrats i förhållande till föregående års utfall. Information angående frisk-
vårdsbidrag har spridits vid introduktionsdagar och genom hälsoinspiratörerna.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och led-
ningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående. 

0    0   1    0 –  av 1 nämndens indikatore

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges beslut, uppdraget är inte 
genomfört. 

1    0   0    0 –  av 1 uppdrag

Det uppdraget som inte är genomfört är: 

• Förskolenämnden uppdras att tillsammans med Arbetslivsnämnden se till att 
samhälls introduktion erbjuds på alla familjecentraler.  
Uppdraget har inte genomförts beroende på coronapandemin. 

Konsekvenser av coronaviruset  
Arbetslivsnämnden redogör att med anledning av coronaviruset, har nämnden haft ökade kostnader 
som motsvarar 3 254 tkr.

En av konsekvenserna av coronaviruset är att nämnden inte har kunnat genomföra uppdraget från 
Kommunfullmäktige. 

Nämndens kostnader för försörjningsstöd kan ha påverkats negativt av coronapandemin. 

Butiken på Återbruk har inte kunnat ha öppet på samma sätt som tidigare. Verksamheten har förlorat 
intäkter med 360 tkr.
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Boendelösningar 
Arbetslivsnämnden ansvarar för bostadsanskaffning. Individ-och familjeomsorgsnämnden ansvarar 
för att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. Rutiner och 
arbetssätt har tagits fram under våren 2020. Kontaktpersoner inom samarbetsparter och bostadsbolag 
har förberetts för förändringen. 

Den gemensamma mottagningsenheten inom Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer att vara 
vägen in till Borås Stad för den som behöver denna form av stöd. Planeringen är att starta arbetet med 
en ny boendeprocess fullt ut från och med 1 januari 2021. Arbetslivsnämnden har skapat en organi-
sation med internt omfördelning av resurser för anskaffning av bostäder för andrahandsuthyrning. 
Nämnden har också skapat en rutin där verksamheten mer effektivt kan hantera andrahandsuthyrning. 

Stöd till enskilda att hantera sin ekonomi 
Arbetslivsnämnden har haft 15 pågående förmedlingsärenden under 2020. Av dessa avser två nya 
förmedlingsärenden. Under året har elva ärenden avslutats och vid utgången av 2020 är det totalt fyra 
pågående förmedlingsärenden. Ärendena har likt tidigare år fortsatt minska med åren. 

Relationsvåldsenheten 
Relationsvåldsenheten har under året erbjudit stöd till personer som är över 18 år och bosatta i Borås 
Stad. Verksamheten har varit för de personer som varit utsatta för hot och våld i nära relationer samt 
hedersrelaterat hot och våld. Verksamheten har även arbetat med att motverka sexuella tjänster mot 
betalning och människohandel.

Under år 2020 har relationsvåldsenheten tagit fram ett program för Borås Stads arbete mot heders-
relaterat våld. Relationsvåldsenheten har också i samverkan tagit fram en handbok avseende stadens 
praktiska arbete mot hedersrelaterat våld. I handboken finns också en strategisk del som behandlar 
hur Borås Stad ska arbeta för att förebygga hedersrelaterat våld. Handboken riktar sig till socialtjänst, 
skola, förskola, fritidsverksamhet samt Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) 
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Boendelösningar 
Arbetslivsnämnden ansvarar för bostadsanskaffning. Individ-och familjeomsorgsnämnden ansvarar 
för att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. Rutiner och 
arbetssätt har tagits fram under våren 2020. Kontaktpersoner inom samarbetsparter och bostadsbolag 
har förberetts för förändringen. 

Den gemensamma mottagningsenheten inom Individ- och familjeomsorgsnämnden kommer att vara 
vägen in till Borås Stad för den som behöver denna form av stöd. Planeringen är att starta arbetet med 
en ny boendeprocess fullt ut från och med 1 januari 2021. Arbetslivsnämnden har skapat en organi-
sation med internt omfördelning av resurser för anskaffning av bostäder för andrahandsuthyrning. 
Nämnden har också skapat en rutin där verksamheten mer effektivt kan hantera andrahandsuthyrning. 

Stöd till enskilda att hantera sin ekonomi 
Arbetslivsnämnden har haft 15 pågående förmedlingsärenden under 2020. Av dessa avser två nya 
förmedlingsärenden. Under året har elva ärenden avslutats och vid utgången av 2020 är det totalt fyra 
pågående förmedlingsärenden. Ärendena har likt tidigare år fortsatt minska med åren. 

Relationsvåldsenheten 
Relationsvåldsenheten har under året erbjudit stöd till personer som är över 18 år och bosatta i Borås 
Stad. Verksamheten har varit för de personer som varit utsatta för hot och våld i nära relationer samt 
hedersrelaterat hot och våld. Verksamheten har även arbetat med att motverka sexuella tjänster mot 
betalning och människohandel.

Under år 2020 har relationsvåldsenheten tagit fram ett program för Borås Stads arbete mot heders-
relaterat våld. Relationsvåldsenheten har också i samverkan tagit fram en handbok avseende stadens 
praktiska arbete mot hedersrelaterat våld. I handboken finns också en strategisk del som behandlar 
hur Borås Stad ska arbeta för att förebygga hedersrelaterat våld. Handboken riktar sig till socialtjänst, 
skola, förskola, fritidsverksamhet samt Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) 

Årsrapport 2020Granskningsrapporter 2020

143

Andra revisorsgruppens granskning 2020

Mika-mottagningen är relationsvåldsenhetens nyhet under 2020. Verksamheten byggdes upp under 
hösten 2020. Verksamheten vänder sig till personer som har erfarenhet av sex mot betalning, skadar 
sig genom sex samt är offer för människohandel för sexuella ändamål. Verksamheter arbetar med 
långa stödkontakter och i samverkan med andra myndigheter för att stödja personer som söker stöd. 
Mika-mottagningen kommer också att utreda behov av stöd och skydd utifrån socialtjänstlagen för 
målgruppen.

Relationsvåldsenheten har under 2020 haft 209 kontakter med sökande, annan person, externmyn-
dighet, eller polis. Verksamheten har öppnat 106 ärenden, startat 109 utredningar samt gjort 53 
insatser. Se nedan insatser:

• 25 insatser skyddad boende

• 20 insatser intern öppenvård

• 4 insatser extern öppenvård

• 3 insatser jourboende

• 1 insats familjehem

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Granskningens syfte 
har varit att granska om Borås Stad bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avse-
ende på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete.

Granskningen visar att det finns otydligheter rörande samordning och uppföljning inom området, 
och att Program för ett integrerat samhälle i sig har en begränsad styrande funktion i nuläget. Analys 
och utvärdering av stadens insatser inom området kan utvecklas. Samtidigt har granskningen inte 
funnit några tecken på att nämnder och bolag inte skulle bedriva sin verksamhet på ett sätt som gynnar 
integrationen i staden. Jämförelser med andra kommuner att visar att resultat i form av övergångar till 
arbete och studier är förhållandevis goda i Borås Stad. Arbetsförmedlingen beskriver också att man 
finner Borås Stad vara en god och proaktiv samverkanspart.

Utifrån genomförd granskning är Stadsrevisionens samlade bedömning att Borås Stad delvis bedriver 
integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och samordning av stadens 
samlade integrationsarbete. Kommunstyrelsen bör vid en revidering eller uppdatering av Program för 
ett integrerat samhälle se över den problematik som finns vad gäller att det av fullmäktige antagna 
programmet har en så svag styrande effekt. Kommunstyrelsen bör i detta avseende:

• Tydliggöra vad Arbetslivsnämndens roll som samordnande nämnd för integrations arbetet 
innebär.

• Utveckla uppföljningsprocessen av Program för ett integrerat samhälle.

• Utveckla spridningen av uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle.

• Utveckla den stadsövergripande analysen av integrationsarbetet i syfte att tydliggöra resultat 
och effekter av integrationsarbetet.
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När det gäller den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle rekommende-
rar Stadsrevisionen att Arbetslivsnämnden fullgör sitt uppdrag att årligen följa upp bolagens och 
nämndernas insatser och resultat inom integrationsområdet. Kommunstyrelsen bör säkerställa att 
Arbetslivsnämnden fullföljer detta. 

Ekonomiskt bistånd 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad. Syftet medgransk-
ningen var att bedöma om Borås Stads arbete med ekonomiskt bistånd är ändamåls enligt och om 
arbetet bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Stadsrevisionen bedömer att Arbetslivsnämnden till 
största delen har säkerställt ett ändamålsenligt arbete med ekonomiskt bistånd utifrån hur arbetet är 
organiserat och att det finns rutiner för arbetet. Det finns till stor del en struktur för att säkerställa en 
likvärdig och enhetlig handläggning av ekonomiskt bistånd. Kvalitetssäkring genomförs dock inte i 
alla myndighetsutövande verksamheter.

Arbetslivsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning inte fullt ut säkerställt en tillräcklig upp-
följning och kontroll av myndighetsutövningen avseende exempelvis barnrättsperspektivet, överkla-
gade beslut och kontroll av utbetalningar. Granskningen visar att det inom förvaltningen sker sådana 
kontroller men att dessa inte dokumenteras och redovisas till nämnden. Sammantaget medför för-
hållandena enligt Stadsrevisionens bedömning att nämnden i dessa delar har begränsade möjligheter 
att besluta om lämpliga åtgärder.

Utifrån granskningens identifierade förbättringsområden rekommenderas Arbetslivsnämnden att:

• Tillse att uppföljning och kontroll av myndighetsutövningen dokumenteras och redovisas  
till nämnden.

• Tillse att kvalitetssäkring av myndighetsutövning sker i hela verksamheten.

• Följa upp att barnrättsperspektivet beaktas i handläggningen.

• Fortsatt följa effekten av nämndens arbete med att personer ska bli självförsörjande. 

Uppföljning av tidigare granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret i 
Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2014 och 
genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020.

De huvudsakliga revisionsfrågorna är att belysa vilka åtgärder som Borås Stad har genomfört inom 
området sedan 2014 och vilka styrdokument och rutiner som finns antagna. Vidare är revisionsfrå-
gorna att beskriva hur Arbetslivsnämndens uppdrag ser ut inom området samt vilka uppföljningar 
av åtgärder som genomförts och hur effekten av dessa mäts.

En viktig förändring sedan granskningen 2014 är att det kommunala informationsansvaret numera 
har övergått till ett kommunalt aktivitetsansvar. Vid den uppföljande granskningen visar det sig att en 
tvärsektoriell enhet inrättats under våren 2020. Enheten har i uppdrag att omhänderta det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA). Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister som konstaterades 
2014 är att dessa till största delen är åtgärdade. Områdena målsättning, ansvarsfördelning, rutiner och 
arbetsformer bedöms i huvudsak vara ändamålsenliga. Stadsrevisionen noterar att KAA-enheten är i ett 
uppstartsskede. Stadsrevisionen kan därför inte bedöma om området utvärdering är ändamålsenligt. 
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När det gäller den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle rekommende-
rar Stadsrevisionen att Arbetslivsnämnden fullgör sitt uppdrag att årligen följa upp bolagens och 
nämndernas insatser och resultat inom integrationsområdet. Kommunstyrelsen bör säkerställa att 
Arbetslivsnämnden fullföljer detta. 

Ekonomiskt bistånd 
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad. Syftet medgransk-
ningen var att bedöma om Borås Stads arbete med ekonomiskt bistånd är ändamåls enligt och om 
arbetet bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Stadsrevisionen bedömer att Arbetslivsnämnden till 
största delen har säkerställt ett ändamålsenligt arbete med ekonomiskt bistånd utifrån hur arbetet är 
organiserat och att det finns rutiner för arbetet. Det finns till stor del en struktur för att säkerställa en 
likvärdig och enhetlig handläggning av ekonomiskt bistånd. Kvalitetssäkring genomförs dock inte i 
alla myndighetsutövande verksamheter.

Arbetslivsnämnden har enligt Stadsrevisionens bedömning inte fullt ut säkerställt en tillräcklig upp-
följning och kontroll av myndighetsutövningen avseende exempelvis barnrättsperspektivet, överkla-
gade beslut och kontroll av utbetalningar. Granskningen visar att det inom förvaltningen sker sådana 
kontroller men att dessa inte dokumenteras och redovisas till nämnden. Sammantaget medför för-
hållandena enligt Stadsrevisionens bedömning att nämnden i dessa delar har begränsade möjligheter 
att besluta om lämpliga åtgärder.

Utifrån granskningens identifierade förbättringsområden rekommenderas Arbetslivsnämnden att:

• Tillse att uppföljning och kontroll av myndighetsutövningen dokumenteras och redovisas  
till nämnden.

• Tillse att kvalitetssäkring av myndighetsutövning sker i hela verksamheten.

• Följa upp att barnrättsperspektivet beaktas i handläggningen.

• Fortsatt följa effekten av nämndens arbete med att personer ska bli självförsörjande. 

Uppföljning av tidigare granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret i 
Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2014 och 
genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020.

De huvudsakliga revisionsfrågorna är att belysa vilka åtgärder som Borås Stad har genomfört inom 
området sedan 2014 och vilka styrdokument och rutiner som finns antagna. Vidare är revisionsfrå-
gorna att beskriva hur Arbetslivsnämndens uppdrag ser ut inom området samt vilka uppföljningar 
av åtgärder som genomförts och hur effekten av dessa mäts.

En viktig förändring sedan granskningen 2014 är att det kommunala informationsansvaret numera 
har övergått till ett kommunalt aktivitetsansvar. Vid den uppföljande granskningen visar det sig att en 
tvärsektoriell enhet inrättats under våren 2020. Enheten har i uppdrag att omhänderta det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA). Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister som konstaterades 
2014 är att dessa till största delen är åtgärdade. Områdena målsättning, ansvarsfördelning, rutiner och 
arbetsformer bedöms i huvudsak vara ändamålsenliga. Stadsrevisionen noterar att KAA-enheten är i ett 
uppstartsskede. Stadsrevisionen kan därför inte bedöma om området utvärdering är ändamålsenligt. 
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Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har år 2016 antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en 
egen riskanalys, som identifierade 17 risker. Planen för intern kontroll omfattade sex kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 16 februari 2021. Uppföljningen av 
den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes den 1 december 2020 med Arbetslivsnämndens presidium, bevaknings-
ansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna 
kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de för-
djupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 beslutat om sju inriktningar/direktiv som ska gälla för nämn-
dens verksamhet under året. Avseende dessa noterar Stadsrevisionen att nämnden inte helt redogör 
för hur man har bedrivit verksamheten i sin årsredovisning.  

Arbetslivsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för tre av fem indikatorer. Nämnden har 
under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Ett uppdrag från 
Kommunfullmäktige är inte genomfört. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i sin årsredovisning 
anger förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 642 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser 
och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment. Nämndens 
uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. 
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Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Stadsrevisionens 
samlade bedömning att Borås Stad delvis bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt 
med avseende på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. När det gäller 
den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle rekommenderar Stadsrevisionen att 
Arbetslivsnämnden fullgör sitt uppdrag att årligen följa upp bolagens och nämndernas insatser och 
resultat inom integrationsområdet. 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad. Syftet medgransk-
ningen var att bedöma om Borås Stads arbete med ekonomiskt bistånd är ändamålsenligt och om 
arbetet bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Arbetslivsnämnden har enligt Stadsrevisionens 
bedömning inte fullt ut säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll av myndighetsutöv-
ningen avseende exempelvis barnrättsperspektivet, överklagade beslut och kontroll av utbetalningar. 
Granskningen visar att det inom förvaltningen sker sådana kontroller men att dessa inte dokumenteras 
och redovisas till nämnden. Sammantaget medför förhållandena enligt Stadsrevisionens bedömning 
att nämnden i dessa delar har begränsade möjligheter att besluta om lämpliga åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig, med ett 
identifierat utvecklingsområde. Den interna kontrollen behöver utvecklas när det gäller myndighets-
utövningen inom ekonomiskt bistånd.
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Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Stadsrevisionens 
samlade bedömning att Borås Stad delvis bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt 
med avseende på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. När det gäller 
den årliga uppföljningen av Program för ett integrerat samhälle rekommenderar Stadsrevisionen att 
Arbetslivsnämnden fullgör sitt uppdrag att årligen följa upp bolagens och nämndernas insatser och 
resultat inom integrationsområdet. 

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av ekonomiskt bistånd i Borås Stad. Syftet medgransk-
ningen var att bedöma om Borås Stads arbete med ekonomiskt bistånd är ändamålsenligt och om 
arbetet bedrivs med en tillräcklig intern kontroll. Arbetslivsnämnden har enligt Stadsrevisionens 
bedömning inte fullt ut säkerställt en tillräcklig uppföljning och kontroll av myndighetsutöv-
ningen avseende exempelvis barnrättsperspektivet, överklagade beslut och kontroll av utbetalningar. 
Granskningen visar att det inom förvaltningen sker sådana kontroller men att dessa inte dokumenteras 
och redovisas till nämnden. Sammantaget medför förhållandena enligt Stadsrevisionens bedömning 
att nämnden i dessa delar har begränsade möjligheter att besluta om lämpliga åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig, med ett 
identifierat utvecklingsområde. Den interna kontrollen behöver utvecklas när det gäller myndighets-
utövningen inom ekonomiskt bistånd.

Årsrapport 2019Granskningsrapporter 2019Andra revisorsgruppens granskning 2020
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Förskolenämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning och 
intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall sub-
stansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 18 786 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 

• Den positiva budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett överskott i form av  
minskade personalkostnader om ca 24 000 tkr till följd av en minskning i användandet av 
timavlönad personal samt en ökad personalfrånvaro i form av egen sjukskrivning  
eller VAB.

• Under våren blev grupperna med lägst avgift avgiftsbefriade. Detta ledde till minskade för-
skoleintäkter vilket bidrog till i ett underskott om 1 555 tkr.

Nämnden framhåller att den omfattande åtgärdsplan för en ekonomi i balans som togs av Förskole-
nämnden under hösten 2019 har varit bidragande till årets resultat.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

2    4   1    0 –  av 7 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för sex av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt. 
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Förskolenämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning och 
intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall sub-
stansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera måluppfyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 18 786 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 

• Den positiva budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett överskott i form av  
minskade personalkostnader om ca 24 000 tkr till följd av en minskning i användandet av 
timavlönad personal samt en ökad personalfrånvaro i form av egen sjukskrivning  
eller VAB.

• Under våren blev grupperna med lägst avgift avgiftsbefriade. Detta ledde till minskade för-
skoleintäkter vilket bidrog till i ett underskott om 1 555 tkr.

Nämnden framhåller att den omfattande åtgärdsplan för en ekonomi i balans som togs av Förskole-
nämnden under hösten 2019 har varit bidragande till årets resultat.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

2    4   1    0 –  av 7 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för sex av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt. 
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• Plats på förskola önskat placeringsdatum, andel barn (%) 
Under 2020 fick 96 % av barnen plats på förskola på önskat placeringsdatum vilket är strax 
under målvärdet om 97 %. Detta är en förbättring jämfört med föregående års resultat om 
81 %. Nämnden menar att utfallet har påverkats positivt av ett minskat tryck på förskole-
platser under våren 2020 till följd av att fler vårdnadshavare 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.

• Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, % 
Resultatet av 2020 års klimatenkät visar att 96 % av vårdnadshavarna upplever att de känner 
sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan vilket inte når upp till målvärdet på 100 %. 
Sett över en femårsperiod är resultatet konstant. Nämnden uppger att de enheter som har 
lägre nöjdhet arbetar med riktade insatser för att öka känslan av trygghet.

• Andel närproducerade livsmedel, % 
Utfallet för 2020 hamnar på 24 % vilket ligger strax under nivå med det målvärdet på  
25 % och innebär en försämring mot utfallet för 2019 som låg på 25 %. Nämnden uppger 
att arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel sker framförallt tillsammans med 
koncerninköp vid upphandlingsskeendet.

• Andel ekologiska livsmedel, % 
Utfallet för 2020 blev 49,2 % vilket är strax under målet om 50 % och är lägre än  
föregående års resultat om 50,4 %. Livsmedelspriserna har kraftigt ökat efter den 1 maj 2019, 
då det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. Nämnden menar också att de ökade livsmedels-
priserna framförallt kan härledas till finansieringsmodellen för distributionscentralen. 
Nämnder uppger vidare att prisökningarna på livsmedel har inneburit en ekonomisk utma-
ning för verksamheten under 2020 och kommer så även vara under 2021.

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 
Utfallet för indikatorn för 2020 blev 11,6 % vilket innebär att förvaltningen inte uppnår 
målet om 8 %. Trenden är negativ eftersom resultatet för 2019 var 9,6 %. Nämnden uppger 
att den pågående pandemin har inneburit att det har varit svårt att arbeta fokuserat, proak-
tivt och strategiskt med arbetsmiljö- och hälsofrågorna under året. I jäm förelse med 2019 har 
utfallet främst bestått av en ökning av korttidsfrånvaro där antalet sjuktillfällen ökat med ca 
1 150 tillfällen. Nämnden menar att detta troligtvis beror på rekommendationerna om att 
stanna hemma från jobbet vid minsta tecken på smitta.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Utfallet för indikatorn för 2020 blev 34,6 % vilket inte uppnår målsättningen om 43 %. 
Utfallet är en försämring mot föregående års resultat där utfallet för indikatorn blev  
41 %. Information om Borås Stads förmåner, inklusive friskvårdsbidraget finns med som en 
punkt i SAM-kalendern och borde på så vis nå varje medarbetare. Nämnden menar att den 
pågående pandemin och restriktionerna som den inneburit troligtvis påverkat medarbetares 
möjligheter att utnyttja bidraget för olika aktiviteter.

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, uppdraget 
är genomfört.

0    0   1    0 –  av 1 uppdrag
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Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit en egen indikator med målvärde vilket är i linje med Stadens styr- och lednings-
system. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikator enligt nedanstående. 

0    0   1    0 –  av 1 nämndens indikatorer

Konsekvenser av coronaviruset  
När covid-19 bedömdes vara en pandemi under mars 2020 fattade Förskolenämnden beslut att låta barn 
till föräldralediga och arbetssökande utan arbetsmarknadsinsats vara hemma med motiveringen att 
detta skulle bidra till att säkra personaltillgången och för att arbeta förebyggande mot smittspridning 
i enlighet med arbetsmiljölagen. Förvaltningen sköt upp inskolningen av de barn som skulle skolas 
in under april-juni. Tillsammans blev minskningen av barngrupperna tillräcklig för att personaltill-
gången och stabiliteten i verksamheterna upprätthölls.

Administrativ personal och stödpersonal har arbetat hemifrån sedan i mars i enlighet med Borås 
Stads direktiv. Förvaltningen har genomfört en övergripande enkät för att inventera och analysera 
effektivitet och upplevelse av hemarbete, samt en enkät över rektorernas bedömning av kvaliteten i 
stöd utfört på distans av stödprocesserna. Förskoleförvaltningen har också tagit fram en ny rutin för 
hemarbete som klargör arbetsmiljöansvar och investeringar och det är förvaltningens bedömning att 
hemarbetet, under perioden, har fungerat mycket väl och upplevs positivt av huvuddelen av personalen.

Nämnden uppskattar de ekonomiska konsekvenserna av pandemin i form av minskade personal-
kostnader om 24 000 tkr och minskade förskoleintäkter om 4 700 tkr. Vilket innebär en positiv 
ekonomisk konsekvens om 19 300 tkr.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Förskola från sex månaders ålder
Borås Stad erbjuder, till skillnad från de allra flesta kommuner i landet, vårdnadshavare att lämna 
sina barn på förskola redan från dess att de fyllt sex månader. Lagkravet för kommuner är att de ska 
ta emot barn som fyllt 12 månader.

Beslutet om att ta emot barn från sex månader fattades 2011 av Kommunfullmäktige när Regler och 
villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg antogs. I genomsnitt finns 40–50 barn under 12 
månader i Borås Stads förskoleverksamheter. Omhändertagandet av barn under 12 månader innebär 
en ökad kostnad för verksamheterna då de kräver ökad omsorg. Denna kostnad tas av budgeten som 
är avsedd för barn med särskilt stöd.

I och med att barnkonventionen har blivit svensk lag har förvaltningen inlett ett arbete med att se 
över under vilka former antagningen av barn under 12 månader skall ske för att tillmötesgå lagen. 
I nuläget sker ingen prövning vid antagandet trots att det kan finnas skäl att behöva göra det för att 
tillmötesgå barnkonventionen.

Lokaler
Borås Stads mål är att plats inom barnomsorg ska kunna erbjudas på önskat placeringsdatum. 
Befolkningsprognosen visar jämfört med tidigare befolkningsprognoser på en större ökning av 
behovet av förskoleplatser. Samtidigt ser Förskoleförvaltningen att barnens vistelsetider har ökat. 
Befolkningsprognosen skiljer sig åt mellan olika områden i kommunen, och det gör också behovet 
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en ökad kostnad för verksamheterna då de kräver ökad omsorg. Denna kostnad tas av budgeten som 
är avsedd för barn med särskilt stöd.

I och med att barnkonventionen har blivit svensk lag har förvaltningen inlett ett arbete med att se 
över under vilka former antagningen av barn under 12 månader skall ske för att tillmötesgå lagen. 
I nuläget sker ingen prövning vid antagandet trots att det kan finnas skäl att behöva göra det för att 
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av förskoleplatser. Behov finns i flera områden avseende kapacitet i form av fler förskolor men även 
tillgång till större och mer verksamhetsanpassade lokaler de närmaste åren. Förskolenämnden behöver 
involveras och vara delaktig i samhällsplaneringsprocessen för att i ett tidigt skede kunna fånga upp 
eventuella planer på förtätningar och större nybyggnationer i kommunen som påverkar behovet av 
förskolor. 

Förskolenämnden har antagit Riktlinjer för nybyggnation och ombyggnation av förskola. Utifrån rikt-
linjerna har förvaltningen tagit fram rutiner för nybyggnation och ombyggnation av förskola. Rutinerna 
ska ge stöd för att kommunicera bl.a. funktioner och målsättning med verksamheten som bedrivs på 
förskolan. Rutinerna används också som beställningsunderlag till Lokalförsörjningsförvaltningen vid 
nybyggnation och ombyggnation av förskola.

Under 2020 har det färdigställts två förskolor.  I början av 2020 öppnade Vildmarkens förskola och 
Alprosgårdens förskola öppnade i nya lokaler.

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningen har identifierats som ett utvecklingsområde i förvaltningens övergripande 
verksamhetsplan. Förskolenämnden har sedan tidigare ett uppdrag att se till att fördelningen mellan 
förskollärare och barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal har relevant 
utbildning. Nämnden arbetar prioriterat med kompetensförsörjningen för att försöka öka andelen 
förskollärare, i december 2020 var andelen 49 %. Vilket är bättre än föregående år då andelen var  
48 %. Bristen på förskollärare är nationell och ett gemensamt arbete med bland annat utbildnings-
aktörer behöver ske för att vända trenden menar nämnden.

Förvaltningen har ett pågående samarbete med Högskolan i Borås. En förvaltningsövergripande kom-
petensförsörjningsplan har tagits fram som varje enhet arbetar med. För att arbeta för att all personal 
ska ha relevant utbildning så ingår det i förvaltningens verksamhetsplan att underlätta för validering. 
En ny rutin för validering till barnskötare har tagits fram och rutinen för validering till förskollärare 
har reviderats utifrån nya beslut om att inte längre erbjuda studier med lön.

Omorganisation
I årsskiftet 2019/2020 genomförde nämnden en stor omorganisation i förskolornas ledningsorganisa-
tion. Samtliga 37 tjänster som biträdande rektor togs bort och samtidigt påbörjade tio nya rektorer sin 
anställning. Förändringen möjliggjorde att storleken på rektorsområdena kunde ses över och många 
rektorer fick därmed mindre områden och färre medarbetare. Förvaltningen uppger att omorgani-
sationen slagit väl ut. 

Förändringen och konsekvenserna av denna kommer att utvärderas inom ramen för ett större arbete 
med kompetensförsörjningen för förvaltningen under 2021.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Resultat av gransk-
ningen redogörs för ytterligare i granskningsredogörelsen för Arbetslivsnämnden och Kommun-
styrelsen.
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Beslutsgången avseende Lilla Safiren
Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid avvecklingen av Lilla Safiren. Det är i slutändan 
rättsväsendets roll att ta ställning till om kommunala beslut som fattats är lagenliga. Varje medlem 
av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad genom att överklaga beslutet. 
Möjligheten för enskilda att överklaga fattade beslut är en central del av rättssäkerheten och på så vis 
av principiellt stor vikt. 

I fallet med avvecklingen av Lilla Safiren har Förskoleförvaltningen gjort bedömningen att de enligt 
skollagen har befogenhet att avveckla Lilla Safiren. Avveckling av Lilla Safiren har således inte föregåtts 
av ett politiskt beslut av Förskolenämnden eller Kommunfullmäktige. Förskolenämndens delegations-
ordning innehåller ingen delegation som avser nedläggning, avveckling eller avslut av verksamheter.

Granskningens genomgång av tillämplig lagstiftning visar att ett ifrågasättande av beslutets lag-
lighet – med hänvisning till behörigheten hos beslutsfattaren – är befogad. Beslutet har inte heller 
anmälts till nämnden som delegationsbeslut eller protokollförts särskilt. Detta har medfört att beslutet 
inte varit möjligt att överklaga och en rättslig prövning av beslutets laglighet har inte kunnat ske. 
Förskolenämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa att beslut fattas av en behörig 
instans och enligt rätt lagrum. Åtgärderna är i Stadsrevisionens mening väsentliga för en transparent 
beslutsprocess som möjliggör för kommunens medlemmar att få lagligheten i nämndens beslut prövad. 
Inte minst är ovanstående av vikt när det gäller beslut om avveckling av Lilla Safiren.

Nämnden har svarat på Stadsrevisionens rapport 28 januari 2021. Nämnden har vidtagit följande 
åtgärder till följd av Stadsrevisionens granskning:

• Rutin för dokumentation av rektorsbeslut har tagits fram. 

• Kompetensutveckling kring rektors befogenheter och dokumentationsskyldighet skall 
genomföras. 

• Verksamhetschef har säkerställt i enskilda dialoger med respektive rektor att rektors beslut ska 
dokumenteras inom ramen för rektors befogenhet enligt skollagen. 

• När Förskolenämnden nu använder lokalen på nytt, ligger avdelningarna organisatoriskt 
placerade under förskolan Trollevi

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll senast 2018. Nämnden har genomfört 
en egen riskanalys, som identifierade 40 risker. Planen för intern kontroll omfattade 13 kontroll moment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 22 februari 2021. Uppföljningen av 
den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har under året följt 
upp tre kontrollmoment i planen för internkontroll i samband med rapportering för Tertial 1 och 2. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 5 november 2020 med Förskolenämndens presidium, bevakningsansvariga 
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.
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Granskningens genomgång av tillämplig lagstiftning visar att ett ifrågasättande av beslutets lag-
lighet – med hänvisning till behörigheten hos beslutsfattaren – är befogad. Beslutet har inte heller 
anmälts till nämnden som delegationsbeslut eller protokollförts särskilt. Detta har medfört att beslutet 
inte varit möjligt att överklaga och en rättslig prövning av beslutets laglighet har inte kunnat ske. 
Förskolenämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa att beslut fattas av en behörig 
instans och enligt rätt lagrum. Åtgärderna är i Stadsrevisionens mening väsentliga för en transparent 
beslutsprocess som möjliggör för kommunens medlemmar att få lagligheten i nämndens beslut prövad. 
Inte minst är ovanstående av vikt när det gäller beslut om avveckling av Lilla Safiren.

Nämnden har svarat på Stadsrevisionens rapport 28 januari 2021. Nämnden har vidtagit följande 
åtgärder till följd av Stadsrevisionens granskning:

• Rutin för dokumentation av rektorsbeslut har tagits fram. 

• Kompetensutveckling kring rektors befogenheter och dokumentationsskyldighet skall 
genomföras. 

• Verksamhetschef har säkerställt i enskilda dialoger med respektive rektor att rektors beslut ska 
dokumenteras inom ramen för rektors befogenhet enligt skollagen. 

• När Förskolenämnden nu använder lokalen på nytt, ligger avdelningarna organisatoriskt 
placerade under förskolan Trollevi

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll senast 2018. Nämnden har genomfört 
en egen riskanalys, som identifierade 40 risker. Planen för intern kontroll omfattade 13 kontroll moment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 22 februari 2021. Uppföljningen av 
den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har under året följt 
upp tre kontrollmoment i planen för internkontroll i samband med rapportering för Tertial 1 och 2. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 5 november 2020 med Förskolenämndens presidium, bevakningsansvariga 
förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Årsrapport 2020Granskningsrapporter 2020Andra revisorsgruppens granskning 2020

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
målvärdena för sex av de sju indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt inte är uppnådda. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. 
Måluppfyllelsen avseende Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. 

Stadsrevisionen noterar att konsekvenserna av coronapandemin påverkat Förskolenämnden. För-
hållandena har bl.a. försvårat för nämnden när det gäller att uppnå Kommunfullmäktiges indikatorer.

Nämnden har uppnått det uppdrag nämnden fått från Kommunfullmäktige i budget 2020.

Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit en egen indikator med målvärde.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 18 786 tkr. Nämnden har 
under året anpassat verksamheten för att tillmötesgå de riktlinjer som beslutats avseende barnomsorg.

Stadsrevisionen har granskat beslutsgången vid avvecklingen av Lilla Safiren. Förskole nämnden 
 behöver enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa att beslut fattas av en behörig instans och enligt 
rätt lagrum. Åtgärderna är i Stadsrevisionens mening väsentliga för en transparent beslutsprocess som 
möjliggör för kommunens medlemmar att få lagligheten i nämndens beslut prövad.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2018. Nämnden har genomfört en egen 
risk analys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och 
ekonomiska kontrollmoment. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller kortfattade  
analyser och åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur  
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Grundskolenämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 472 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att buf-
ferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Hela bufferten om 
15 108 tkr har tagits i anspråk under året. Nämnden har inte upprättat en åtgärdsplan innan bufferten 
har tagits i anspråk för att täcka underskott i verksamheterna.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras med kostnader för material och 

tjänster om 23 333 tkr. I beloppet ingår bl.a. negativ budgetavvikelse avseende livsmedels-
kostnad om 4 600 tkr och skolskjuts om 2 300 tkr.

• Resultatet kan också förklaras av ett underskott mot budget avseende personalkostnader om 
708 tkr som uppstått till följd av införandet av varje-dag-städ.

• Även lokalkostnader övergick det budgeterade beloppet. Avvikelsen uppgick 2020 till  
ca 3 900 tkr. Underskottet beror till stor del på kostnadsutveckling för lokalhyror.

• En positiv avvikelse är 12 800 tkr över budget avseende förvaltningens budgeterade intäkter. 
Främsta överskottet kommer av den utökning som är gjord inom statsbidrag för karriär-
tjänster (förstelärare) samt att statsbidrag för lärarassistenter inte var budgeterad för 2020 då 
beslut och belopp blev fastställt under året.

Nämnden gör vid upprättande av årsredovisning även en framställan till Kommunstyrelsen om 
ersättning motsvarande 1 100 tkr för ökade kostnader utifrån beslut i Kommunstyrelsen om ökat 
värde av julklapp till anställda.
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Grundskolenämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 472 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att buf-
ferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. Hela bufferten om 
15 108 tkr har tagits i anspråk under året. Nämnden har inte upprättat en åtgärdsplan innan bufferten 
har tagits i anspråk för att täcka underskott i verksamheterna.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras med kostnader för material och 

tjänster om 23 333 tkr. I beloppet ingår bl.a. negativ budgetavvikelse avseende livsmedels-
kostnad om 4 600 tkr och skolskjuts om 2 300 tkr.

• Resultatet kan också förklaras av ett underskott mot budget avseende personalkostnader om 
708 tkr som uppstått till följd av införandet av varje-dag-städ.

• Även lokalkostnader övergick det budgeterade beloppet. Avvikelsen uppgick 2020 till  
ca 3 900 tkr. Underskottet beror till stor del på kostnadsutveckling för lokalhyror.

• En positiv avvikelse är 12 800 tkr över budget avseende förvaltningens budgeterade intäkter. 
Främsta överskottet kommer av den utökning som är gjord inom statsbidrag för karriär-
tjänster (förstelärare) samt att statsbidrag för lärarassistenter inte var budgeterad för 2020 då 
beslut och belopp blev fastställt under året.

Nämnden gör vid upprättande av årsredovisning även en framställan till Kommunstyrelsen om 
ersättning motsvarande 1 100 tkr för ökade kostnader utifrån beslut i Kommunstyrelsen om ökat 
värde av julklapp till anställda.
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Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

2    5   1    0 –  av 8 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för sju av åtta indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt. 

• Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %. 
Målvärdet för gymnasiebehörighet är inte uppnått. 84 % av eleverna i årskurs 9 nådde 
gymnasiebehörighet. Målvärdet för 2020 om 90 % har inte nåtts. Utfallet är en förbättring 
jämfört med föregående års resultat om 80 %. Nämnden förklarar det förbättrade resultatet 
med hänvisning till sitt arbete med gemensamma processer, fokusområden och arbetssätt i 
skolorna, med gemensamt upplägg för verksamhets- och utvecklingsplaner. För att nå målet 
nästa år kommer nämnden arbeta för att systematiskt integrera detta i det dagliga arbetet.

• Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4–9, %. 
Målvärdet om 100 % är inte uppnått. Resultatet för upplevd trygghet har dock ökat med 
cirka två procentenheter från 87,17 % 2019 till 89,2 % 2020. Nämnder anser att främsta 
orsakerna till detta fortfarande vara brister i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i 
kombination med åtgärdande arbete mot kränkningar, konflikt och mobbning. 

• Andel närproducerade livsmedel, %. 
Årets utfall avseende närproducerade livsmedel om 22,9 % når inte upp till mål värdet för 
året om 25 %. Utfallet för målet 2019 har skrivits ner från 30,8 % till 23,5 %. Arbetet med 
att öka andelen närproducerade livsmedel sker framförallt tillsammans med koncerninköp 
vid upphandlingsskeendet.

• Andel ekologiska livsmedel, %. 
Precis som för närproducerade livsmedel når nämnden inte målvärdet 50 % för året genom 
ett utfall om 43 %. Utfallet för målet 2019 var 42,4 %. Nämnden uppger att livsmedels-
priserna har kraftigt ökat efter den 1 maj 2019, då det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. 
De ökade livsmedelspriserna kan framförallt härledas till finansieringsmodellen för distri-
butionscentralen. Nämnden uppger vidare att prisökningarna på livsmedel har inneburit en 
ekonomisk utmaning för verksamheten under 2020 och kommer så även vara under 2021.

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Med utfallet om 7,7 % för indikatorn är inte målvärdet om 5,5 % uppnått. Utfallet är en 
försämring mot föregående år då utfallet var 6,1 %. Nämnden uppger att stora delar av 2020 
har präglats av coronapandemin vilket påverkat sjuktal negativt med ökad sjukfrånvaro 
genom sjukskrivning även vid lindriga symtom och två sjukdagar efter att man är symtomfri. 
Korttidsfrånvaron har därmed varit högre än vanligt. Nämnden uppger att förvaltningen 
kommer fortsätta det arbete man redan gör och arbeta med att tidigt sätta in insatser och 
följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär, likaså tidigt följa upp 
upprepad korttidsfrånvaro.
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• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målet är inte uppnått. Målvärdet i förvaltningen är 50 årsarbetare och utfallet är 57,5 
årsarbetare. Utfallet är en försämring mot föregående år då utfallet var 56,3 årsarbetare. 
Nämnden uppger att frånvaron ökat p.g.a. den rådande pandemin vilket har bidragit till att 
fler timanställda krävts och påverkat siffrorna i negativ riktning.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag 
Med utfallet om 34,7 % för indikatorn uppnås inte målvärdet om 43 %. Resultatet är en för-
sämring från föregående år då utfallet var 38 %. Nämnden menar att en trolig anledning är 
att Sverige sedan mars 2020 varit i en pandemi där medborgare uppmanats från myndigheter 
att inte besöka träningsanläggningar.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, uppdragen 
är genomförda.

0    0   2    0 –  av 2 uppdrag

Nämndens uppdrag
Nämnden har avseende 2020 gett 21 uppdrag till förvaltningen.  

3    1   17    0 –  av 21 uppdrag

Konsekvenser av coronaviruset  
Enligt nämnden har coronapandemin har tagit tid och kraft från det ordinarie arbetet i Grund-
skole förvaltningen. Förvaltningen har haft stort fokus på att informera, vägleda och stödja rektorer/ 
enhetschefer samt att informera vårdnadshavare. 

Nämnden uppger att kärnverksamheten har i stort kunnat bedrivas enligt ordinarie plan. Det var 
onormalt hög frånvaro hos elever och personal under andra halvan av mars och första halvan av april. 
Det har funnits stor oro hos en del personal, vårdnadshavare och elever. Ett fåtal vårdnadshavare håller 
sina barn hemma utan giltiga orsaker menar nämnden. Kunskapsutvecklingen har enligt nämnden 
påverkats på negativt sätt för elever med hög frånvaro, men i stort kan det inte konstateras stor negativ 
påverkan på elevernas resultat.

Ekonomiskt har pandemin gett negativa konsekvenser för nämnden genom att man haft extratimmar 
för lokalvårdare m.m., förvaltningen köpt in rengöringsmaterial m.m. samt att man köpt in utrustning 
för att ställa om till ett digitalt arbetssätt. Sammanlagt beräknar nämnden den negativa ekonomiska 
konsekvensen till 1 178 tkr.
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• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målet är inte uppnått. Målvärdet i förvaltningen är 50 årsarbetare och utfallet är 57,5 
årsarbetare. Utfallet är en försämring mot föregående år då utfallet var 56,3 årsarbetare. 
Nämnden uppger att frånvaron ökat p.g.a. den rådande pandemin vilket har bidragit till att 
fler timanställda krävts och påverkat siffrorna i negativ riktning.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag 
Med utfallet om 34,7 % för indikatorn uppnås inte målvärdet om 43 %. Resultatet är en för-
sämring från föregående år då utfallet var 38 %. Nämnden menar att en trolig anledning är 
att Sverige sedan mars 2020 varit i en pandemi där medborgare uppmanats från myndigheter 
att inte besöka träningsanläggningar.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, uppdragen 
är genomförda.

0    0   2    0 –  av 2 uppdrag

Nämndens uppdrag
Nämnden har avseende 2020 gett 21 uppdrag till förvaltningen.  

3    1   17    0 –  av 21 uppdrag

Konsekvenser av coronaviruset  
Enligt nämnden har coronapandemin har tagit tid och kraft från det ordinarie arbetet i Grund-
skole förvaltningen. Förvaltningen har haft stort fokus på att informera, vägleda och stödja rektorer/ 
enhetschefer samt att informera vårdnadshavare. 

Nämnden uppger att kärnverksamheten har i stort kunnat bedrivas enligt ordinarie plan. Det var 
onormalt hög frånvaro hos elever och personal under andra halvan av mars och första halvan av april. 
Det har funnits stor oro hos en del personal, vårdnadshavare och elever. Ett fåtal vårdnadshavare håller 
sina barn hemma utan giltiga orsaker menar nämnden. Kunskapsutvecklingen har enligt nämnden 
påverkats på negativt sätt för elever med hög frånvaro, men i stort kan det inte konstateras stor negativ 
påverkan på elevernas resultat.

Ekonomiskt har pandemin gett negativa konsekvenser för nämnden genom att man haft extratimmar 
för lokalvårdare m.m., förvaltningen köpt in rengöringsmaterial m.m. samt att man köpt in utrustning 
för att ställa om till ett digitalt arbetssätt. Sammanlagt beräknar nämnden den negativa ekonomiska 
konsekvensen till 1 178 tkr.
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Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Insyn fristående skolor
De fristående skolorna och Grundskoleförvaltningen träffas normalt fyra gånger per år för att avhandla 
gemensamma frågor. 2020 genomfördes två av dessa möten fysiskt på Olovsholmsgatan och två 
genomfördes på distans via Teams med hänsyn till pandemin. Vid skolbyten och övergångar för elever 
finns det ett samarbete om rutiner.  Det finns ett tätt samarbete i skolvalet, som utvecklades under 
2019, där de fristående skolorna också finns som alternativ i den digitala tjänsten. 

Under 2019 har insynsbesök genomförts på två skolor. Två skolor planerades att besökas under 2020. 
Dessa flyttades dock fram på grund av coronapandemin. Under 2021 planerar förvaltningen att 
genomföra de två besök som planerats för 2021 samt de två besök som flyttades fram 2020.

Kompetensförsörjning – elevhälsan
Elevhälsans bemanning har fortsatt förbättrats under 2020, vilket innebär att skolornas förutsättningar 
för att bedriva god undervisning förbättras. Elevhälsan har nyckelroller i en skolenhet och har stor 
betydelse för kvaliteten i verksamheten.

Lokaler
Borås hade vid utgången av 2018 totalt 112 178 invånare. Den totala befolkningsökningen är i genom-
snitt 1 221 personer per år under prognosperioden. Gruppen barn i åldersintervallet sex – 15 år, som 
motsvarar skolans förskoleklass till årskurs nio, förväntas öka med ca 270 elever per år och totalt 1 330 
barn under prognosperiodens fem år, från 2019 till 2023. Den kommuncentrala befolkningsprogno-
sen är en förutsättning som Grundskolenämnden i sin verksamhets- och lokalplanering och därpå 
följande budget skall utgå ifrån. Elevutvecklingen är inte jämnt fördelad över staden. Den förväntade 
och planerade bostadsbyggnationen förväntas få störst effekt i Centrum, Göta och Norrby är en stark 
bidragande faktor till elevutvecklingen. 

Grundskolenämnden upplever en brist på lokaler. Nämnden prioriterar att säkra en kapacitetsutbygg-
nad för att möta den förväntade elevökningen. I andra hand kommer upprustning och anpassning 
utifrån effektiviteten, pedagogiskt och lokaleffektivitet i yta och hyra per elev. Först i tredje hand 
kommer byggnadernas kvalitetsmässiga ändamålsenlighet.

Samverkan skola och socialtjänst
I slutet av 2018 upprättades en rutin för samverkan mellan Grundskoleförvaltningen och Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) och implementering av rutinen har genomförts vid förvalt-
ningsgemensamma implementeringsmöten under 2019. Syftet med rutinen är att skapa kunskap och 
förståelse om varandras verksamheter utifrån en helhetssyn. IFO Barn och unga och grundskolan 
ska samverka för att ge stöd till barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa med hänsyn till 
barnets eller ungdomens hela livssituation.

Under 2020 har nämndepresidierna för Grundskolenämnden respektive Individ- och familjeomsorgs-
nämnden träffats vid ett tillfälle och förvaltningschefer och verksamhetschefer träffats totalt fem 
gånger. Detta har också varit en del i riskhanteringen inom Grundskolenämndens internkontroll.
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Syskonförtur
Inom grundskolans verksamhet tillämpas ett aktivt skolval där vårdnadshavare ansöker om en skol-
plats i en skola och sedan placeras eleverna utifrån dessa önskemål. Grundskoleförvaltningen kan 
inte själva styra med upptagningsområden i vilken ordning respektive skola skall fyllas på. Alla barn 
kan söka plats på alla skolor.

I de fall där antalet platser i en skola är färre jämfört med antalet sökande tillämpas ett antal urval-
skriterier (syskonförtur och relativ närhetsprincip). Syskonförtur används endast för placering i för-
skoleklass och går före andra elevers relativa närhetsprincip men gäller bara för de, för det ansökande 
barnet, tre närmaste skolor.

Förvaltningschefen uppdrogs 2019 att utreda rättsläget beträffande syskonförtur i det obligatoriska 
skolvalet samt göra en omvärldsanalys inför kommande år. Uppdraget återrapporterades vid nämndens 
sammanträdde i augusti 2019.

Beslut om placeringar med grund i syskonförtur fattas sedan 2019 till skillnad från övriga place-
ringsbeslut, inte på delegation av tjänsteman utan av nämndens ordförande. Dessa återrapporteras 
till nämnden som ordförandebeslut.

Inga placeringsbeslut som påverkats av annat barns syskonförtur har hittills överklagats varför den 
nuvarande ordningens rättsläge ännu inte prövats.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Resultat av 
granskningen redogörs för ytterligare i granskningsredogörelsen för Arbetslivsnämnden och 
Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2017. Nämnden har genomfört en 
egen riskanalys, som identifierade 24 risker varav fem hade riskbedömningsvärde på 16. Planen för 
intern kontroll omfattade 17 kontrollmoment. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller 
kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har under året följt upp sju respektive nio kontrollmoment 
i planen för internkontroll i samband med rapportering för Tertial 1 och 2. Fem av dessa är kontroll-
moment med direkta åtgärder för risker med bedömningsvärde på 16. Samtliga kontrollmoment är 
avrapporterade till nämnden den 24 februari 2021.
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Syskonförtur
Inom grundskolans verksamhet tillämpas ett aktivt skolval där vårdnadshavare ansöker om en skol-
plats i en skola och sedan placeras eleverna utifrån dessa önskemål. Grundskoleförvaltningen kan 
inte själva styra med upptagningsområden i vilken ordning respektive skola skall fyllas på. Alla barn 
kan söka plats på alla skolor.

I de fall där antalet platser i en skola är färre jämfört med antalet sökande tillämpas ett antal urval-
skriterier (syskonförtur och relativ närhetsprincip). Syskonförtur används endast för placering i för-
skoleklass och går före andra elevers relativa närhetsprincip men gäller bara för de, för det ansökande 
barnet, tre närmaste skolor.

Förvaltningschefen uppdrogs 2019 att utreda rättsläget beträffande syskonförtur i det obligatoriska 
skolvalet samt göra en omvärldsanalys inför kommande år. Uppdraget återrapporterades vid nämndens 
sammanträdde i augusti 2019.

Beslut om placeringar med grund i syskonförtur fattas sedan 2019 till skillnad från övriga place-
ringsbeslut, inte på delegation av tjänsteman utan av nämndens ordförande. Dessa återrapporteras 
till nämnden som ordförandebeslut.

Inga placeringsbeslut som påverkats av annat barns syskonförtur har hittills överklagats varför den 
nuvarande ordningens rättsläge ännu inte prövats.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Resultat av 
granskningen redogörs för ytterligare i granskningsredogörelsen för Arbetslivsnämnden och 
Kommunstyrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2017. Nämnden har genomfört en 
egen riskanalys, som identifierade 24 risker varav fem hade riskbedömningsvärde på 16. Planen för 
intern kontroll omfattade 17 kontrollmoment. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller 
kortfattade analyser och åtgärder. Nämnden har under året följt upp sju respektive nio kontrollmoment 
i planen för internkontroll i samband med rapportering för Tertial 1 och 2. Fem av dessa är kontroll-
moment med direkta åtgärder för risker med bedömningsvärde på 16. Samtliga kontrollmoment är 
avrapporterade till nämnden den 24 februari 2021.
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Andra revisorsgruppens granskning 2020

Presidiemöte 
Presidiemöte genomfördes 3 december 2020 med Grundskolenämndens presidium, bevakningsan-
svariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna 
kontroll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de för-
djupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Grundskolenämnden har under året inte uppnått målvärdena för sju av åtta indikatorer. Nämnden 
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Nämnden 
har genomfört de två uppdrag nämnden fått från Kommunfullmäktige i budget 2020.

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 472 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. Stadsrevisionen 
noterar att konsekvenserna av coronapandemin påverkat Grundskolenämnden.

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2017. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och 
ekonomiska kontrollmoment. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller kortfattade 
analyser och åtgärder. Stadsrevisionen noterar att samtliga risker med riskbedömningsvärde om 16 
följts upp av nämnden under året.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Individ- och familjeomsorgsnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 10 859 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
nämnden har upprättat en buffert i enlighet med de instruktioner som anges i Kommun fullmäktiges 
budget. Nämnden har en åtgärdsplan i budget 2 för att få budget i balans. Bufferten har använts för 
att täcka underskott i verksamheten. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott på 9 627 tkr för 

barn och ungdomsvården. Interna och externa familjehemsplatser redovisar ett under skott 
på 11 940 tkr och köp av institutionsplatser 13-20 år som redovisade ett underskott på  
5 342 tkr. Interna och externa öppenvårdsinsatser redovisade ett överskott på 7 141 tkr. 

• Det negativa underskottet kan också härledas till kostnader som avser köp av platser inom 
vård av vuxna som redovisade ett underskott på 9 064 tkr.

• Central administration redovisade ett överskott på 2 453 tkr och beror främst på besparingar 
under hösten. Under året har inte chef för kvalitet och utveckling samt socialt ansvarigt 
samordnare varit tillsatta.

Individ- och familjeomsorgsnämnden begär att bli kompenserade för hela underskottet på 10 859 tkr. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 beslutat om sex inriktningar/direktiv som ska gälla för nämn-
dens verksamhet under året. Avseende dessa noterar Stadsrevisionen att nämnden inte helt redogör 
för hur man har bedrivit verksamheten i sin årsredovisning.  

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

1    0   2    0 –  av 3 Kommunfullmäktiges indikatorer
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Individ- och familjeomsorgsnämnden 2020

Revisionsredogörelse
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett underskott på 10 859 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
nämnden har upprättat en buffert i enlighet med de instruktioner som anges i Kommun fullmäktiges 
budget. Nämnden har en åtgärdsplan i budget 2 för att få budget i balans. Bufferten har använts för 
att täcka underskott i verksamheten. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna.

Verksamhetens budgetram 
• Den negativa budgetavvikelsen kan till stor del förklaras av ett underskott på 9 627 tkr för 

barn och ungdomsvården. Interna och externa familjehemsplatser redovisar ett under skott 
på 11 940 tkr och köp av institutionsplatser 13-20 år som redovisade ett underskott på  
5 342 tkr. Interna och externa öppenvårdsinsatser redovisade ett överskott på 7 141 tkr. 

• Det negativa underskottet kan också härledas till kostnader som avser köp av platser inom 
vård av vuxna som redovisade ett underskott på 9 064 tkr.

• Central administration redovisade ett överskott på 2 453 tkr och beror främst på besparingar 
under hösten. Under året har inte chef för kvalitet och utveckling samt socialt ansvarigt 
samordnare varit tillsatta.

Individ- och familjeomsorgsnämnden begär att bli kompenserade för hela underskottet på 10 859 tkr. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 beslutat om sex inriktningar/direktiv som ska gälla för nämn-
dens verksamhet under året. Avseende dessa noterar Stadsrevisionen att nämnden inte helt redogör 
för hur man har bedrivit verksamheten i sin årsredovisning.  

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

1    0   2    0 –  av 3 Kommunfullmäktiges indikatorer
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Andra revisorsgruppens granskning 2020

Nämnden har inte uppnått målvärdena för en av de tre indikatorerna som Kommunfullmäktige har 
fastställt. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  
Målvärdet om 6,5 % uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall om 8,4 %. 
Utfallet för år 2020 har försämrats i förhållande till föregående års utfall (7,1 %). 
Sjukfrånvaron är till viss del påverkad av Corona-pandemin. Genom möjlighet till växelvis 
arbete hemifrån har viss sjukfrånvaro kunnat undvikas. Individ- och familjeomsorgsnämn-
den arbetar med närvarande ledarskap, personlig återkoppling till medarbetarna, kompetens-
utveckling, feedback, möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av arbetsuppgifter när 
arbetsbelastningen är hög, systematiskt arbetsmiljöarbete och med individuell uppföljning av 
rehabiliteringsärenden.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har inte antagit egna indikatorer med målvärden vilket inte är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått två uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Ett av två 
uppdrag är genomförda.   

1    0   1    0 –  av 2 uppdrag

Det uppdraget som inte är genomfört är:

• Individ och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, i nära samverkan med andra 
nämnder som jobbar med barn och ungdomar, utreda möjligheterna att inrätta en 
särskild förebyggandeenhet med uppdrag att motverka att unga i riskzon hamnar i 
normbrytande beteenden. 
Planeringen för att genomföra detta uppdrag var att bilda en arbetsgrupp med representanter 
från flera av de nämnder som arbetar med barn och ungdomar. Under våren gjorde nämn-
dens verksamhetsutvecklare viss omvärldsbevakning men arbetsgruppen startade inte mycket 
på grund av situationen med corona. Under hösten när arbetet med Socialt hållbart Borås 
utvecklades till att allt mer bli ett övergripande sammanhang för främjande, förebyggande 
och tidiga kommungemensamma insatser för barn och ungdomar så hänsköts uppdraget till 
styrgruppen för Socialt hållbart Borås och kommer att utredas inom ramen för detta forum 
under våren 2021.

Konsekvenser av coronaviruset  
Individ- och familjeomsorgsnämnden redogör att med anledning av coronaviruset, har nämnden haft 
ökade kostnader som motsvarar 1 530 tkr.

Coronaviruset har lett till flera konsekvenser för Individ- och familjeomsorgsnämnden. Periodvis har 
pandemin tagit fokus från verksamhet, utveckling och olika utbildningsbehov. Från april månad har de 
verksamheter som haft möjlighet växelvis arbetat hemifrån. Kontakter och möten med samarbetsparter 
och brukare har när det varit möjligt genomförts via digitala möten. Under våren genomfördes även en 
del utredningssamtal digital men under hösten har verksamheten när det gäller förhandsbedömningar 
och utredningssamtal i stort återgått till fysiska möten.

Besöksrum har fått utrustas med skärmar och samtliga verksamheter som har besök, är mobila och 
gör hembesök m.m. har fått köpa skyddsutrustning i form av bl.a. visir och munskydd.
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Vissa verksamheter har fått anpassas såsom gruppsamtal inom Smedjan/Yxhammarmottagningen, 
träffpunkten Träffen och akutboendet. Antalet samtidiga besökare har begränsats och gruppstor-
lekarna har minskats samt att antalet tillgängliga platser på akutboendet har minskat för att förhin-
dra smittspridning. Akutboendet har haft nio tillgängliga platser istället 16 platser. För att minska 
smittspridning har nämnden även varit delaktig i att ordna några boendelösningar för bostadslösa. 
Klintesvängs stödboende har använt sina dubbelrum som singelrum för en person för att minska 
risken för eventuell smittspridning. Detta har lett till ökade köp av externa boenden och betydligt 
ökade kostnader.

Orosanmälningarna har ökat och till följd av detta även insatserna. Det är oklart till hur stor del 
Coronaviruset har lett till denna konsekvens. Antalet barn och unga med insatser har ökat och det 
finns indikationer på att psykisk ohälsa och kriminalitet har ökat. Vad som samvarierar med vad är 
inte tillräckligt utrett lokalt eller nationellt.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Förebyggande arbete och samverkan barn och unga 
Planen var att bilda arbetsgrupper med representanter från flera av de nämnder som arbetar med barn 
och ungdomar. På grund av pandemin startade inte arbetsgrupperna under året. Under våren 2021 
kommer det att utredas inom ramen för Socialt hållbart Borås och man kommer bl.a. att arbeta med 
främjande, förebyggande och tidiga kommungemensamma insatser för barn och ungdomar. 

Boendeprocessen 
Arbetslivsnämnden ansvarar för bostadsanskaffning. Individ-och familjeomsorgsnämnden ansvarar 
för att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. Rutiner och 
arbetssätt har tagits fram under våren 2020. Kontaktpersoner inom samarbetsparter och bostads-
bolag har förberetts för förändringen. Den gemensamma mottagningsenheten inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden kommer att vara vägen in till Borås Stad för den som behöver denna form av 
stöd. Planeringen är att starta arbetet med en ny boendeprocess fullt ut från och med 1 januari 2021. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden anger att nämnden behöver förstärka sina resurser som hanterar 
mottagande, handläggning och utredning samt till viss del utveckla kompetens inom Boendesociala 
enheten avseende nya målgrupper. Den nya processen ger en tydligare väg in för målgruppen som 
behöver boendesocial insats och andrahandskontrakt att vända sig till Borås stad för stöd. Detta för-
väntas leda till att fler personer som är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa vänder sig till Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Något som enligt nämnden kan leda till en ökad belastning och behov av 
ökade resurser. Det är dock inte möjligt att i förväg uttala sig om hur efterfrågan av stöd kommer att 
se ut och hur stort behov av ökade resurser som detta medför. 

Uppföljning av privata utförare 
Nämnden har genomfört en uppföljning av privata utförare som avser tidsperioden 1 juli 2019 – 30 
juni 2020. Inför uppföljning som gjordes 2019 hade en ny mall för rapportering av uppföljning har 
tagits fram för samtliga nämnder som använder sig av privata utförare. Denna mall används nu för 
andra gången. 

Nämnden har gjort en plan för avtalsuppföljning och har under det gånga året fokuserat på att ta 
fram en modell för uppföljning och använt denna modell på Hem för vård och boende inom barn- 
och ungdomsvård respektive vuxenvård. Detta är första gången denna uppföljningsmodell används 
och därför får årets uppföljning ses som en pilot. Modellen kan behöva revideras och förändras inför 
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Vissa verksamheter har fått anpassas såsom gruppsamtal inom Smedjan/Yxhammarmottagningen, 
träffpunkten Träffen och akutboendet. Antalet samtidiga besökare har begränsats och gruppstor-
lekarna har minskats samt att antalet tillgängliga platser på akutboendet har minskat för att förhin-
dra smittspridning. Akutboendet har haft nio tillgängliga platser istället 16 platser. För att minska 
smittspridning har nämnden även varit delaktig i att ordna några boendelösningar för bostadslösa. 
Klintesvängs stödboende har använt sina dubbelrum som singelrum för en person för att minska 
risken för eventuell smittspridning. Detta har lett till ökade köp av externa boenden och betydligt 
ökade kostnader.

Orosanmälningarna har ökat och till följd av detta även insatserna. Det är oklart till hur stor del 
Coronaviruset har lett till denna konsekvens. Antalet barn och unga med insatser har ökat och det 
finns indikationer på att psykisk ohälsa och kriminalitet har ökat. Vad som samvarierar med vad är 
inte tillräckligt utrett lokalt eller nationellt.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Förebyggande arbete och samverkan barn och unga 
Planen var att bilda arbetsgrupper med representanter från flera av de nämnder som arbetar med barn 
och ungdomar. På grund av pandemin startade inte arbetsgrupperna under året. Under våren 2021 
kommer det att utredas inom ramen för Socialt hållbart Borås och man kommer bl.a. att arbeta med 
främjande, förebyggande och tidiga kommungemensamma insatser för barn och ungdomar. 

Boendeprocessen 
Arbetslivsnämnden ansvarar för bostadsanskaffning. Individ-och familjeomsorgsnämnden ansvarar 
för att utreda, pröva och fatta beslut rörande boendesocial insats/andrahandskontrakt. Rutiner och 
arbetssätt har tagits fram under våren 2020. Kontaktpersoner inom samarbetsparter och bostads-
bolag har förberetts för förändringen. Den gemensamma mottagningsenheten inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden kommer att vara vägen in till Borås Stad för den som behöver denna form av 
stöd. Planeringen är att starta arbetet med en ny boendeprocess fullt ut från och med 1 januari 2021. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden anger att nämnden behöver förstärka sina resurser som hanterar 
mottagande, handläggning och utredning samt till viss del utveckla kompetens inom Boendesociala 
enheten avseende nya målgrupper. Den nya processen ger en tydligare väg in för målgruppen som 
behöver boendesocial insats och andrahandskontrakt att vända sig till Borås stad för stöd. Detta för-
väntas leda till att fler personer som är hemlösa eller riskerar att bli hemlösa vänder sig till Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Något som enligt nämnden kan leda till en ökad belastning och behov av 
ökade resurser. Det är dock inte möjligt att i förväg uttala sig om hur efterfrågan av stöd kommer att 
se ut och hur stort behov av ökade resurser som detta medför. 

Uppföljning av privata utförare 
Nämnden har genomfört en uppföljning av privata utförare som avser tidsperioden 1 juli 2019 – 30 
juni 2020. Inför uppföljning som gjordes 2019 hade en ny mall för rapportering av uppföljning har 
tagits fram för samtliga nämnder som använder sig av privata utförare. Denna mall används nu för 
andra gången. 

Nämnden har gjort en plan för avtalsuppföljning och har under det gånga året fokuserat på att ta 
fram en modell för uppföljning och använt denna modell på Hem för vård och boende inom barn- 
och ungdomsvård respektive vuxenvård. Detta är första gången denna uppföljningsmodell används 
och därför får årets uppföljning ses som en pilot. Modellen kan behöva revideras och förändras inför 
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kommande år. SKL Kommentus har under våren 2020 börjat se på en uppföljningsmodell som då 
avser de avtal som de har och där de även skulle göra vissa uppföljnings insatser för anslutna kommuner 
såsom Borås stad när det gäller HVB Barn och unga. Nämnden kommer att följa detta och om SKL 
Kommentus genomför uppföljningar även framöver ta del av och använda dessa resultat.

Kostnader för externa placeringar 
Kostnader för externa placeringar avseende barn och unga år (0–20 år) uppgår till 93 408 tkr under 
året och avser 96 unika personer. Kostnader för externa placeringar inom vuxen (21 år- äldre) uppgår 
till 39 228 tkr under året och avser 109 unika personer. 

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Nedan redovisas sammanfattningar av de fördjupade granskningarna.

Uppföljning av tidigare granskning av det kommunala aktivitetsansvaret 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av det kommunala aktivitetsansvaret i 
Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2014 och 
genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området i Borås Stad ser ut 2020.

De huvudsakliga revisionsfrågorna är att belysa vilka åtgärder som Borås Stad har genomfört inom 
området sedan 2014 och vilka styrdokument och rutiner som finns antagna. Vidare är revisionsfrå-
gorna att beskriva hur Arbetslivsnämndens uppdrag ser ut inom området samt vilka uppföljningar 
av åtgärder som genomförts och hur effekten av dessa mäts.

En viktig förändring sedan granskningen 2014 är att det kommunala informationsansvaret numera 
har övergått till ett kommunalt aktivitetsansvar. Vid den uppföljande granskningen visar det sig att en 
tvärsektoriell enhet inrättats under våren 2020. Enheten har i uppdrag att omhänderta det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA). Stadsrevisionens bedömning i förhållande till de brister som konstaterades 
2014 är att dessa till största delen är åtgärdade. Områdena målsättning, ansvarsfördelning, rutiner och 
arbetsformer bedöms i huvudsak vara ändamålsenliga. Stadsrevisionen noterar att KAA-enheten är i ett 
uppstartsskede. Stadsrevisionen kan därför inte bedöma om området utvärdering är ändamålsenligt.

Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Resultat av gransk-
ningen redogörs för ytterligare i granskningsredogörelsen för Arbetslivsnämnden och Kommun-
styrelsen.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra risk-
analyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys som identifierade 23 risker. Planen för intern kontroll omfattade 15 kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 16 februari 2021. Två kontrollmoment 
har på grund av covid-19 inte kunnat genomföras fullt ut enligt plan.  Uppföljningen av den interna 
kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder.
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Presidiemöte 
Presidiemöte genomfördes 8 december 2020 med Individ- och familjeomsorgsnämndens presidium, 
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltnings-
ledning. 

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020.  

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 beslutat om sex inriktningar/direktiv som ska gälla för nämn-
dens verksamhet under året. Avseende dessa noterar Stadsrevisionen att nämnden inte helt redogör 
för hur man har bedrivit verksamheten i sin årsredovisning.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för en av tre indikatorer. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. 
Ett uppdrag från Kommunfullmäktige är inte genomfört. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i 
sin årsredovisning anger förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts.

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 10 859 tkr. Stads revi-
sionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och 
ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har inte genomfört två kontrollmoment på planerat sätt med 
hänvisning till förändrade förutsättningar på grund av coronapandemin. Nämndens uppföljning av 
den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
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Presidiemöte 
Presidiemöte genomfördes 8 december 2020 med Individ- och familjeomsorgsnämndens presidium, 
bevakningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltnings-
ledning. 

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020.  

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Kommunfullmäktige har i budget 2020 beslutat om sex inriktningar/direktiv som ska gälla för nämn-
dens verksamhet under året. Avseende dessa noterar Stadsrevisionen att nämnden inte helt redogör 
för hur man har bedrivit verksamheten i sin årsredovisning.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under året inte uppnått målvärdena för en av tre indikatorer. 
Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. 
Ett uppdrag från Kommunfullmäktige är inte genomfört. Stadsrevisionen bedömer att nämnden i 
sin årsredovisning anger förklaringar till varför uppdraget inte har genomförts.

Stadsrevisionen noterar att nämnden inte har antagit egna indikatorer med målvärden.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett underskott mot budget på 10 859 tkr. Stads revi-
sionen bedömer att godtagbara förklaringar till underskottet redovisas i årsredovisningen. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och 
ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har inte genomfört två kontrollmoment på planerat sätt med 
hänvisning till förändrade förutsättningar på grund av coronapandemin. Nämndens uppföljning av 
den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
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Vård- och äldrenämnden 2020
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Revisionsredogörelse

I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 35 913 tkr jämfört med budget. Resultatet beror främst på positiva 
avvikelser avseende personalkostnader. Nämnden påpekar att den sena avtalsrörelsens resultat var 
svårprognostiserad. I kostnadsposten personal ingår inte enbart lönekostnader utan även kostnader 
för personal i form av personalvård, kompetensutveckling, arbetskläder samt inhyrd personal. 

Nämndens intäkter översteg budget med 17 900 tkr och utgör 1,2 % av nämndens totala kostnads-
volym. De ökade intäkterna beror till största delen på ökade statsbidrag om 15 200 tkr. Nämnden 
har fått stimulansbidrag för att digitalisera och utveckla välfärdsteknik med den äldre i fokus samt är 
utsedd som modellkommun inom samma satsning. Nämnden har även fått bidrag för att motverka 
ensamhet bland äldre samt bidrag inom äldreomsorgslyftet samt blivit kompenserade för merkostnader 
på grund av covid-19. Kostnaderna för året blev 17 900 tkr lägre än budgeterat. Avvikelseposterna 
återfinns främst inom personal- samt material- och tjänstekostnader. 

Bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Bufferten 
har, enligt beslut i VÄN i september, i sin helhet fördelats ut till verksamheterna för att användas till 
investeringar som kommer brukarna till del.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna per verksamhet.

Verksamheternas resultat 

• Resultatet för Central administration visar på ett underskott om 2 500 tkr för året. 
Intäkterna avviker mot budget med 3 300 tkr och förklaras främst av statsbidrag för utveck-
ling av välfärdsteknik, intäkterna möts dock av ökade kostnader i form av  
material och tjänster.

• För Vård och omsorg i ordinärt boende redovisas ett överskott på 28 700 tkr som  
direkt kan kopplas till mindre efterfrågan av insatser, främst inom hemtjänsten, d.v.s. mindre 
timmar än budgeterat har utförts. Orsaken till minskade insatser tros vara  
rädslan för nya kontakter och den smittrisk en insats kan medföra. Totalt återfinns ett över-
skott för beslutade insatser inom verksamheten som uppgår till 53 500 tkr.
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Revisionsredogörelse

I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom nämnden 
är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarsprövning. 
Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning av 
nämndens verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, specifika 
bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av årsredovisning 
och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i förekommande fall 
substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen kan verifiera målupp-
fyllelse.  

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat
Nämnden redovisar ett överskott på 35 913 tkr jämfört med budget. Resultatet beror främst på positiva 
avvikelser avseende personalkostnader. Nämnden påpekar att den sena avtalsrörelsens resultat var 
svårprognostiserad. I kostnadsposten personal ingår inte enbart lönekostnader utan även kostnader 
för personal i form av personalvård, kompetensutveckling, arbetskläder samt inhyrd personal. 

Nämndens intäkter översteg budget med 17 900 tkr och utgör 1,2 % av nämndens totala kostnads-
volym. De ökade intäkterna beror till största delen på ökade statsbidrag om 15 200 tkr. Nämnden 
har fått stimulansbidrag för att digitalisera och utveckla välfärdsteknik med den äldre i fokus samt är 
utsedd som modellkommun inom samma satsning. Nämnden har även fått bidrag för att motverka 
ensamhet bland äldre samt bidrag inom äldreomsorgslyftet samt blivit kompenserade för merkostnader 
på grund av covid-19. Kostnaderna för året blev 17 900 tkr lägre än budgeterat. Avvikelseposterna 
återfinns främst inom personal- samt material- och tjänstekostnader. 

Bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Bufferten 
har, enligt beslut i VÄN i september, i sin helhet fördelats ut till verksamheterna för att användas till 
investeringar som kommer brukarna till del.

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de större 
budgetavvikelserna per verksamhet.

Verksamheternas resultat 

• Resultatet för Central administration visar på ett underskott om 2 500 tkr för året. 
Intäkterna avviker mot budget med 3 300 tkr och förklaras främst av statsbidrag för utveck-
ling av välfärdsteknik, intäkterna möts dock av ökade kostnader i form av  
material och tjänster.

• För Vård och omsorg i ordinärt boende redovisas ett överskott på 28 700 tkr som  
direkt kan kopplas till mindre efterfrågan av insatser, främst inom hemtjänsten, d.v.s. mindre 
timmar än budgeterat har utförts. Orsaken till minskade insatser tros vara  
rädslan för nya kontakter och den smittrisk en insats kan medföra. Totalt återfinns ett över-
skott för beslutade insatser inom verksamheten som uppgår till 53 500 tkr.
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• Resultatet för Vård och omsorg i särskilt boende genererar ett överskott för året på  
8 100 tkr och är en direkt koppling till pandemin och den minskade beläggningen på vård- 
och omsorgsboendena. Intäkterna ligger 10 200 tkr över budget och förklaras främst av stats-
bidrag. Kostnaderna överstiger budgeten med 2 100 tkr och förklaras  till stor del av de extra 
merkostnaderna med hänvisning till covid-19 i form av personalresurser, personalkostnader 
inom äldreomsorgslyft samt personalresurser för insatsen att minska ensamheten. Alla dessa 
merkostnader har bekostas av statsbidrag.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

3    5   1    0 –  av 9 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för åtta av de nio indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt:

• Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) 
Målvärdet på 15 personer är inte uppnått och resultatet på 16 är lägre än 2019 (17 personer 
år 2019). En åtgärd som vidtagits för att uppnå måluppfyllelse är en utökning av grundbe-
manningen, d.v.s. högre andel tillsvidareanställda medarbetare och färre andel timvikarier. 
Verksamheten arbetar aktivt med säkra att medarbetarna har de kompetenser som krävs samt 
har arbetat med schemaläggning efter verksamhetens behov.

• Antal lägenheter som är trygghetsbostäder 
Målvärdet på 230 bostäder uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall på 221 
stycken. Vård- och äldrenämndens möjligheter att påverka nybyggnation av trygghetsbostä-
der är begränsade, då kommunen själv inte bygger eller anvisar till trygghetsbostäder, det gör 
fastighetsägarna. Samtidigt är det viktigt för nämndens verksamheter att det finns tillgäng-
liga och attraktiva bostäder för äldre. En del av de kommunala bostadsbolagen har planer på 
att bygga fler trygghetsbostäder.

• Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, % 
Målvärdet är 92 % och utfallet 2020 är 82 %. Målvärdet är inte uppnått och har försämrats 
något mot föregående år (84 % år 2019). 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.

• Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från 
hemtjänsten, % 
Målvärdet är 90 % och utfallet 2020 är 83 %. Målvärdet är inte uppnått men har förbättrats 
jämfört med föregående år (år 2019 81 %). 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.
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• Resultatet för Vård och omsorg i särskilt boende genererar ett överskott för året på  
8 100 tkr och är en direkt koppling till pandemin och den minskade beläggningen på vård- 
och omsorgsboendena. Intäkterna ligger 10 200 tkr över budget och förklaras främst av stats-
bidrag. Kostnaderna överstiger budgeten med 2 100 tkr och förklaras  till stor del av de extra 
merkostnaderna med hänvisning till covid-19 i form av personalresurser, personalkostnader 
inom äldreomsorgslyft samt personalresurser för insatsen att minska ensamheten. Alla dessa 
merkostnader har bekostas av statsbidrag.

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt ned-
anstående. 

3    5   1    0 –  av 9 Kommunfullmäktiges indikatorer

Nämnden har inte uppnått målvärdena för åtta av de nio indikatorer som Kommunfullmäktige har 
fastställt:

• Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde) 
Målvärdet på 15 personer är inte uppnått och resultatet på 16 är lägre än 2019 (17 personer 
år 2019). En åtgärd som vidtagits för att uppnå måluppfyllelse är en utökning av grundbe-
manningen, d.v.s. högre andel tillsvidareanställda medarbetare och färre andel timvikarier. 
Verksamheten arbetar aktivt med säkra att medarbetarna har de kompetenser som krävs samt 
har arbetat med schemaläggning efter verksamhetens behov.

• Antal lägenheter som är trygghetsbostäder 
Målvärdet på 230 bostäder uppnås inte under året. Nämnden redovisar ett utfall på 221 
stycken. Vård- och äldrenämndens möjligheter att påverka nybyggnation av trygghetsbostä-
der är begränsade, då kommunen själv inte bygger eller anvisar till trygghetsbostäder, det gör 
fastighetsägarna. Samtidigt är det viktigt för nämndens verksamheter att det finns tillgäng-
liga och attraktiva bostäder för äldre. En del av de kommunala bostadsbolagen har planer på 
att bygga fler trygghetsbostäder.

• Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, % 
Målvärdet är 92 % och utfallet 2020 är 82 %. Målvärdet är inte uppnått och har försämrats 
något mot föregående år (84 % år 2019). 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.

• Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från 
hemtjänsten, % 
Målvärdet är 90 % och utfallet 2020 är 83 %. Målvärdet är inte uppnått men har förbättrats 
jämfört med föregående år (år 2019 81 %). 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.
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• Andel ekologiska livsmedel, % 
Målvärdet är 50 % och utfallet 2020 är 47,5 %. Målvärdet är därmed inte uppfyllt. 
Måluppfyllelsen har dock ökat månad för månad, vilket beror på att även de produkter som 
handlas från Ica-City nu går att hantera i kostverksamhetens uppföljningssystem Compare. 
Från maj 2019 har livsmedelskostnaderna successivt ökat vilket till stor del kan kopplas till 
Borås Stads distributionscentral. Prisökningarna kan innebära svårigheter för kostverksam-
heten att under 2021 bibehålla eller utveckla andelen ekologiska inköp.

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %  
Sjukfrånvaron för 2020 visar på ett utfall på 12 %. Vård- och äldrenämnden når inte målet 
på 7,5 %. Vård- och äldrenämnden uppvisar en fortsatt hög sjukfrånvaro jämfört med nämn-
dens mål och med Borås Stads genomsnitt. Nämnden har haft en trend med sakta sjunkande 
frånvarosiffror fram till och med februari 2020. I samband med utbrottet av covid-19 bröts 
den trenden. Sjukfrånvaron för perioden december 2019-november 2020 är 11,9 %. I ett 
långsiktigt perspektiv fortsätter nämnden arbetet med att minska sjukfrånvaron. Screeningar 
av enheter inom ramen för Borås Stads övergripande projekt ”Frisk organisation” har fortsatt 
även efter pandemiutbrottet.

• Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
Nämnden har inte nått det uppsatta målet på 130 årsarbetare. 2020 års resultat uppgår till 
164,1 stycken, vilket är en minskning jämfört med 2019. Nämnden har under året haft ett 
utökat behov av timavlönade på grund av den ökade frånvaron, som i sin tur beror på pande-
miutbrottet.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag 
Nämnden når inte det uppsatta målet på 45 %. En knapp tredjedel (29,6 %) av de anställda 
nyttjar stadens friskvårdsbidrag och det innebär en minskning jämfört med föregående år 
(34,6 % år 2019). Sammanlagt har 720 medarbetare erhållit bidraget och 1 000 tkr har 
betalats ut. Sannolikt har även denna indikator påverkats av den pågående pandemin menar 
nämnden.

Nämndens indikatorer med målvärden
Nämnden har antagit en egen indikatorer med målvärden, vilket är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer enligt 
nedanstående. 

0    1   0    0 – av 1 nämndens indikatorer

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 fått ett uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut, och det är 
genomfört.

0    0   1    0 –  av 1 uppdrag

Nämndens uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 gett ett uppdrag till förvaltningen och det är inte genomfört.

0    1   0    0 –  av 1 nämndens indikatorer
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Konsekvenser av coronaviruset
Konsekvenser av coronaviruset har för Vård- och Äldrenämnden varit omfattande. Man har arbetat 
för att förhindra smittspridning i nämndens verksamheter och bland seniorer i stort samt säkra en 
säker arbetsmiljö för medarbetarna. Nämnden delar upp det i konsekvenser ur ett brukarperspektiv, 
ur ett medarbetarperspektiv och ur ett ekonomi- och organisationsperspektiv. Det rör allt ifrån att 
upprätthålla besöksförbud, stänga mötesplatser/restauranger, bryta äldres isolering, verkställa beslu-
tade insatser samt se över rutiner för informationsöverföring och användning av skyddsutrustning. 
Nämnden poängterar att man tagit fram rutiner för testning, arbetat med konsekvenserna av ökad 
korttidsfrånvaro samt genomfört olika insatser för att säkra medarbetarnas basala hygienrutiner samt 
användning av skyddsutrustning. 

Utifrån ett organisationsperspektiv har utvecklingsprojekt, samarbeten regionalt och nationellt tappat 
fart och behöver tas igen när pandemin är över. En effekt av pandemin, menar nämnden, är att flödena 
mellan insatser fördröjs, t ex gällande in- och utflyttning från vård- och omsorgsboenden, där brukare 
i ordinärt boende väljer att vänta med att flytta in till vårdboende p.g.a. rädsla för smitta. 

Nämnden har därutöver fått statsbidrag med anledning av covid-19 och p.g.a. dessa förväntas inga 
ekonomiska konsekvenser uppstå gällande merkostnader. Dock uppstår flera andra ekonomiska konse-
kvenser p.g.a. verksamhet och projekt som uteblivit, samt intäkter som minskat – egenvårdsavgifter och 
försäljningsintäkter för måltider exempelvis. Totalt har den ekonomiska konsekvensen för nämnden 
avseende pandemin genererat ett överskott på 53 000 tkr.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Hemtjänsten – personer som vårdtagare möter
Målvärdet är inte uppnått men har förbättrats sedan föregående år, trots den pågående pandemin 
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 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 exempel-
vis 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 inne-
bära 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.

Samverkansöverenskommelse med Västra Götalandsregionen
Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. 
Syftet var att skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppenvård och omsorg. 

Överenskommelsen med Västra Götalandsregionen har enligt nämnden fungerat bra under pandemin. 
Omställningen till nära vård pågår och kan komma att påverka nämndens arbetsbörda framöver, i och 
med att den kan leda till att fler brukare och patienter får sina vårdbehov tillgodosedda i hemmiljön 
eller på en korttidsenhet istället för att läggas in på sjukhus. Arbetet kan alltså komma att påverka 
nämnden i och med övervältringskostnader. 
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Konsekvenser av coronaviruset
Konsekvenser av coronaviruset har för Vård- och Äldrenämnden varit omfattande. Man har arbetat 
för att förhindra smittspridning i nämndens verksamheter och bland seniorer i stort samt säkra en 
säker arbetsmiljö för medarbetarna. Nämnden delar upp det i konsekvenser ur ett brukarperspektiv, 
ur ett medarbetarperspektiv och ur ett ekonomi- och organisationsperspektiv. Det rör allt ifrån att 
upprätthålla besöksförbud, stänga mötesplatser/restauranger, bryta äldres isolering, verkställa beslu-
tade insatser samt se över rutiner för informationsöverföring och användning av skyddsutrustning. 
Nämnden poängterar att man tagit fram rutiner för testning, arbetat med konsekvenserna av ökad 
korttidsfrånvaro samt genomfört olika insatser för att säkra medarbetarnas basala hygienrutiner samt 
användning av skyddsutrustning. 

Utifrån ett organisationsperspektiv har utvecklingsprojekt, samarbeten regionalt och nationellt tappat 
fart och behöver tas igen när pandemin är över. En effekt av pandemin, menar nämnden, är att flödena 
mellan insatser fördröjs, t ex gällande in- och utflyttning från vård- och omsorgsboenden, där brukare 
i ordinärt boende väljer att vänta med att flytta in till vårdboende p.g.a. rädsla för smitta. 

Nämnden har därutöver fått statsbidrag med anledning av covid-19 och p.g.a. dessa förväntas inga 
ekonomiska konsekvenser uppstå gällande merkostnader. Dock uppstår flera andra ekonomiska konse-
kvenser p.g.a. verksamhet och projekt som uteblivit, samt intäkter som minskat – egenvårdsavgifter och 
försäljningsintäkter för måltider exempelvis. Totalt har den ekonomiska konsekvensen för nämnden 
avseende pandemin genererat ett överskott på 53 000 tkr.

Specifika bevakningsområden
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden.

Hemtjänsten – personer som vårdtagare möter
Målvärdet är inte uppnått men har förbättrats sedan föregående år, trots den pågående pandemin 
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 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 exempel-
vis 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 inne-
bära 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.

Samverkansöverenskommelse med Västra Götalandsregionen
Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. 
Syftet var att skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppenvård och omsorg. 

Överenskommelsen med Västra Götalandsregionen har enligt nämnden fungerat bra under pandemin. 
Omställningen till nära vård pågår och kan komma att påverka nämndens arbetsbörda framöver, i och 
med att den kan leda till att fler brukare och patienter får sina vårdbehov tillgodosedda i hemmiljön 
eller på en korttidsenhet istället för att läggas in på sjukhus. Arbetet kan alltså komma att påverka 
nämnden i och med övervältringskostnader. 
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Beslut har även fattats om implementering av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) som kommer 
att ersätta det nuvarande systemet SAMSA. 

Nämndens handlingsplan (EY-rapporter)
En extern revisionskonsult, EY, gjorde två uppdrag åt Vård- och äldrenämnden under 2017/2018. 
Den första översynen gällde verkställighetens organisation. Det andra uppdraget var en utvärdering 
av hemtjänstens planeringsenhet. Syftet var att lyfta fram för- och nackdelar utifrån nuvarande ”cen-
tral”- respektive lokalt placerad insatsplanering (ur ett medarbetarperspektiv, ett brukarperspektiv 
och ett verksamhetsperspektiv). 

Tf förvaltningschef tog beslut om åtgärder som kopplades till en åtta sidor lång handlingsplan. Av 
åtgärderna är samtliga avslutade, verkställda eller påbörjade. Följande uppdateringar har lagts till i 
handlingsplanen under 2020:

• Kartläggning av behov av riktlinjer och rutiner pågår. Nämnden genomför bl.a.  
satsningar för att minska seniorers digitala utanförskap och stödmaterial kopplat till  
SAM-kalendern har tagits fram. 

• Pågående arbete med kompetensförsörjningsplan för undersköterskor kommer att  
införlivas i det arbete som KAL-gruppen gör och som Kommunfullmäktige i Budget 2021 
gett Kommunstyrelsen och berörda nämnder i uppdrag att genomföra.

• Ett utvecklingsarbete ”Värdeskapande hemtjänst” har startats upp och en del i det  
är att planerarna flyttar ut till hemtjänstgrupperna senast 30 april 2021.

• Chef för ekonomifunktionen kommer under 2021 att utreda och ta fram förslag på  
hur resursfördelningsmodellen kan utvecklas. 

Personalomsättning och sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron var på väg ner i början av 2020 och har stadigt gått ner de sista åren. Pandemin har 
påverkat och lett till en hög sjukfrånvaro under hela året, särskilt då personal måste vara hemma 
vid minsta symptom. I samarbete med andra förvaltningar har förvaltningen tagit fram egentest 
till hemmet för pågående covid-19-infektion vilket varit en viktig del i att stoppa smittspridningen. 
Förvaltningen är i hög utsträckning beroende av att medarbetare är på plats.

Verksamhetsområdet Myndighet har sedan våren 2020 för första gången sedan nämnden bildades 
lyckats bli fullbemannade på biståndshandläggare, som under flera år varit en svårrekryterad grupp. 
Utöver att ha blivit fullbemannade har myndighet överanställt ett par biståndshandläggare vilket visat 
sig vara lyckosamt både vad gäller personalomsättningstal och sjukskrivningstal. Personalomsättningen 
har minskat från 17 % 2019 till 6 % år 2020. Sjukfrånvaron har förbättrats år för år, så även i år trots 
pågående pandemi. 2020 var sjukfrånvaron 5,5 % i snitt under året och 2019 var samma siffra 7 %. 
Verksamheten Myndighet har arbetat aktivt med att öka förutsättningarna för en välmående och 
välfungerande arbetsplats. De områden som enligt forskning och beprövad erfarenhet visat sig ge 
resultat har det satsats på: lön, nära arbetsledning/metodstöd, ordning och reda och arbeta utifrån en 
systematisk kompetensförsörjningsplan. Vad gäller lön har det utifrån omvärldsbevakning nu visat 
sig att myndighetsutövande medarbetare står sig starkt i jämförelse. Utifrån detta har Personal och 
förhandling fattat beslut att erfarenhetssatsningen som pågått sedan 2016 kommer att fasas ut efter 
2020 års utgång.
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Leasing av fordon
Vård- och äldreförvaltningen, särskilt hemtjänsten och hemsjukvården, är i hög utsträckning bero-
ende av fordon för att kunna utföra sin verksamhet och använder också en stor andel av stadens totala 
fordonsinnehav. Stora summor har tidigare gått åt till att reparera skador på dessa fordon. Bilarna har 
leasats under treårsperioder, men då de blivit nerkörda och skadade och har resulterat i höga kostnader 
för nämnden. 

För att minska antalet fordonsskador så har förvaltningen under året genomfört utbildningar med 
sin personal. Presidiet och förvaltningsledningen har även haft möten med Servicenämnden, som 
administrerar fordonen. Numera går det att se vem som är ansvarig för vilken bil och man måste 
lämna in skadade bilar på en gång för att undvika att skadorna blir liggande. Åtgärderna har lett till 
en minskning av antalet fordonsskador.  

IBIC
Personer som har hemtjänst ska ges möjlighet till delaktighet gällande deras vård och omsorg och 
påverka hur insatser förläggs och utförs. IBIC (Individens behov i centrum) är ett behovsinriktat 
arbetssätt som inleds med att ta reda på vad den äldre vill uppnå samt vad som är viktigt, stödjande 
eller hindrande i det dagliga livet. Därefter planeras insatserna tillsammans med den äldre. 

Vård- och äldreförvaltningens gemensamma IBIC-projekt med Sociala omsorgsförvaltningen avslu-
tades vid årsskiftet 2019/2020. Projektets resultat tas om hand i det fortsatta arbetet med processen 
Tillhandahålla omsorgs och stöd enligt SoL. I det arbetet kommer fokus vara ett behovsinriktat 
arbetssätt och den enskildes delaktighet.

Vård- och äldreförvaltningen menar att man i alla utbildningar i social dokumentation väver in IBIC. 
På grund av pandemin har arbetet på vård- och omsorgsboenden dock pausats. 

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder
Vård- och äldrenämndens möjligheter att påverka nybyggnation av trygghetsbostäder är begränsade, 
då kommunen själv inte bygger eller anvisar till trygghetsbostäder, det gör fastighetsägarna. Samtidigt 
är det viktigt för nämndens verksamheter att det finns tillgängliga och attraktiva bostäder för äldre. 
En del trygghetsbostäder är under uppbyggnad, bland annat bygger AB Bostäder Regementsstaden 
med 48 trygghetsbostäder med trolig inflyttning under 2022. Även Viskaforshem förväntas ha inflytt-
ningsklara trygghetsbostäder under 2022 i Viskafors. Vård- och äldrenämnden har ett samarbetspro-
jekt 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 inflytt-
ning 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.

Fördjupade granskningar
Med utgångspunkt från risk- och väsentlighetsanalysen har fördjupade granskningar genomförts 
under året. Inga fördjupade granskningar som rör nämnden har genomförts under året.

Intern kontroll
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra ris-
kanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden ska 
även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppföljning och 
kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs inom 
ramen för kvalitetssystem. 
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Nämnden har under år 2020 antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har gjort en 
egen riskanalys som identifierade 24 risker. Planen för intern kontroll omfattade 12 kontrollmoment. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden den 16 februari 2021. Uppföljningen av 
den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder. 

Presidiemöte
Presidiemöte genomfördes 19 januari 2021 med Vård- och äldrenämndens presidium, förtroendevalda 
revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltningsledning.    

Sammanfattande bedömning
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifika mål. Nämndens interna kontroll 
bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande bedöm-
ningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade 
granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man ligger att 
uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade till nämnden.  

Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda uppdrag, 
eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är samtidigt 
väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man inte uppnår 
mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Vård- och äldrenämnden har under året inte uppnått målvärdena för åtta av nio indikatorer. Nämnden 
har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för Kommunfullmäktiges indikatorer. Stads-
revisionen konstaterar att måluppfyllelsen gällande Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. 
Kommunfullmäktiges uppdrag har genomförts. Stadsrevisionen noterar att konsekvenser av corona-
viruset för Vård- och äldrenämnden har varit omfattande. Förhållandena har bl.a. försvårat för nämn-
den när det gäller att uppnå Kommunfullmäktiges indikatorer.

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 35 913 tkr. Stadsrevisionen 
bedömer att godtagbara förklaringar till överskottet redovisas i årsredovisningen. 

Nämnden har antagit egna regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en egen 
riskanalys. I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och 
ekonomiska kontrollmoment. Riskanalysen ligger till grund för nämndens plan för intern kontroll 
för året. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment och gjort en uppföljning av den interna 
kontrollen. Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller analyser och åtgärder.

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig.
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Granskning av Borås Stads årsredovisning 2020

1 Inledning
Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsbokslutet är förenligt med de mål som 
Kommunfullmäktige beslutat.  

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i revisions-
berättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och redovisning 
(LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med god redovisningssed?

 ❍ Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finan-
siering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses utfallet i 
förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)

 ❍ Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för kommunen?

• Har balanskravet uppfyllts?

• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Kommunfullmäktiges beslutade mål, 
finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

Granskningen omfattar samtliga nämnder, Kommunstyrelsen och kommunkoncernen Borås Stad. 

1.2 Avgränsningar
Stadsrevisionen har tagit del av Rådet för kommunal redovisnings (RKR) information om aktieägar-
tillskott. Därutöver har RKR utgivit ett yttrande om vissa redovisningsfrågor med anledning av sär-
skilda omständigheter kopplade till coronapandemin gällande delårsrapporten för år 2020. Yttrandet 
kommer att tas hänsyn till även i granskningen av årsredovisning och bokslut för hela år 2020.

1.3 Revisionskriterier
Revisionskriterier är:

• Kommunallagen (2017:725) 

• Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

• God redovisningssed (Bokföringsnämnden, BFN)

• International Accounting Standards (IAS)

1.4 Ansvarig nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen i Borås Stad är ansvarig.
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1.5 Metoder
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster 
och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar att 
granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att pröva de 
redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Granskningen har genomförts med utgångspunkt 
i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för väsentliga fel är störst. 
Därutöver innehåller granskningen en bedömning om årsredovisningen är rättvisande, d.v.s. att års-
redovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett 
sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen genomförs med kontrollmålsmetodik 
enligt ett upphandlat granskningsprogram som Borås Stads revisionskontor tillsammans med andra 
revisionskontor i landet använder.

Stickprov av nämndernas specifikationer samt från resultaträkningens konton har genomförts. 

1.6 Projektorganisation
Ansvarig för projektet: Granskningsledare är Anna Sandström. Granskningsmedarbetare är Anna 
Duong och Stefan Sjöblom. Projektet har genomförts i samarbete med extern konsult, Lars Magnusson. 

2 Granskningsresultat
2.1 Omfattning
Granskningen av årsredovisningen/externredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse

• Resultaträkning

• Balansräkning

• Sammanställda räkenskaper

• Kassaflödesanalys

• Drift- och investeringsredovisning 

2.2 Förvaltningsberättelse
Innehållet i förvaltningsberättelsen regleras i 11 kap. LKBR samt RKR R15. Det ska tydligt framgå vilket 
sammanhållet avsnitt av årsredovisningen som utgör förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen 
ska presenteras före men i omedelbar anslutning till resultaträkning, balansräkning och kassaflödes-
analys. Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande huvudrubriker:

• Översikt över verksamhetens utveckling

• Den kommunala koncernen

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

• Händelser av väsentlig betydelse

• Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

• Balanskravsresultat

• Väsentliga personalförhållanden

• Förväntad utveckling
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Under varje rubrik ska det lämnas, om annat inte anges i RKR R15, upplysningar om den kommunala 
koncernen och kommunen. Utvecklingen redovisas genom att aktuellt år jämförs med tidigare år. 
Väsentliga förändringar ska kommenteras. Det gäller såväl utvecklingen sedan föregående år som mer 
långsiktiga utvecklingsmönster. Kommentarer till förändringarna ska härledas till de verksamheter 
som orsakat förändringarna. Lagstiftningen, LKBR och RKR R15 betonar att i första hand skall text, 
siffror och analyser utgå från den kommunala koncernen och därefter kommunen.

Stadsrevisionen konstaterar att det finns utförliga underlag till specifikationerna samt att noterna har 
förbättrats i årsredovisningen jämfört med tidigare år. Stadsrevisionen noterar vidare att koncern-
perspektivet i högre utsträckning finns beskrivet i årsredovisningen samt att ett arbete har pågått på 
Stadsledningskansliet under året för att förbättra följsamheten mot RKR R15.

Gällande strukturen av förvaltningsberättelsen konstaterar Stadsrevisionen att den följer RKR R15, 
däremot finns en del gällande innehållet under varje rubrik som bör struktureras på annat sätt. 

2.2.1 Den kommunala koncernen
Enligt RKR R15 skall förvaltningsberättelsen innehålla en översiktlig beskrivning av de enheter som 
ingår i den kommunala koncernen samt väsentliga privata utförare. En beskrivning av koncernen görs 
i detta avsnitt i förvaltningsberättelsen i Borås Stads årsredovisning. En förteckning över Borås Stads 
ägarintressen i koncernföretag och ekonomiska föreningar återfinns i not 15 till de sammanställda 
räkenskaperna. Väsentliga privata utförare, uppdragsföretag, redovisas i förvaltningsberättelsen.1 

2.2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Avsnittet innehåller en finansiell analys av kommunens ekonomiska ställning. En redogörelse finns för 
kommunens totala pensionsförpliktelser och hanteringen av dessa, vilket är i enlighet med RKR R15.

För koncernen anges vissa faktorer som bedöms viktiga för Borås utveckling under året. Under 
rubriken ”Finansverksamheten” beskrivs internbankens verksamhet, finanspolicyn samt finansiell 
riskhantering. För kommunen anges den övergripande finansiella strategin, de finansiella målen och 
en finansiell analys av Borås Stad.

I årsredovisning 2020 för Borås Stad finns finansiella mål under denna rubrik. Utvärderingen av 
måluppfyllelsen behandlas i granskningsrapporten där den ska vara i enlighet med RKR R15, d.v.s. 
under rubriken God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning. 

2.2.3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Avsnittet inleds med en relativt omfattande beskrivning av några förvaltningars verksamhet. 

Enligt RKR R15 ska avsnittet innehålla en mer principiell beskrivning av hur målen fastställs, hur 
budget tas fram, hur uppföljning går till och hur den interna kontrollen är utformad. Stadsrevisionen 
noterar att denna information finns med i viss utsträckning i årsredovisningens förvaltningsberättelse. 
Ägarstyrning och kommunal uppsiktsplikt gällande kommunala koncernföretag finns även med i 
detta avsnitt. Stadsrevisionen noterar att avsnittet bör vidareutvecklas gällande hur mål fastställs, hur 
visionsarbetet gällande Vision 2025 fortgår samt hur övriga styrdokument, verksamhetsplaner etc. 
påverkar styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.  

I årsredovisningen för Borås Stad finns mål och uppdrag för verksamheten under denna rubrik. 
Utvärderingen av måluppfyllelsen gällande indikatorer samt genomförande av uppdrag behandlas i 
granskningsrapporten där den ska vara i enlighet med RKR R15, d.v.s. under rubriken God ekonomisk 
hushållning och ekonomisk ställning. 

1 Borås Stads Årsredovisning 2020, förvaltningsberättelsen, sid. 13
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Under varje rubrik ska det lämnas, om annat inte anges i RKR R15, upplysningar om den kommunala 
koncernen och kommunen. Utvecklingen redovisas genom att aktuellt år jämförs med tidigare år. 
Väsentliga förändringar ska kommenteras. Det gäller såväl utvecklingen sedan föregående år som mer 
långsiktiga utvecklingsmönster. Kommentarer till förändringarna ska härledas till de verksamheter 
som orsakat förändringarna. Lagstiftningen, LKBR och RKR R15 betonar att i första hand skall text, 
siffror och analyser utgå från den kommunala koncernen och därefter kommunen.

Stadsrevisionen konstaterar att det finns utförliga underlag till specifikationerna samt att noterna har 
förbättrats i årsredovisningen jämfört med tidigare år. Stadsrevisionen noterar vidare att koncern-
perspektivet i högre utsträckning finns beskrivet i årsredovisningen samt att ett arbete har pågått på 
Stadsledningskansliet under året för att förbättra följsamheten mot RKR R15.

Gällande strukturen av förvaltningsberättelsen konstaterar Stadsrevisionen att den följer RKR R15, 
däremot finns en del gällande innehållet under varje rubrik som bör struktureras på annat sätt. 

2.2.1 Den kommunala koncernen
Enligt RKR R15 skall förvaltningsberättelsen innehålla en översiktlig beskrivning av de enheter som 
ingår i den kommunala koncernen samt väsentliga privata utförare. En beskrivning av koncernen görs 
i detta avsnitt i förvaltningsberättelsen i Borås Stads årsredovisning. En förteckning över Borås Stads 
ägarintressen i koncernföretag och ekonomiska föreningar återfinns i not 15 till de sammanställda 
räkenskaperna. Väsentliga privata utförare, uppdragsföretag, redovisas i förvaltningsberättelsen.1 

2.2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Avsnittet innehåller en finansiell analys av kommunens ekonomiska ställning. En redogörelse finns för 
kommunens totala pensionsförpliktelser och hanteringen av dessa, vilket är i enlighet med RKR R15.

För koncernen anges vissa faktorer som bedöms viktiga för Borås utveckling under året. Under 
rubriken ”Finansverksamheten” beskrivs internbankens verksamhet, finanspolicyn samt finansiell 
riskhantering. För kommunen anges den övergripande finansiella strategin, de finansiella målen och 
en finansiell analys av Borås Stad.

I årsredovisning 2020 för Borås Stad finns finansiella mål under denna rubrik. Utvärderingen av 
måluppfyllelsen behandlas i granskningsrapporten där den ska vara i enlighet med RKR R15, d.v.s. 
under rubriken God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning. 

2.2.3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Avsnittet inleds med en relativt omfattande beskrivning av några förvaltningars verksamhet. 

Enligt RKR R15 ska avsnittet innehålla en mer principiell beskrivning av hur målen fastställs, hur 
budget tas fram, hur uppföljning går till och hur den interna kontrollen är utformad. Stadsrevisionen 
noterar att denna information finns med i viss utsträckning i årsredovisningens förvaltningsberättelse. 
Ägarstyrning och kommunal uppsiktsplikt gällande kommunala koncernföretag finns även med i 
detta avsnitt. Stadsrevisionen noterar att avsnittet bör vidareutvecklas gällande hur mål fastställs, hur 
visionsarbetet gällande Vision 2025 fortgår samt hur övriga styrdokument, verksamhetsplaner etc. 
påverkar styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten.  

I årsredovisningen för Borås Stad finns mål och uppdrag för verksamheten under denna rubrik. 
Utvärderingen av måluppfyllelsen gällande indikatorer samt genomförande av uppdrag behandlas i 
granskningsrapporten där den ska vara i enlighet med RKR R15, d.v.s. under rubriken God ekonomisk 
hushållning och ekonomisk ställning. 

1 Borås Stads Årsredovisning 2020, förvaltningsberättelsen, sid. 13
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2.2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
I kommunallagen, gäller för samtliga kommuner att Kommunfullmäktige ska fastställa mål för ”god 
ekonomisk hushållning”. Enligt 11 kap. 8 § LKBR ska förvaltningsberättelsen innehålla en utvär-
dering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och 
andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts. Gällande verksamheten ska anges vilka mål 
och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning medan det för ekonomin ska anges 
finansiella mål.

Stadsrevisionen noterar att Kommunfullmäktiges budget och årsredovisning har en skrivning om god 
ekonomisk hushållning, men Kommunfullmäktige har inte beslutat om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. Det pågår ett arbete med att arbeta fram och implementera riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning i Borås Stad och som avses gälla för hela kommunkoncernen.2 

Styrdokumentet Riktlinjer för Finansverksamheten har en skrivning om god ekonomisk hushållning:3 

Det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till en god 
ekonomisk hushållning genom att:

• tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget 

• säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital 

• inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto 

• effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden, likviditetshantering, 
betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.

God ekonomisk hushållning handlar om att formulera mål för ekonomi och verksamhet och att följa 
upp dessa. Enligt RKR R15 borde skrivningen om mål och uppdrag placerats i det här avsnittet. 
Beslutade mål för verksamheterna i enlighet med Budget och Vision 2025 finns och ingår i årsredo-
visningen. Stadsrevisionen noterar att Borås Stad inte uppfyller det som följer av 11 kap. 8 och 12 §§ 
LKBR, där det framgår att ” förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om mål och riktlinjer 
med betydelse för god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6§ första och andra styckena kommunallagen har 
uppnåtts och följts”. I årsredovisningen finns ingen liknande koppling till god ekonomisk hushållning 
gällande verksamhetsmål och uppdrag.

Finansiella mål
Stadsrevisionen noterar att man under avsnittet Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning gör en uppföljning av de finansiella målen för kommunen. Detta bör istället framgå under 
avsnittet god ekonomisk hushållning. Därutöver bör en samlad analys av koncernens finansiella mål 
framgå. 

Borås Stads övergripande finansiella mål enligt Kommunfullmäktiges budget 20204 är att soliditeten 
ska uppgå till 70 % (långsiktigt mål 80 %), avser endast den del av kommunens tillgångar som finan-
sieras med egna medel. Det andra finansiella målet är att självfinansieringsgraden av investeringar 
ska uppgå till 56 % (långsiktigt mål 80 %). Det tredje finansiella målet är att årets resultat ska vara 
som lägst 80 mnkr eller 1,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag (långsiktigt mål 2–3 %). 

Enligt årsredovisningen uppgår soliditeten till 71,5 %, exkl. internbanken. Borås Stad uppnår det 
finansiella målet för soliditet på 70 %. Soliditeten för kommunen uppgår till 32 % inkl. internbanken, 
vilket är en liten ökning jämfört med förra året (31 %). Stadsrevisionen ser ingen anledning att räkna 
bort internbanken vid beräkning av kommunens soliditet. 

2 Årsredovisning 2020, sid 48-49
3 Fastställd av Kommunfullmäktige 2019-06-19
4 Kommunfullmäktiges budget 2020, sid 26
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Soliditeten för koncernen är 34 %, vilket är en liten ökning jämfört med förra året (33 %).

Enligt RKR R15 bör nyckeltalet soliditet beräknas och redovisas med hänsyn till totala pensionsför-
pliktelser, dvs. medräknat pensionsförpliktelserna ”inom linjen” i balansräkningen.5 

Stadsrevisionen noterar därutöver att upplysning om nyckeltalet soliditet finns angiven på sju olika 
ställen i årsredovisningen.6 Soliditeten är därutöver beräknad på olika sätt.

I årsredovisningen redovisas självfinansieringsgraden för kommunen till 152 % (kommunkoncernen 
95,2 %). Stadsrevisionen noterar att man når det finansiella målet för självfinansieringsgraden. Årets 
resultat för kommunen uppgår till 284 mnkr, d.v.s. 4,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag 
och för kommunkoncernen 6,1 % (4,0 % redovisas i årsredovisningen). Målet för året uppnås samt 
det långsiktiga målet om 2–3 % uppnås.

Stadsrevisionen konstaterar att samtliga tre finansiella målen är uppnådda. 

Noteras kan att kommunkoncernens långfristiga skulder har ökat med 1 023 mnkr jämfört med 
förra året och uppgår till 7 994 mnkr. Samtidigt har kortfristiga skulderna minskat med 992 mnkr 
och uppgår 2020 till 3 502 mnkr för koncernen.7 Risker och osäkerhetsfaktorer bör, enligt SKR 
Cirkulär 2004:46, vägas in i målen, till exempel borgensåtaganden för egna koncernföretag. Risken 
för att behöva gå in och täcka förluster i kommunala koncernföretag bör kalkyleras och ingå i den 
finansiella målsättningen.8

Stadsrevisionen bedömer att finansieringsanalysen redovisar Borås Stads finansiering och investeringar 
under räkenskapsåret på ett rättvisande sätt. Stadsrevisionen noterar att de stora investeringar som 
finns i koncernen (främst gällande koncernföretagen Borås Energi och Miljö AB och Borås Elnät 
AB) inte berörs i den finansiella analysen. I avsnittet om bolagens resultat och verksamhet beskrivs 
att Borås Energi och Miljö AB framtida resultatutveckling ses som en potentiell risk. Stadsrevisionen 
noterar att den finansiella analysen saknar utvecklande resonemang om vad riskerna innebär på kort 
och lång sikt för kommunkoncernen.

Stadsrevisionen rekommenderar att finansiella mål för koncernen tas fram, där nyckeltalen är jäm-
förbara med nyckeltal för kommunen. Även verksamhetsmål för bolagen bör redovisas i Borås Stads 
årsredovisning i koncernperspektivet. En sammanhållen redovisning av verksamhetsmål och målupp-
fyllelse ska göras i avsnittet ”God ekonomisk hushållning” i Förvaltningsberättelsen.

Mål och uppdrag
Mål och uppdrag, utifrån ”Borås 2025 – Strategiska målområden” beskrivs och följs upp endast 
avseende de kommunala nämnderna. Stadsrevisionen noterar att måluppfyllelsen ligger på endast  
23 %. Stadsrevisionen noterar att måluppfyllelsen har försämrats från år 2019 då den uppgick till 35%.

Stadsrevisionen noterar att uppföljning av de kommunala koncernföretagens mål och utveckling 
saknas under detta avsnitt. 

5 RIPS 19, vs 2020, SKR 
6 Borås Stads årsredovisning 2020, sid. 8, 9, 20, 21, 25, 49, 98
7 Borås Stads årsredovisning 2020, not 23 och 24, sid. 76
8 SKR; God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, Cirkulär 2004:46
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Soliditeten för koncernen är 34 %, vilket är en liten ökning jämfört med förra året (33 %).

Enligt RKR R15 bör nyckeltalet soliditet beräknas och redovisas med hänsyn till totala pensionsför-
pliktelser, dvs. medräknat pensionsförpliktelserna ”inom linjen” i balansräkningen.5 

Stadsrevisionen noterar därutöver att upplysning om nyckeltalet soliditet finns angiven på sju olika 
ställen i årsredovisningen.6 Soliditeten är därutöver beräknad på olika sätt.

I årsredovisningen redovisas självfinansieringsgraden för kommunen till 152 % (kommunkoncernen 
95,2 %). Stadsrevisionen noterar att man når det finansiella målet för självfinansieringsgraden. Årets 
resultat för kommunen uppgår till 284 mnkr, d.v.s. 4,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag 
och för kommunkoncernen 6,1 % (4,0 % redovisas i årsredovisningen). Målet för året uppnås samt 
det långsiktiga målet om 2–3 % uppnås.

Stadsrevisionen konstaterar att samtliga tre finansiella målen är uppnådda. 

Noteras kan att kommunkoncernens långfristiga skulder har ökat med 1 023 mnkr jämfört med 
förra året och uppgår till 7 994 mnkr. Samtidigt har kortfristiga skulderna minskat med 992 mnkr 
och uppgår 2020 till 3 502 mnkr för koncernen.7 Risker och osäkerhetsfaktorer bör, enligt SKR 
Cirkulär 2004:46, vägas in i målen, till exempel borgensåtaganden för egna koncernföretag. Risken 
för att behöva gå in och täcka förluster i kommunala koncernföretag bör kalkyleras och ingå i den 
finansiella målsättningen.8

Stadsrevisionen bedömer att finansieringsanalysen redovisar Borås Stads finansiering och investeringar 
under räkenskapsåret på ett rättvisande sätt. Stadsrevisionen noterar att de stora investeringar som 
finns i koncernen (främst gällande koncernföretagen Borås Energi och Miljö AB och Borås Elnät 
AB) inte berörs i den finansiella analysen. I avsnittet om bolagens resultat och verksamhet beskrivs 
att Borås Energi och Miljö AB framtida resultatutveckling ses som en potentiell risk. Stadsrevisionen 
noterar att den finansiella analysen saknar utvecklande resonemang om vad riskerna innebär på kort 
och lång sikt för kommunkoncernen.

Stadsrevisionen rekommenderar att finansiella mål för koncernen tas fram, där nyckeltalen är jäm-
förbara med nyckeltal för kommunen. Även verksamhetsmål för bolagen bör redovisas i Borås Stads 
årsredovisning i koncernperspektivet. En sammanhållen redovisning av verksamhetsmål och målupp-
fyllelse ska göras i avsnittet ”God ekonomisk hushållning” i Förvaltningsberättelsen.

Mål och uppdrag
Mål och uppdrag, utifrån ”Borås 2025 – Strategiska målområden” beskrivs och följs upp endast 
avseende de kommunala nämnderna. Stadsrevisionen noterar att måluppfyllelsen ligger på endast  
23 %. Stadsrevisionen noterar att måluppfyllelsen har försämrats från år 2019 då den uppgick till 35%.

Stadsrevisionen noterar att uppföljning av de kommunala koncernföretagens mål och utveckling 
saknas under detta avsnitt. 

5 RIPS 19, vs 2020, SKR 
6 Borås Stads årsredovisning 2020, sid. 8, 9, 20, 21, 25, 49, 98
7 Borås Stads årsredovisning 2020, not 23 och 24, sid. 76
8 SKR; God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, Cirkulär 2004:46
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Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på att öka långsiktigheten i den eko-
nomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Kommunallagen ställer krav på att budgeten ska 
innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten.9 Uppföljning av dessa mål ska 
göras i delårsrapport och årsredovisning. Kommunfullmäktiges budgetbeslut för år 2020 innefattar 
Vision 2025 och strategiska målområden. I beredningen av budgeten har Kommunstyrelsen kopplat 
indikatorer med målvärden till målområdena. Budget och redovisning av mål ska hanteras inom 
styr- och ledningssystemet. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts och 
följts i enlighet med kommunallagen.10 Stadsrevisionen konstaterar att förvaltnings berättelsen i Borås 
Stads årsredovisning innehåller en sammanställning av mål och uppdrag och att framställningen i 
huvudsak är deskriptiv. 

Stadsrevisionens bedömning av måluppfyllelsen grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt 
genomförda uppdrag, eftersom ofullständigt uppnådda mål och uppdrag som inte är helt genomförda 
inte kan bedömas med revisionell säkerhet. 

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Årsredovisningen redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer enligt 
nedan:

5    14   6    1 –  av 26 Kommunfullmäktiges indikatorer

Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads nämnder och bolag inte har uppnått målvärden för 20 av 
26 indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt, vilket motsvarar 77 %. En av indikatorerna 
som avser andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, har inte kunnat följas upp på grund 
av den pågående pandemin. 

Indikatorer markerade med rött, d.v.s. ej genomförda, återges nedan:
• Antal gästnätter i Borås. 

Utfall för 2020 är 124 774 belagda bäddar. Jämfört med 2019 är detta ca 100 000 färre 
belagda bäddar. Utfallet visar på de stora negativa effekter som den pågående pandemin har 
haft på besöksnäringen som helhet. Besöksnäringen där bland annat hotell och vandrarhem 
ingår är en av de hårdast drabbade näringarna av pandemin. Folkhälsomyndighetens råd och 
rekommendationer har under året haft stor påverkan  
på branschen. 

• Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, Viskaforshem, Sandhultsbostäder 
och Toarpshus. 
Målet för 2020 var 37 stycken och utfallet blev 29 stycken. Avvikelsen i antalet nyproduce-
rade lägenheter förklaras av förskjutningar i tidsplanen avseende ett projekt med 13 lägenhe-
ter. Inflyttning planeras till våren 2021. Bolagen planerar för flera  projekt för de kommande 
åren, bland annat trygghetsboenden i Viskafors samt Fristad. Stadsrevisionen noterar att 
denna indikator har nollvärde i tabellen för åren 2019, trots att man enligt årsredovisningen 
2019 uppnått målet för detta år (86 st. 2019). 

• Andel närproducerade livsmedel, %.  
Målet för 2020 om 25 % är inte uppnått och ligger på 21 % (2019 hade man samma värde 21 
%). Pandemin som inneburit delvis nedstängda enheter kan ha påverkat att målet inte blivit 
uppnått. Resultatet är också kopplat till möjligheten för Borås Stad att teckna avtal med 
producenter av närproducerade livsmedel. 

9 Kommunallagen 11 kap. 6 §
10 Ibid
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• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Utfallet 2020 ligger på 9,1 % mot målvärdet 7,2 %. Detta är en försämring jämfört med 
2019 då utfallet var 7,3 %. Pandemin och dess konsekvenser har varit en bidragande faktor 
i Borås Stad. Sjukfrånvaron ökar i samtliga åldersintervall för både kvinnor och män. 
Gruppen yngre medarbetare ligger kvar på höga nivåer oavsett kön. Av alla sjukfall avslutas  
91 %, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. Ytterligare fem procent är avslutade 
inom 28 dagar och efter 60 dagar är 97 % tillbaka i arbete. Staden fortsätter att arbeta för att 
minska inflödet i sjukskrivning och en god arbetsmiljö till alla medarbetare oavsett verksam-
het, kön och ålder.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %. 
Utfallet för 2020 var 35,9 % mot målet 43 %. År 2019 var utfallet 40 %. Friskvårdsbidraget 
är max 2 000 kr per person och år och erbjuds medarbetare oavsett förvaltningstillhörig-
het och sysselsättningsgrad. Målet för Staden har varit 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. Pandemin tros ha påverkat utfallet då nationella restriktioner har begränsat 
träningsmöjligheterna, vilket indirekt inneburit begränsad verksamhet för många tränings-
anläggningar under en stor del av året.

Indikatorer (som är delvis genomförda, gulmarkerade) med försämrat utfall under åren 2018 
till 2020: 

• Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, %. 
Målvärdet har försämrats från 83 procent år 2018 till 82 procent år 2020. 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). 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 och 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 organi-
sation och arbetssätt i syfte att bland annat öka delaktigheten. Förändringsarbetet beräknas 
vara genomfört under våren 2021.

• Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut 
senast 8 veckor efter ansökan, %. 
Målvärdet har försämrats från 98 % år 2018 till 96 % år 2020. Antalet bygglov och för-
handsbesked under 2020 var höga till antalet. Nämndens arbete med att förkorta handlägg-
ningstiderna pågår fortlöpande. Samtidigt har handläggarna i olika omfattning arbetat på 
distans på grund av den pågående pandemin. Ett flertal ändringar i rutiner och arbetssätt 
har medfört 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 handläggningstid som möjligt. Medianvärdet för handläggning av komplett ansökan låg 
på tre veckor 2020 trots att antalet ärenden ökat jämfört med 2016-2019.

Orsakerna till att målvärdena inte nås samt åtgärder som genomförts under året för att uppnå målen 
analyseras i viss utsträckning i årsredovisningen. Stadsrevisionen konstaterar att måluppfyllelsen när 
det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. Stadsrevisionen noterar att coronapandemin 
försvårat måluppfyllelsen under året.
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• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Utfallet 2020 ligger på 9,1 % mot målvärdet 7,2 %. Detta är en försämring jämfört med 
2019 då utfallet var 7,3 %. Pandemin och dess konsekvenser har varit en bidragande faktor 
i Borås Stad. Sjukfrånvaron ökar i samtliga åldersintervall för både kvinnor och män. 
Gruppen yngre medarbetare ligger kvar på höga nivåer oavsett kön. Av alla sjukfall avslutas  
91 %, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. Ytterligare fem procent är avslutade 
inom 28 dagar och efter 60 dagar är 97 % tillbaka i arbete. Staden fortsätter att arbeta för att 
minska inflödet i sjukskrivning och en god arbetsmiljö till alla medarbetare oavsett verksam-
het, kön och ålder.

• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %. 
Utfallet för 2020 var 35,9 % mot målet 43 %. År 2019 var utfallet 40 %. Friskvårdsbidraget 
är max 2 000 kr per person och år och erbjuds medarbetare oavsett förvaltningstillhörig-
het och sysselsättningsgrad. Målet för Staden har varit 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. Pandemin tros ha påverkat utfallet då nationella restriktioner har begränsat 
träningsmöjligheterna, vilket indirekt inneburit begränsad verksamhet för många tränings-
anläggningar under en stor del av året.

Indikatorer (som är delvis genomförda, gulmarkerade) med försämrat utfall under åren 2018 
till 2020: 

• Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, %. 
Målvärdet har försämrats från 83 procent år 2018 till 82 procent år 2020. 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). 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 och 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 organi-
sation och arbetssätt i syfte att bland annat öka delaktigheten. Förändringsarbetet beräknas 
vara genomfört under våren 2021.

• Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut 
senast 8 veckor efter ansökan, %. 
Målvärdet har försämrats från 98 % år 2018 till 96 % år 2020. Antalet bygglov och för-
handsbesked under 2020 var höga till antalet. Nämndens arbete med att förkorta handlägg-
ningstiderna pågår fortlöpande. Samtidigt har handläggarna i olika omfattning arbetat på 
distans på grund av den pågående pandemin. Ett flertal ändringar i rutiner och arbetssätt 
har medfört 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 handläggningstid som möjligt. Medianvärdet för handläggning av komplett ansökan låg 
på tre veckor 2020 trots att antalet ärenden ökat jämfört med 2016-2019.

Orsakerna till att målvärdena inte nås samt åtgärder som genomförts under året för att uppnå målen 
analyseras i viss utsträckning i årsredovisningen. Stadsrevisionen konstaterar att måluppfyllelsen när 
det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. Stadsrevisionen noterar att coronapandemin 
försvårat måluppfyllelsen under året.
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Kommunfullmäktiges uppdrag 
Borås Stads nämnder och styrelser har avseende 2020 fått 26 uppdrag från Kommunfullmäktige i 
dess budgetbeslut. När det gäller uppdragen bedöms de uppdrag som gäller för år 2020, vilket inne-
bär att tidigare uppdrag inte tas med. Årsredovisningen redovisar uppdragens grad av genomförande 
enligt nedan:

2    9   15    0 –  av 26 uppdrag

Av 26 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder, Kommunstyrelsen och  kommunala koncern-
företag 2020 har 11 inte genomförts, vilket motsvarar 42 %. Kommunstyrelsen står för sammantaget 
fyra av de inte genomförda uppdragen. 

Uppdrag markerade med rött, d.v.s. ej genomförda, återges nedan:

• Individ och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, i nära samverkan med andra 
nämnder som jobbar med barn och ungdomar, utreda möjligheterna att inrätta en 
särskild förebyggandeenhet med uppdrag att motverka att unga i riskzon hamnar i 
normbrytande beteenden.  
Stadsrevisionen noterar att det inte uppges någon förklaring till varför det ena uppdraget inte 
genomförts under året. Däremot finns en förklaring i Individ- och familjeomsorgsnämndens 
årsredovisning, som följer:  
 
Planeringen för att genomföra detta uppdrag var att bilda en arbetsgrupp med representanter 
från flera av de nämnder som arbetar med barn och ungdomar. Under våren gjorde nämn-
dens verksamhetsutvecklare viss omvärldsbevakning men arbetsgruppen startade inte mycket 
på grund av situationen med corona. Under hösten när arbetet med Socialt hållbart Borås 
utvecklades till att allt mer bli ett övergripande sammanhang för främjande, förebyggande 
och tidiga kommungemensamma insatser för barn och ungdomar så hänsköts uppdraget till 
styrgruppen för Socialt hållbart Borås och kommer att utredas inom ramen för detta forum 
under våren 2021.

• Borås Stad ska inte upplåta utrymme för sexistisk reklam, och när nya avtal med 
reklamföretag tecknas ska utrymme heller inte upplåtas för spelreklam. 
Tekniska nämnden tar hänsyn till detta i kommande avtal.

Stadsrevisionen konstaterar att genomförandet av Kommunfullmäktiges uppdrag har förbättrats något 
jämfört med föregående år, men bedöms fortfarande vara ett förbättringsområde. 

2.2.5 Balanskravsresultatet
Den redovisade balanskravsutredningen anger ett balanskravsresultat på 210,6 mnkr. Balans-
kravsutredningen är uppställd enligt RKR R15 och balanskravet är uppnått. 

Det framgår i anvisningarna i RKR R15 att inga andra poster, än uppställda poster i RKR R15, får 
ingå i beräkningen av balanskravsresultatet. I Borås Stads utredning anges ett ”Resultat efter synnerliga 
skäl m.m.” till 223,8 mnkr, och då korrigerat för tidigare gjorda öronmärkningar. Enligt RKR R15 
kan synnerliga skäl åberopas vid ett negativt balanskravsresultat, men det föreligger inte i Borås Stads 
balanskravsutredning. 

Stadsrevisionen bedömer att man avviker från anvisningarna i RKR R15. Ett utvecklingsområde inför 
år 2021 är att bättre förklara balanskravsutredningen.
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2.2.6 Väsentliga personalförhållanden 
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med 11 kap. 6 § LKBR. 
Förvaltningsberättelsen ska särskilt innehålla upplysningar om de anställdas frånvaro på grund av 
sjukdom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas sam-
manlagda ordinarie arbetstid. Uppgift ska också lämnas om:

1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid  
av 60 dagar eller mer,

2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män, samt
3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre.

Sjukfrånvaron för varje sådan grupp som avses i andra stycket i punkt 2 och 3 ska anges i procent 
av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift ska inte lämnas när antalet anställda i 
gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ. 

Stadsrevisionen noterar att sjukfrånvaro för bolagen redovisas i årsredovisningen, dock endast för bolag 
med fler än nio medarbetare. I årsredovisningen saknas uppgifter om den andel av sjukfrånvaron som 
avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. I årsredovisningen saknas även 
uppgifter för sjukfrånvaro för åldrarna 29 år eller yngre, 30–49 år, 50 år eller äldre.  

Stadsrevisionen noterar att den genomsnittliga sjukfrånvaron under 2020 i Sveriges kommuner ligger 
på 8,1 % (6,7 % år 2019).11 Borås Stads utfall för sjukfrånvaron är 9,1 % för 2020 (7,3 % år 2019). 
Sjukfrånvaron ligger högre än riksgenomsnittet. Målvärdet i Borås Stads budget för 2020 är satt till 
7,2 %. Målvärdet är därmed inte uppnått för Borås Stad. 

Sammanfattning av förvaltningsberättelsen
Förvaltningsberättelsens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är till stora delar upprättad i enlighet med RKR R15. 
Stadsrevisionen bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kon-
cernen samt Borås Stads verksamheter, upplysning om ekonomi och ställning, händelser av väsentlig 
betydelse, förväntad utveckling, balanskravsutredning samt andra förhållanden av vikt.

2.3 Resultaträkning
Resultaträkningen ska enligt 5 kap. 1 § LKBR i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader 
under räkenskapsåret. 5 kap. 2 § LKBR anger hur resultaträkningen ska ställas upp. I uppställningen 
enligt LKBR har 2019 införts en ny resultatnivå - Verksamhetens resultat. Verksamhetens intäkter 
och kostnader ska, för att ge en rättvisande bild, specificeras i not till resultaträkningen.12 

Årets resultat uppgår till 284 mnkr för kommunen, för kommunkoncernen 416 mnkr.13 Resultat före 
skatt uppgår till 443 mnkr för kommunkoncernen.14 

Stadsrevisionen bedömer att resultaträkningen redovisar samtliga intäkter och kostnader och ger en 
rättvisande bild av årets resultat samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. 
Stadsrevisionen noterar att nämnderna i driftredovisningen redovisar ett underskott på 43 mnkr. 
Kommunstyrelsen föreslår diverse regleringar på 89 mnkr. Det utgående ackumulerade resultatet 
uppgår till ett överskott om 130 mnkr. Resultaträkningen är uppställd i enlighet med 5 kap. 2 § LKBR.

11 SKR; Sjukfrånvaro, kommuner 2020 
12 Kommunal bokföring och redovisningslag, Eriksson, Haglund och Tagesson, Studentlitteratur, 2019, s.66-67
13 Borås Stads årsredovisning 2020, sid 60
14 Borås Stads årsredovisning 2020, sid 8
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2.2.6 Väsentliga personalförhållanden 
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med 11 kap. 6 § LKBR. 
Förvaltningsberättelsen ska särskilt innehålla upplysningar om de anställdas frånvaro på grund av 
sjukdom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas sam-
manlagda ordinarie arbetstid. Uppgift ska också lämnas om:

1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid  
av 60 dagar eller mer,

2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män, samt
3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre.

Sjukfrånvaron för varje sådan grupp som avses i andra stycket i punkt 2 och 3 ska anges i procent 
av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift ska inte lämnas när antalet anställda i 
gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ. 

Stadsrevisionen noterar att sjukfrånvaro för bolagen redovisas i årsredovisningen, dock endast för bolag 
med fler än nio medarbetare. I årsredovisningen saknas uppgifter om den andel av sjukfrånvaron som 
avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. I årsredovisningen saknas även 
uppgifter för sjukfrånvaro för åldrarna 29 år eller yngre, 30–49 år, 50 år eller äldre.  

Stadsrevisionen noterar att den genomsnittliga sjukfrånvaron under 2020 i Sveriges kommuner ligger 
på 8,1 % (6,7 % år 2019).11 Borås Stads utfall för sjukfrånvaron är 9,1 % för 2020 (7,3 % år 2019). 
Sjukfrånvaron ligger högre än riksgenomsnittet. Målvärdet i Borås Stads budget för 2020 är satt till 
7,2 %. Målvärdet är därmed inte uppnått för Borås Stad. 

Sammanfattning av förvaltningsberättelsen
Förvaltningsberättelsens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är till stora delar upprättad i enlighet med RKR R15. 
Stadsrevisionen bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen av kon-
cernen samt Borås Stads verksamheter, upplysning om ekonomi och ställning, händelser av väsentlig 
betydelse, förväntad utveckling, balanskravsutredning samt andra förhållanden av vikt.

2.3 Resultaträkning
Resultaträkningen ska enligt 5 kap. 1 § LKBR i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader 
under räkenskapsåret. 5 kap. 2 § LKBR anger hur resultaträkningen ska ställas upp. I uppställningen 
enligt LKBR har 2019 införts en ny resultatnivå - Verksamhetens resultat. Verksamhetens intäkter 
och kostnader ska, för att ge en rättvisande bild, specificeras i not till resultaträkningen.12 

Årets resultat uppgår till 284 mnkr för kommunen, för kommunkoncernen 416 mnkr.13 Resultat före 
skatt uppgår till 443 mnkr för kommunkoncernen.14 

Stadsrevisionen bedömer att resultaträkningen redovisar samtliga intäkter och kostnader och ger en 
rättvisande bild av årets resultat samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. 
Stadsrevisionen noterar att nämnderna i driftredovisningen redovisar ett underskott på 43 mnkr. 
Kommunstyrelsen föreslår diverse regleringar på 89 mnkr. Det utgående ackumulerade resultatet 
uppgår till ett överskott om 130 mnkr. Resultaträkningen är uppställd i enlighet med 5 kap. 2 § LKBR.

11 SKR; Sjukfrånvaro, kommuner 2020 
12 Kommunal bokföring och redovisningslag, Eriksson, Haglund och Tagesson, Studentlitteratur, 2019, s.66-67
13 Borås Stads årsredovisning 2020, sid 60
14 Borås Stads årsredovisning 2020, sid 8
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2.3.1 Intäkter
Enligt RKR R2 ska en inkomst, om inget annat följer av denna rekommendation, redovisas som 
intäkt först när följande förutsättningar är uppfyllda:

• inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt;

• det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen kommer

• att tillfalla kommunen; och

• de eventuella utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktio-
nen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, och villkoren för den ekonomiska upp görelsen har i 
allt väsentligt fullgjorts.

Enligt RKR R2 framgår följande gällande periodisering av skatteintäkter. Den prognos på skatteav-
räkningen som Sveriges Kommuner och Regioner publicerar i december under räkenskapsåret ska 
användas vid beräkning och periodisering av årets skatteintäkt. Enligt Borås Stads årsredovisnings 
noter framgår att skatteintäkterna periodiseras i redovisningen, dvs de redovisas under det år då den 
beskattningsbara inkomsten intjänas av den skattskyldige. Skatteintäkterna består enligt Borås Stads 
bokslut 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 prognostiserade avräk-
ning som gjordes i 2018 års bokslut. 

Intäktsredovisningen utgår från Borås Stads intäktsflöden. Borås Stads största intäktsflöden 2020 är 
avgifter, bidrag från staten, ersättningar, hyror och arrenden som uppgår till 1 885 mnkr för kommunen 
samt 3 657 mnkr för kommunkoncernen. Mindre intäktsflöden finns även gällande realisationsvinster, 
försäljning av exploateringsfastigheter samt övriga försäljningsmedel.15 

Enligt RKR R2 framgår att EU- och statsbidrag samt periodisering av dessa ska redovisas enligt det 
aktuella bidragets villkor och restriktioner. Om bidraget eller kostnadsersättningen avser två eller 
flera kostnadsperioder ska hela bidraget eller kostnadsersättningen intäktsredovisas i takt med att 
villkoren bedöms vara uppfyllda. 

Verksamhetens intäkter ska enligt RKR R2 specificeras i not. Av noten ska det framgå hur stor del 
av verksamhetens intäkter som är bidrag och ersättningar från staten. Avseende förutbetalda intäkter 
och andra inkomster som redovisas på balansräkningens skuldsida, ska en beskrivning av väsentliga 
inkomstgrupper jämfört med föregående år redovisas. Det ska anges under vilken tid och i vilken 
takt som de olika delposterna kommer att intäktsföras. Bidrag som avser flera redovisningsperioder 
ska specificeras i not till resultaträkningen. Av noten ska bidragets storlek framgå samt hur periodi-
seringen har skett. 

Stadsrevisionen noterar att dessa krav i huvudsak är uppfyllda. Stadsrevisionen noterar även att över 
24,4 mnkr har återbetalats av statsbidrag givna kommunen 2020 (år 2019 21,3 mnkr). De återbetalda 
statsbidragen omfattar bl.a. Grundskolenämnden avseende läxhjälp och specialpedagog, Vård- och 
äldrenämnden avseende modellkommun samt äldreomsorgslyftet. Vid stickprovskontroller har redo-
visade statsbidrag periodiserats korrekt.

15 Borås Stads årsredovisning 2020, not 1 sid. 68 
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2.3.2 Leasing 
Enligt RKR R5 Leasing ska objekt, vilka innehas till följd av ett leasingavtal som klassificeras som 
finansiellt, redovisas hos leasingtagaren som en anläggningstillgång i balansräkningen. Förpliktelsen 
att i framtiden betala leasingavgifter ska hos leasingtagaren redovisas som en skuld. Borås Stad redo-
visar inte sina leasade objekt som en anläggningstillgång i balansräkningen utan endast som en 
leasingkostnad i resultaträkningen. 

Upplysningar ska lämnas om finansiella leasingavtal överstigande tre år. I Borås Stads årsredovisning 
har samtliga hyres-/leasingavtal betraktats som operationella och bokförts direkt som kostnader, 
och finansiella leasingavtal finns inte redovisade i balansräkningen. Av not 3 framgår totala externa 
hyreskostnader redovisade på Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
under 2020 fördelade på hyresvärdskategori, verksamhetsområde och återstående avtalslängd. Det 
finns en skrivning om leasing- och hyresavtal under avsnittet om redovisningsprinciper och noter. 

Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stad inte följer RKR R5 Leasing fullt ut. 

2.3.3 Stickprov 
Stadsrevisionen har genomfört cirka 160 stycken (140 stycken 2019) stickprov av konton på resul-
taträkningen som har stora avvikelser mellan åren 2019 och 2020. Granskningen visar att det inte 
förekommer några större avvikelser i de stickprov som genomförts.

2.3.4 Rättelse av bokföringspost 
Enligt LKBR 3 kap. 7 § framgår det att om en bokförd post rättas, ska det anges när rättelsen har 
gjorts och vem som har gjort den. Om rättelsen görs genom en särskild rättelsepost, ska det samti-
digt säkerställas att det vid en granskning av den rättade bokföringsposten utan svårighet går att få 
kännedom om rättelsen. 

En rättelsepost utgör en ny bokföringspost och förutsätter därför en särskild verifikation. För att 
uppfylla kravet på att utan svårigheter få kännedom om rättelsen bör tekniken med anteckning om 
ursprungsverifikationen vara lämplig metod. Om denna teknik inte är lämplig måste kravet säker-
ställas på annat sätt. Alternativa tekniker kan vara att använda särskilda förteckningar, t.ex. fellistor 
eller särskilda rättningsjournaler som produceras ur redovisningssystemet. Dessa förteckningar är då 
att betrakta som räkenskapsinformation och ska ingå i beskrivningen av redovisningssystemet, se 3 
kap. 11 § LKBR. Den bokföringsskyldige bör ha i förväg fastställda rättelserutiner. Dessa bör framgå 
av systemdokumentationen.16    

Stadsrevisionen noterar att en nämnd har rättat ett flertal bokföringsposter under året och rättelserna 
uppfyller inte fullt ut 3 kap. 7 § LKBR om rättelse gällande särskild rättelsepost. 

2.4 Balansräkning
Balansräkningen ska enligt 6 kap. 1 § LKBR i sammandrag redovisa kommunens eller regionens 
samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång 
(balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. 

Stadsrevisionen bedömer att balansräkningen är uppställd enligt 6 kap. 2 § LKBR och omfattar 
tillräckliga noter. I sammandrag redovisas Borås Stads samtliga tillgångar, avsättningar och skulder 
samt eget kapital på balansdagen. Även övriga ansvarsförbindelser tas upp inom linjen. 

16 Eriksson, Haglund och Tagesson; Kommunal bokförings- och redovisningslag - Kommentarer och tolkning; 2019: 40f
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2.3.2 Leasing 
Enligt RKR R5 Leasing ska objekt, vilka innehas till följd av ett leasingavtal som klassificeras som 
finansiellt, redovisas hos leasingtagaren som en anläggningstillgång i balansräkningen. Förpliktelsen 
att i framtiden betala leasingavgifter ska hos leasingtagaren redovisas som en skuld. Borås Stad redo-
visar inte sina leasade objekt som en anläggningstillgång i balansräkningen utan endast som en 
leasingkostnad i resultaträkningen. 

Upplysningar ska lämnas om finansiella leasingavtal överstigande tre år. I Borås Stads årsredovisning 
har samtliga hyres-/leasingavtal betraktats som operationella och bokförts direkt som kostnader, 
och finansiella leasingavtal finns inte redovisade i balansräkningen. Av not 3 framgår totala externa 
hyreskostnader redovisade på Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
under 2020 fördelade på hyresvärdskategori, verksamhetsområde och återstående avtalslängd. Det 
finns en skrivning om leasing- och hyresavtal under avsnittet om redovisningsprinciper och noter. 

Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stad inte följer RKR R5 Leasing fullt ut. 

2.3.3 Stickprov 
Stadsrevisionen har genomfört cirka 160 stycken (140 stycken 2019) stickprov av konton på resul-
taträkningen som har stora avvikelser mellan åren 2019 och 2020. Granskningen visar att det inte 
förekommer några större avvikelser i de stickprov som genomförts.

2.3.4 Rättelse av bokföringspost 
Enligt LKBR 3 kap. 7 § framgår det att om en bokförd post rättas, ska det anges när rättelsen har 
gjorts och vem som har gjort den. Om rättelsen görs genom en särskild rättelsepost, ska det samti-
digt säkerställas att det vid en granskning av den rättade bokföringsposten utan svårighet går att få 
kännedom om rättelsen. 

En rättelsepost utgör en ny bokföringspost och förutsätter därför en särskild verifikation. För att 
uppfylla kravet på att utan svårigheter få kännedom om rättelsen bör tekniken med anteckning om 
ursprungsverifikationen vara lämplig metod. Om denna teknik inte är lämplig måste kravet säker-
ställas på annat sätt. Alternativa tekniker kan vara att använda särskilda förteckningar, t.ex. fellistor 
eller särskilda rättningsjournaler som produceras ur redovisningssystemet. Dessa förteckningar är då 
att betrakta som räkenskapsinformation och ska ingå i beskrivningen av redovisningssystemet, se 3 
kap. 11 § LKBR. Den bokföringsskyldige bör ha i förväg fastställda rättelserutiner. Dessa bör framgå 
av systemdokumentationen.16    

Stadsrevisionen noterar att en nämnd har rättat ett flertal bokföringsposter under året och rättelserna 
uppfyller inte fullt ut 3 kap. 7 § LKBR om rättelse gällande särskild rättelsepost. 

2.4 Balansräkning
Balansräkningen ska enligt 6 kap. 1 § LKBR i sammandrag redovisa kommunens eller regionens 
samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång 
(balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. 

Stadsrevisionen bedömer att balansräkningen är uppställd enligt 6 kap. 2 § LKBR och omfattar 
tillräckliga noter. I sammandrag redovisas Borås Stads samtliga tillgångar, avsättningar och skulder 
samt eget kapital på balansdagen. Även övriga ansvarsförbindelser tas upp inom linjen. 

16 Eriksson, Haglund och Tagesson; Kommunal bokförings- och redovisningslag - Kommentarer och tolkning; 2019: 40f
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Enligt 4 kap. 6 § LKBR framgår att för varje sammandragen post i balansräkningen ska de belopp 
som ingår i postens sammansättning specificeras i en särskild förteckning, om inte postens samman-
sättning klart framgår av bokföringen i övrigt.

En genomgång av balansräkningen utifrån LKBR och RKR:s rekommendationer redovisas nedan.

2.4.1 Immateriella anläggningstillgångar 
Enligt RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar framgår av 6 kap. 7 § första stycket LKBR att 
utgifter för utvecklingsarbete som är av väsentligt värde för kommunens verksamhet under kommande 
år får tas upp som immateriella anläggningstillgångar. Vidare framgår av 9 kap. 10 § LKBR att i de 
fall nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång bestäms till längre tid än fem år ska en 
upplysning om skälen för detta lämnas.

För varje post som tas upp som immateriell anläggningstillgång ska upplysningar om tillämpad 
avskrivningsmetod och nyttjandeperiod lämnas, uppdelade på egenutvecklade och förvärvade imma-
teriella anläggningstillgångar. 

Stadsrevisionen noterar att noterna rörande immateriella anläggningstillgångar uppfyller kraven i 
RKR R3.17 

2.4.2 Materiella anläggningstillgångar
Enligt RKR R4 Materiella anläggningstillgångar framgår av 1 kap. 4 § LKBR att bokföring och redo-
visning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Enligt 4 kap. 3 § tredje 
stycket LKBR ska upplysningar om skälen för avvikelse från denna rekommendation lämnas i en not. 
Av 9 kap. 9 § LKBR framgår att en upplysning ska lämnas om bedömd genomsnittlig nyttjandepe-
riod för varje post som tas upp som materiell anläggningstillgång. För varje post i balansräkningen 
som tas upp som materiell anläggningstillgång bör dessutom upplysning lämnas i not om tillämpad 
avskrivningsmetod.

Stadsrevisionen noterar att noterna i huvudsak följer rekommendation RKR R4.18

Komponentavskrivningar
Enligt RKR R4 Materiella anläggningstillgångar gällande komponentavskrivningar ska avskrivning-
arna spegla hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt förbrukas. Därför måste skillnader 
i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter i en materiell anläggningstillgång 
beaktas. Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande kompo-
nenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. Respektive komponent ska skrivas av separat. 
Återanskaffning av komponent redovisas som anskaffning av ny anläggningstillgång, och eventuellt 
kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs.

I årsredovisningens avsnitt om redovisningsprinciper och noter framgår att man från och med år 2014 
har tillämpat komponentavskrivning för nya fastigheter och anläggningar. Från och med år 2017 
tillämpas komponentavskrivning för samtliga fastigheter i Borås Stad. För gator, vägar och parker 
är samtliga nya objekt införda med komponentavskrivning (K3). För äldre objekt tillämpas ej kom-
ponentavskrivning. Efter omfattande utredning av Tekniska förvaltningen kommer detta heller inte 
att genomföras, detta då skillnaden blev marginell jämfört med om komponentavskrivningar införs.

17 Borås Stads årsredovisning 2020, not 4 och 12
18 Borås Stads årsredovisning 2020, not 13 och 14



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 1856

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

186

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•  |  Årsrapport

2.4.3 Nedskrivning 
Enligt RKR R6 Nedskrivning framgår av 7 kap. 4 § första stycket LKBR att en anläggningstillgång 
som vid räkenskapsårets utgång har ett lägre värde än vad som följer av 1–3 §§ (dvs. redovisat värde) 
skrivas ned till detta lägre värde, om värdenedgången kan antas vara bestående. Enligt 7 kap. 4 § 
tredje stycket ska en nedskrivning återföras, om det inte längre finns skäl för den. En prövning av 
nedskrivnings- eller återföringsbehov görs i två steg.

Nedskrivningar finns angivna i not 4 och not 13. Under året har Borås Stad och kommunkoncernen 
inte gjort några nedskrivningar. 

2.4.4 Finansiella tillgångar och finansiella skulder
Enligt RKR R7 Finansiella tillgångar och finansiella skulder ska redovisning av finansiella tillgångar 
och finansiella skulder regleras i 3 kap. 4 § samt 7 kap. 1, 2, 4–7, 9 och 12 §§ LKBR. Finansiella 
tillgångar ska i enlighet med 6  kap. 6 § LKBR klassificeras som antingen anläggningstillgångar eller 
omsättningstillgångar. Finansiella skulder ska delas in i kortfristiga respektive långfristiga skulder.

En finansiell skuld ska klassificeras som kortfristig, om den:

• förfaller till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen, eller

• förväntas bli betald inom det normala förloppet av kommunens verksamhetscykel.

Kommunen ska i not lämna upplysningar om: 

a. genomsnittlig upplåningsränta; 

b. genomsnittlig räntebindningstid; 

c. en analys över upplåningens förfallostruktur; 

d. redovisat värde för instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen uppdelat på 
tillgångsslag, såsom räntebärande värdepapper, aktier och andelar etc.; 

e. hur kommunen har fastställt verkligt värde för de instrument som värderas till verkligt värde 
i balansräkningen; 

f. hur kommunen har valt att redovisa sammansatta instrument i de fall kommunen innehar 
sådana. Upplysningen ska lämnas vid upplysningar om redovisningsprinciper;

g. vilken princip som valts för periodisering i de fall kommunen har periodiserat emissionskost-
nader och andra transaktionskostnader i samband med upptagande av lån. Upplysningen  ska 
lämnas vid upplysningar om redovisningsprinciper.

Aktier och andelar i kommunala koncernföretag enligt 2 kap. 5 § LKBR ska klassificeras som anlägg-
ningstillgångar. 

Alla övriga finansiella skulder ska klassificeras som långfristiga. Finansiella tillgångar och  finansiella 
skulder ska då de först redovisas på balansräkningen värderas till anskaffningsvärde.

Huvuddelen av kommunens långfristiga utlåning gäller lån till de kommunala koncernföretagen, 
uppgående till 9 092 mnkr. Övrig utlåning uppgår till 19 mnkr och är lån till Åhagastiftelsen och IF 
Elfsborg. Stadsrevisionen noterar att noterna uppfyller kraven i RKR R7.19 Stadsrevisionen noterar 
även att det saknas upplysningar (enligt a till g ovan) i not i enlighet med RKR R7.

19 Borås Stads årsredovisning 2020, not 15 och 16
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2.4.3 Nedskrivning 
Enligt RKR R6 Nedskrivning framgår av 7 kap. 4 § första stycket LKBR att en anläggningstillgång 
som vid räkenskapsårets utgång har ett lägre värde än vad som följer av 1–3 §§ (dvs. redovisat värde) 
skrivas ned till detta lägre värde, om värdenedgången kan antas vara bestående. Enligt 7 kap. 4 § 
tredje stycket ska en nedskrivning återföras, om det inte längre finns skäl för den. En prövning av 
nedskrivnings- eller återföringsbehov görs i två steg.

Nedskrivningar finns angivna i not 4 och not 13. Under året har Borås Stad och kommunkoncernen 
inte gjort några nedskrivningar. 

2.4.4 Finansiella tillgångar och finansiella skulder
Enligt RKR R7 Finansiella tillgångar och finansiella skulder ska redovisning av finansiella tillgångar 
och finansiella skulder regleras i 3 kap. 4 § samt 7 kap. 1, 2, 4–7, 9 och 12 §§ LKBR. Finansiella 
tillgångar ska i enlighet med 6  kap. 6 § LKBR klassificeras som antingen anläggningstillgångar eller 
omsättningstillgångar. Finansiella skulder ska delas in i kortfristiga respektive långfristiga skulder.

En finansiell skuld ska klassificeras som kortfristig, om den:

• förfaller till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen, eller

• förväntas bli betald inom det normala förloppet av kommunens verksamhetscykel.

Kommunen ska i not lämna upplysningar om: 

a. genomsnittlig upplåningsränta; 

b. genomsnittlig räntebindningstid; 

c. en analys över upplåningens förfallostruktur; 

d. redovisat värde för instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen uppdelat på 
tillgångsslag, såsom räntebärande värdepapper, aktier och andelar etc.; 

e. hur kommunen har fastställt verkligt värde för de instrument som värderas till verkligt värde 
i balansräkningen; 

f. hur kommunen har valt att redovisa sammansatta instrument i de fall kommunen innehar 
sådana. Upplysningen ska lämnas vid upplysningar om redovisningsprinciper;

g. vilken princip som valts för periodisering i de fall kommunen har periodiserat emissionskost-
nader och andra transaktionskostnader i samband med upptagande av lån. Upplysningen  ska 
lämnas vid upplysningar om redovisningsprinciper.

Aktier och andelar i kommunala koncernföretag enligt 2 kap. 5 § LKBR ska klassificeras som anlägg-
ningstillgångar. 

Alla övriga finansiella skulder ska klassificeras som långfristiga. Finansiella tillgångar och  finansiella 
skulder ska då de först redovisas på balansräkningen värderas till anskaffningsvärde.

Huvuddelen av kommunens långfristiga utlåning gäller lån till de kommunala koncernföretagen, 
uppgående till 9 092 mnkr. Övrig utlåning uppgår till 19 mnkr och är lån till Åhagastiftelsen och IF 
Elfsborg. Stadsrevisionen noterar att noterna uppfyller kraven i RKR R7.19 Stadsrevisionen noterar 
även att det saknas upplysningar (enligt a till g ovan) i not i enlighet med RKR R7.

19 Borås Stads årsredovisning 2020, not 15 och 16
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2.4.5 Derivat och säkringsredovisning
RKR R8 Derivat och säkringsredovisning behandlar redovisning av derivatinstrument och säkrings-
redovisning. I LKBR finns ingen särskild reglering av redovisning av derivat eller säkringsredovisning. 
Generella regler för värdering av anläggnings- och omsättningstillgångar finns i 7 kap. 1, 2, 4 och 
5 §§ LKBR. I 7 kap. 9 § regleras omräkning av fordringar och skulder i utländsk valuta. Stöd för 
den kvittning av värdeförändringar på säkringsinstrumentet mot värdeförändringar på den säkrade 
posten som görs vid säkringsredovisning finns i 4 kap. 4 §. Upplysningskrav finns i 9 kap. 3 § LKBR.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-02-23 har Borås Stad övertagit räntebindningsansvaret från 
koncernföretagen. Beslutet innebär att de av koncernföretaget ingångna räntebindningarna får löpa 
ut men att derivat ingångna efter 2017-02-23 blir föremål för säkringsredovisning i Borås Stad. Som 
säkringsinstrument används räntederivat. Syftet med säkringen är att eliminera  variationer i framtida 
kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och fixera räntekostnaderna.20 

Stadsrevisionen noterar att verkligt värde samt upplysning om vilken påverkan som säkringsinstru-
menten har haft på kommunens resultaträkning under den gångna perioden inte framgår av not nio 
i Borås Stads årsredovisning.

Stadsrevisionen bedömer att säkringsredovisning i enlighet med RKR R8 tillämpas i huvudsak med 
förbättringsområde gällande upplysningar i not.21

2.4.6  Extraordinära och jämförelsestörande poster 
I RKR R11 Extraordinära och jämförelsestörande poster framgår det att redovisningen av extraor-
dinära poster regleras i 5 kap. 2 och 5 §§ samt 9 kap. 12 § LKBR. I 5 kap. 3 § andra stycket finns 
reglering om delposter. Enligt 5 kap. 5 § LKBR ska intäkter eller kostnader i annan verksamhet än 
kommunens normala verksamhet redovisas som extraordinära poster. 

Av 5 kap. 2 § LKBR framgår det att extraordinära poster ska redovisas på separat rad i resultaträk-
ningen. Enligt 9 kap. 12 § LKBR ska de extraordinära posterna i not specificeras till belopp och art 
i upplysning. Av noten ska framgå belopp för varje enskild extraordinär intäkt eller kostnad, samt 
vad posten avser. 

Stadsrevisionen noterar att inga extraordinära eller jämförelsestörande poster redovisas i årsredovis-
ningen 2020. 

2.4.7  Byte av redovisningsprinciper m.m.
Enligt RKR R12 Byte av redovisningsprinciper m.m. får byte av redovisningsprincip får ske om bytet 
krävs för anpassning till lagstiftning eller rekommendation från RKR. Om så inte är fallet, kan ett 
byte ändå äga rum, om den nya redovisningsprincipen på goda grunder kan anses leda till en mer 
rättvisande redovisning av resultat och ställning, och om den inte står i strid med rekommendation 
utgiven av RKR. Byte av redovisningsprincip ska ske från och med ingången av nytt räkenskapsår, 
om det inte finns särskilda skäl mot det. Grundläggande redovisningsprinciper och avvikelse från 
dessa regleras i 4 kap. 4 § LKBR. Reglering av jämförelsetal finns i 5 kap. 6 § och 6 kap. 5 §. I 9 kap. 
3 och 6 §§ regleras krav på upplysningar.

Av 9 kap. 3 § LKBR framgår att upplysning  ska lämnas, om avvikelse från grundläggande redovis-
ningsprinciper görs med stöd av 4 kap. 4  § andra stycket LKBR. Enligt bestämmelsen ska upplysningen 
innehålla skälen för avvikelsen och en bedömning av effekten på kommunens resultat och ekonomiska 
ställning. Upplysning i not ska lämnas, om rättelse av väsentligt fel görs.

20 Borås Stads årsredovisning 2020, sid. 65 
21 Borås Stads årsredovisning 2020, sid. 18-20, 65 och not 9
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Stadsrevisionen noterar att redovisningsprinciper har anpassats till LKBR. Stadsrevisionen noterar 
även att inga förändrade redovisningsprinciper har tillämpats jämfört med föregående år. 

2.4.8 Andra avsättningar 
Enligt RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser ska en avsättning redovisas i balansräkningen om; 

• en kommun har en befintlig legal förpliktelse till följd av en eller flera inträffade  
händelser; 

• det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen; 

• och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Om dessa villkor inte är uppfyllda, ska ingen avsättning redovisas i balansräkningen. Endast sådana 
legala förpliktelser som uppstår på grund av inträffade händelser under räkenskapsåret eller tidigare 
räkenskapsår, och som finns oberoende av framtida handlande,redovisas som avsättningar. Reservering 
för utgifter som krävs för den framtida verksamheten får aldrig redovisas i balansräkningen. 

Av 9 kap. 4 § första stycket LKBR framgår att upplysning ska lämnas om principerna för värdering 
av avsättningar samt att upplysningar i not ska lämnas om varje avsättning. I RKR R9 framgår att en 
kortfattad beskrivning av förpliktelsens karaktär och den förväntade tidpunkten för varje utflöde av 
resurser som förpliktelsen leder till; en indikation om osäkerheterna om beloppet eller tidpunkten för 
dessa utflöden. Upplysningar ska lämnas om betydelsefulla antaganden som gjorts rörande framtida 
händelser som påverkat värderingen; samt det belopp av varje förväntad gottgörelse som har redovisats 
som tillgång.

En avsättning gjordes redan år 2018 på 20 mnkr och avsåg sommarlovskort för kollektivtrafik för fyra 
år framåt. Avsättningen saknar underlag, upplysningar och ansvarsförbindelse i enlighet med RKR R9. 

Posten andra avsättningar uppgår i bokslutet för Borås Stad till 91 mnkr. Dessa avsättningar har 
under året ökat med totalt 35 mnkr. Nya avsättningar har gjorts uppgående till totalt 37,5 mnkr, 
MarketPlace Borås 10,5 mnkr och rivning av Gässlösa 27 mnkr. Avsättningen gällande MarketPlace 
Borås saknar underlag, upplysningar och ansvarsförbindelse i enlighet med RKR R9. Upplysningar 
till posten lämnas i not 22 till balansräkningen. Upplysningar lämnas om återstående avtalstid/
betalningstid och planerad byggstart/färdigställande. Informationen enligt RKR R9 om förändringar 
under året, lämnas på totalen men inte per gjord avsättning. Upplysningar lämnas inte om den nya 
avsättningen MarketPlace Borås. 

Andra avsättningar för kommunkoncernen som helhet uppgår till 544 mnkr i utgående balans. 
Stadsrevisionen noterar att vissa upplysningar till BEMAB:s investeringsfond på 208 mnkr saknas. 

Stadsrevisionens samlade bedömning är att avsnittet andra avsättningar inte fullt ut följer RKR R9.

Ansvarsförbindelser 
De ansvarsförbindelser som redovisas inom linjen till balansräkningen är dels pensionsförpliktelser 
intjänade före 1998, dels övriga ansvarsförbindelser. Pensionsförpliktelserna uppgår per 2020-12-31 
till 1 451 mnkr. Stadsrevisionen noterar att RKR R9 inte gäller ansvarsförbindelser för pensioner. 

Övriga ansvarsförbindelser uppgår i årsredovisningen till 603 mnkr (kommunen). Avstämning av 
beslut vad gäller utökat borgensåtagande för Borås Arena AB på 43 mnkr och Borås Skidarena AB på 
8,3 mnkr, samt nytt borgensåtagande 2020 för Boråshallen AB på 20 mnkr har gjorts. Enligt RKR 
R9 ska en kortfattad beskrivning av ansvarsförbindelsernas karaktär, osäkerhet och risker anges. 
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Stadsrevisionen noterar att redovisningsprinciper har anpassats till LKBR. Stadsrevisionen noterar 
även att inga förändrade redovisningsprinciper har tillämpats jämfört med föregående år. 

2.4.8 Andra avsättningar 
Enligt RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser ska en avsättning redovisas i balansräkningen om; 

• en kommun har en befintlig legal förpliktelse till följd av en eller flera inträffade  
händelser; 

• det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen; 

• och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Om dessa villkor inte är uppfyllda, ska ingen avsättning redovisas i balansräkningen. Endast sådana 
legala förpliktelser som uppstår på grund av inträffade händelser under räkenskapsåret eller tidigare 
räkenskapsår, och som finns oberoende av framtida handlande,redovisas som avsättningar. Reservering 
för utgifter som krävs för den framtida verksamheten får aldrig redovisas i balansräkningen. 

Av 9 kap. 4 § första stycket LKBR framgår att upplysning ska lämnas om principerna för värdering 
av avsättningar samt att upplysningar i not ska lämnas om varje avsättning. I RKR R9 framgår att en 
kortfattad beskrivning av förpliktelsens karaktär och den förväntade tidpunkten för varje utflöde av 
resurser som förpliktelsen leder till; en indikation om osäkerheterna om beloppet eller tidpunkten för 
dessa utflöden. Upplysningar ska lämnas om betydelsefulla antaganden som gjorts rörande framtida 
händelser som påverkat värderingen; samt det belopp av varje förväntad gottgörelse som har redovisats 
som tillgång.

En avsättning gjordes redan år 2018 på 20 mnkr och avsåg sommarlovskort för kollektivtrafik för fyra 
år framåt. Avsättningen saknar underlag, upplysningar och ansvarsförbindelse i enlighet med RKR R9. 

Posten andra avsättningar uppgår i bokslutet för Borås Stad till 91 mnkr. Dessa avsättningar har 
under året ökat med totalt 35 mnkr. Nya avsättningar har gjorts uppgående till totalt 37,5 mnkr, 
MarketPlace Borås 10,5 mnkr och rivning av Gässlösa 27 mnkr. Avsättningen gällande MarketPlace 
Borås saknar underlag, upplysningar och ansvarsförbindelse i enlighet med RKR R9. Upplysningar 
till posten lämnas i not 22 till balansräkningen. Upplysningar lämnas om återstående avtalstid/
betalningstid och planerad byggstart/färdigställande. Informationen enligt RKR R9 om förändringar 
under året, lämnas på totalen men inte per gjord avsättning. Upplysningar lämnas inte om den nya 
avsättningen MarketPlace Borås. 

Andra avsättningar för kommunkoncernen som helhet uppgår till 544 mnkr i utgående balans. 
Stadsrevisionen noterar att vissa upplysningar till BEMAB:s investeringsfond på 208 mnkr saknas. 

Stadsrevisionens samlade bedömning är att avsnittet andra avsättningar inte fullt ut följer RKR R9.

Ansvarsförbindelser 
De ansvarsförbindelser som redovisas inom linjen till balansräkningen är dels pensionsförpliktelser 
intjänade före 1998, dels övriga ansvarsförbindelser. Pensionsförpliktelserna uppgår per 2020-12-31 
till 1 451 mnkr. Stadsrevisionen noterar att RKR R9 inte gäller ansvarsförbindelser för pensioner. 

Övriga ansvarsförbindelser uppgår i årsredovisningen till 603 mnkr (kommunen). Avstämning av 
beslut vad gäller utökat borgensåtagande för Borås Arena AB på 43 mnkr och Borås Skidarena AB på 
8,3 mnkr, samt nytt borgensåtagande 2020 för Boråshallen AB på 20 mnkr har gjorts. Enligt RKR 
R9 ska en kortfattad beskrivning av ansvarsförbindelsernas karaktär, osäkerhet och risker anges. 

Årsrapport 2020Granskningsrapporter 2020

189

Granskning av Borås Stads årsredovisning 2020

Stadsrevisionen noterar att detta saknas och därmed blir bedömningen att kraven i RKR R9 inte 
uppfylls.

2.4.9 Pensioner
Pensionsskulden utgör var för sig i det två delarna både den största avsättningen och den största 
ansvarsförbindelsen för kommunen. Lagregleringen för dessa två delar återfinns, beroende på form, i 
kapitel 5–7 samt 9 LKBR. Redovisning av pensionsförpliktelser regleras särskilt i 5 kap. 4 § och 6 kap. 
4 § LKBR. Det finns bestämmelser om avsättningar i 6 kap. 8 § och 7 kap. 11 § LKBR. Upplysningar 
om förändring av pensionsförpliktelse genom tecknande av försäkring eller överföring till stiftelse 
regleras i 9 kap. 11 § LKBR. Hur pensionsförpliktelsen ska värderas regleras inte i lagstiftningen. 
Enligt 11 kap. 4 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för förvaltningen av medel 
avsatta för pensionsförpliktelser. Hanteringen enligt LKBR är i linje med, den av kommunen även 
sedan tidigare tillämpade hanteringen, blandmodellen som träde i kraft 1998 i samband med dåva-
rande lagstiftning, lagen om kommunal redovisning.

Sådana förpliktelser vilka är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på 
balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst, men ovissa till sitt belopp eller till den tidpunkt 
då de ska infrias, enligt 6 kap. 8 § LKBR, ska, om inte annat följer av 4 §, tas upp som avsättningar. 
Följaktligen ska förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats från och med 1998 redovisas 
som en avsättning. Vidare ska i denna avsättning även inkludera ålderspension som är förmånsbestämd 
till förtroendevalda.

De förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska enligt 6 kap. 4 § LKBR 
inte tas upp som skuld eller avsättning. Enligt 5 kap. 4 § LKBR ska dessa vid utbetalning tas upp som 
kostnad i resultaträkningen och beräknade framtida utbetalningar utgör därmed en ansvarsförbindelse.

Borås Stads hantering av pensioner redovisas i avsnittet pensionsåtaganden samt under avsnittet 
redovisningsprinciper och noter i Borås Stads årsredovisning 2020. I dessa stycken redogörs för att 
en extra avsättning till IPR gjorts, däremot framgår ingen ytterligare information. 

Enligt RKR R10 Pensioner framgår att följande ska framgå i not för pensionsavsättning och ansvars-
förbindelse för pensioner:

• det redovisade värdet vid redovisningsperiodens början,

• de väsentliga poster som har förändrat pensionsavsättningen

• eller ansvarsförbindelsen under redovisningsperioden, och

• det redovisade värdet vid redovisningsperiodens slut.

Vidare framgår att upplysning ska lämnas om aktualiseringsgrad (andel av personakterna för nuva-
rande och tidigare anställd personal som är uppdaterad avseende pensionsgrundande anställningar) 
för underlaget för beräkningen av pensionsförpliktelserna. För pensionsförpliktelse som inte omfattas 
av RIPS (den av SKR antagna beräkningsmodellen för pensionsförpliktelser) ska upplysning lämnas 
om tillämpade beräkningsgrunder och vilket belopp förpliktelsen upptagits till.

Upplysning ska lämnas om antalet visstidsförordnanden för anställda och förtroendevalda samt sär-
skilda villkor som avviker från vad som är normalt och kan leda till betydande ekonomiska konse-
kvenser. Detta gäller både pensionsförmåner som redovisas som avsättning och sådana som redovisas 
som ansvarsförbindelse.
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I årsredovisningen för Borås Stad 2020 framgår upplysningar för avsättningar i not 21. Upplysning 
lämnas kring aktualiseringsgraden för avsättningarna, 92,0 %. Stadsrevisionen noterar att aktualise-
ringsgraden har ändrats med 0,2 procent efter att ha varit oförändrad de senaste fyra åren (92,2 %). 

Avsättning för pensioner uppgår till 512 mnkr (kommunen) för år 2020. Fram till och med 2018 har 
Borås Stad gjort extra avsättningar till pensioner intjänade till och med 1997-12-31, så kallad intjänad 
pensionsrätt (IPR), på sammanlagt 832 miljoner kronor. Pensionsåtaganden för anställda i de bolag 
som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFNAR 2012:1 (K3). Detta redovisas i not 25 till 
balansräkningen, vilket är i enlighet med bestämmelsen i 9 kap. 11 § LKBR. Bland dessa avsättningar 
ingår ”Framtida pensioner intjänade t.o.m. 1997” med 42 mnkr. Den senare posten har under året 
minskat med 15 mnkr. Minskningen har skett till följd av indexering, och inte en försäkringslösning. 
Enligt LKBR 6 kap. 4§ ska förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 
inte tas upp som skuld eller avsättning.

I ansvarsförbindelserna ingår pensionsförpliktelser intjänade t.o.m. 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. 

Pensionsskulden redovisas i överensstämmelse med redovisningslagen enligt blandmodellen.22  
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 utbe-
talas efterföljande år upptas som kostnad i resultaträkningen och kortfristig skuld i balansräk-
ningen.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.

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.

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 sub-
stantiellt 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 %.

Enligt 6 kap. 4 § LKBR ska förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 inte 
tas upp som skuld eller avsättning. Dessa avsättningar utgör en del av den pensionsskuld som enligt 
LKBR ska redovisas som ansvarsförbindelse (den s.k. blandmodellen). Blandmodellen har varit omdis-
kuterad, och det har blivit vanligt att kommuner gör extra avsättningar. Förfarandet överensstämmer 
med vedertagen redovisningspraxis i andra verksamheter, men går alltså emot gällande lagstiftning 
för kommunal bokföring och redovisning. 

22 Borås Stads årsredovisning 2020, sid. 64-65
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I årsredovisningen för Borås Stad 2020 framgår upplysningar för avsättningar i not 21. Upplysning 
lämnas kring aktualiseringsgraden för avsättningarna, 92,0 %. Stadsrevisionen noterar att aktualise-
ringsgraden har ändrats med 0,2 procent efter att ha varit oförändrad de senaste fyra åren (92,2 %). 

Avsättning för pensioner uppgår till 512 mnkr (kommunen) för år 2020. Fram till och med 2018 har 
Borås Stad gjort extra avsättningar till pensioner intjänade till och med 1997-12-31, så kallad intjänad 
pensionsrätt (IPR), på sammanlagt 832 miljoner kronor. Pensionsåtaganden för anställda i de bolag 
som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFNAR 2012:1 (K3). Detta redovisas i not 25 till 
balansräkningen, vilket är i enlighet med bestämmelsen i 9 kap. 11 § LKBR. Bland dessa avsättningar 
ingår ”Framtida pensioner intjänade t.o.m. 1997” med 42 mnkr. Den senare posten har under året 
minskat med 15 mnkr. Minskningen har skett till följd av indexering, och inte en försäkringslösning. 
Enligt LKBR 6 kap. 4§ ska förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 
inte tas upp som skuld eller avsättning.

I ansvarsförbindelserna ingår pensionsförpliktelser intjänade t.o.m. 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. 

Pensionsskulden redovisas i överensstämmelse med redovisningslagen enligt blandmodellen.22  
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 utbe-
talas efterföljande år upptas som kostnad i resultaträkningen och kortfristig skuld i balansräk-
ningen.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.

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.

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 sub-
stantiellt 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 %.

Enligt 6 kap. 4 § LKBR ska förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 inte 
tas upp som skuld eller avsättning. Dessa avsättningar utgör en del av den pensionsskuld som enligt 
LKBR ska redovisas som ansvarsförbindelse (den s.k. blandmodellen). Blandmodellen har varit omdis-
kuterad, och det har blivit vanligt att kommuner gör extra avsättningar. Förfarandet överensstämmer 
med vedertagen redovisningspraxis i andra verksamheter, men går alltså emot gällande lagstiftning 
för kommunal bokföring och redovisning. 

22 Borås Stads årsredovisning 2020, sid. 64-65
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Stadsrevisionen rekommenderar att man löpande arbetar med att hålla en hög aktualiseringsgrad.

Stadsrevisionen noterar att uppgift om antal visstidsförordnanden nu framgår i not 25 för pensions-
förpliktelserna. 

Enligt RKR R9 framgår vilka upplysningar som ska lämnas för andra avsättningar än de vilka avser 
pensioner. I avsättningarna gjorda av Borås Stad ska i linje med gällande lagstiftning den avgiftsbe-
stämda ålderspensionen inte ingå i gjorda avsättningar då utbetalning av denna sker året efter intjä-
nande. Denna återfinns som en kortfristig skuld. 

Sammanfattningsvis kan Stadsrevisionen konstatera att Borås Stads årsredovisning i huvudsak upp-
fyller RKR R10. 

Stadsrevisionen rekommenderar att uppföljning görs av följande:

• Finns det några pensionsförpliktelser vilka inte omfattas av RIPS (Riktlinjer för pensions-
skuldsberäkning; dvs. den av SKR antagna beräkningsmodellen för pensionsförpliktelser)?

• Finns det några villkor vilka avviker, särskilda villkor, från vad som är normalt för vilka 
upplysningar borde lämnas?

2.5 Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper regleras i 12 kap. LKBR. Enligt 12 kap. 2 § första stycket LKBR ska 
sammanställda räkenskaper upprättas för den kommunala koncernen. Av 2 kap. 6 § LKBR framgår att 
den kommunala koncernen består av kommunen tillsammans med de kommunala koncernföretagen.

Enligt 2 kap. 5 § första stycket LKBR är ett kommunalt koncernföretag en juridisk person över vars 
verksamhet, mål och strategier en kommun har ett varaktigt betydande inflytande. En kommun kan 
utöva ett sådant inflytande själv eller tillsammans med ett eller flera kommunala koncernföretag. 
Definition av kommunalt koncernföretag och kommunal koncern finns i 2 kap. 5 och 6 §§.

Av 12 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 6 § LKBR följer att för varje sammandragen post i den 
sammanställda balansräkningen ska de belopp som ingår i postens sammansättning specificeras i en 
särskild förteckning, om inte postens sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt. Av den 
särskilda förteckningen ska det framgå hur enheternas räkenskaper har sammanställts och eventuellt 
justerats i resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys och noter inför konsolideringen.

I RKR R16 Sammanställda räkenskaper finns rekommendationer vad som gäller vid upprättande av 
sammanställda räkenskaper. Med utgångspunkt från rekommendationerna kan följande konstateras 
utifrån de angivna tillämpade redovisningsprinciperna:

• De sammanställda räkenskaperna omfattar de juridiska personer där kommunen har ett 
varaktigt betydande inflytande, samtliga koncernföretag och två kommunalförbund ingår.

• Stiftelserna Blå Stjärnas Djursjukhus och Proteko ingår inte då deras omslutning är av ringa 
betydelse. Donationsfonderna ingår inte heller i de sammanställda räkenskaperna. 

• De sammanställda räkenskaperna upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Väsentliga koncerninterna kostnader, intäkter, fordringar och skulder har 
eliminerats.

• Det framgår inte tydligt i Borås Stads årsredovisning om några justeringar av koncernföreta-
gens bokslut gjorts innan konsolideringen på grund av ändrade redovisnings principer.
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Stadsrevisionen noterar vidare att koncernföretagens skattekostnader ingår i verksamhetens kost-
nader,23 uppskjutna skatter ingår i posten ”Andra avsättningar”24 och noterna till de sammanställda 
räkenskaperna är specificerade. 

Borås Stads årsredovisning uppfyller i huvudsak kraven i RKR R16 vid upprättandet av de samman-
ställda räkenskaperna.

2.6 Kassaflödesanalys
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kommunens in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas i 
kassaflödesanalysen. I RKR R13 Kassaflödesanalys framgår det att räkenskapsårets kassaflöden ska 
i kassaflödesanalysen hänföras till följande sektorer:

• löpande verksamhet,

• investeringsverksamhet,

• finansieringsverksamhet, och i förekommande fall 

• bidrag till infrastruktur.

Upplysning ska lämnas i en not om de justeringar som gjorts för poster som utgör skillnaden mellan 
årets resultat och kassaflödet från den löpande verksamheten. Upplysning ska också lämnas om 
väsentliga händelser som påverkar kassaflödet och avviker från det normala.

Kommunen ska tillämpa indirekt eller direkt metod vid redovisning av kassaflöden från den löpande 
verksamheten. Borås Stad tillämpar indirekt metod i årsredovisningen. Stadsrevisionen noterar att kas-
saflödesanalysen innehåller de föreskrivna sektorerna och är i huvudsak korrekt uppställd. Upplysning 
avseende justering för ej likviditetspåverkande poster finns.25 Upplysning om väsentliga händelser 
som påverkat kassaflödet finns inte. Ett utvecklingsområde är att vissa poster, som t.ex. investeringar 
i anläggningstillgångar, kan kommenteras i not, samt att bättre kommentera kassaflödesanalysen 
genom tilläggsupplysningar. 

2.7 Drift- och investeringsredovisning
Enligt 10 kap. 1 § LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig 
till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Enligt RKR R14 Drift- och investe-
ringsredovisning framgår det att driftredovisningen ska utformas så attutfallen kan stämmas av mot 
fullmäktiges budget. 

Budgetposterna ska redovisas brutto ifall fullmäktige anvisar anslagen i form av intäkter och kostnader. 
Anvisar fullmäktige nettoanslag, kan budgetposterna redovisas netto. Driftredovisningens budget-
poster ska avse senast beslutad budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas om 
till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats.

Innevarande och föregående års utfall ska redovisas brutto (intäkter och kostnader), och jämföras 
med föregående års utfall.

Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kom-
munens investeringsverksamhet. Investeringsredovisningen gör det möjligt för Kommunfullmäktige 
att jämföra beslutade/beräknade totalutgifter och anslag med utfall. Investeringsredovisningen ska 
utformas så att utfallen på ett överskådligt sätt kan stämmas av mot Kommunfullmäktiges budget 
och andra för investeringsverksamheten relevanta fullmäktigebeslut. Investeringsredovisningens bud-
getposter ska avse senast beslutad budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas 
om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats.

23 Borås Stads Årsredovisning 2020, not 2 i sammanställd redovisning
24 Ibid, not 22 i sammanställd redovisning 
25 Borås Stads Årsredovisning 2020, not 27
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Stadsrevisionen noterar vidare att koncernföretagens skattekostnader ingår i verksamhetens kost-
nader,23 uppskjutna skatter ingår i posten ”Andra avsättningar”24 och noterna till de sammanställda 
räkenskaperna är specificerade. 

Borås Stads årsredovisning uppfyller i huvudsak kraven i RKR R16 vid upprättandet av de samman-
ställda räkenskaperna.

2.6 Kassaflödesanalys
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kommunens in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas i 
kassaflödesanalysen. I RKR R13 Kassaflödesanalys framgår det att räkenskapsårets kassaflöden ska 
i kassaflödesanalysen hänföras till följande sektorer:

• löpande verksamhet,

• investeringsverksamhet,

• finansieringsverksamhet, och i förekommande fall 

• bidrag till infrastruktur.

Upplysning ska lämnas i en not om de justeringar som gjorts för poster som utgör skillnaden mellan 
årets resultat och kassaflödet från den löpande verksamheten. Upplysning ska också lämnas om 
väsentliga händelser som påverkar kassaflödet och avviker från det normala.

Kommunen ska tillämpa indirekt eller direkt metod vid redovisning av kassaflöden från den löpande 
verksamheten. Borås Stad tillämpar indirekt metod i årsredovisningen. Stadsrevisionen noterar att kas-
saflödesanalysen innehåller de föreskrivna sektorerna och är i huvudsak korrekt uppställd. Upplysning 
avseende justering för ej likviditetspåverkande poster finns.25 Upplysning om väsentliga händelser 
som påverkat kassaflödet finns inte. Ett utvecklingsområde är att vissa poster, som t.ex. investeringar 
i anläggningstillgångar, kan kommenteras i not, samt att bättre kommentera kassaflödesanalysen 
genom tilläggsupplysningar. 

2.7 Drift- och investeringsredovisning
Enligt 10 kap. 1 § LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig 
till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Enligt RKR R14 Drift- och investe-
ringsredovisning framgår det att driftredovisningen ska utformas så attutfallen kan stämmas av mot 
fullmäktiges budget. 

Budgetposterna ska redovisas brutto ifall fullmäktige anvisar anslagen i form av intäkter och kostnader. 
Anvisar fullmäktige nettoanslag, kan budgetposterna redovisas netto. Driftredovisningens budget-
poster ska avse senast beslutad budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas om 
till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats.

Innevarande och föregående års utfall ska redovisas brutto (intäkter och kostnader), och jämföras 
med föregående års utfall.

Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kom-
munens investeringsverksamhet. Investeringsredovisningen gör det möjligt för Kommunfullmäktige 
att jämföra beslutade/beräknade totalutgifter och anslag med utfall. Investeringsredovisningen ska 
utformas så att utfallen på ett överskådligt sätt kan stämmas av mot Kommunfullmäktiges budget 
och andra för investeringsverksamheten relevanta fullmäktigebeslut. Investeringsredovisningens bud-
getposter ska avse senast beslutad budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift lämnas 
om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats.

23 Borås Stads Årsredovisning 2020, not 2 i sammanställd redovisning
24 Ibid, not 22 i sammanställd redovisning 
25 Borås Stads Årsredovisning 2020, not 27
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Fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av mot beslutade eller 
beräknade totalutgifter. 

Borås Stads årsredovisning för 2020 innehåller en samlad drift- och investeringsredovisning.26 

Investeringsredovisningen ger information om godkänd utgift, förbrukade medel vid årets början 
och slut samt återstående medel. Investeringarna uppgår till 392,2 mnkr år 2020 för Borås Stad. 
Nettoinvesteringarna inklusive driftinvesteringar uppgick till 419 mnkr. Avvikelsen mot budgeterad 
investeringsbudget beror till stor del på att bygglov och detaljplaner har överklagats men avvikel-
sen förklaras i årsredovisningen av att vissa projekt inte har kunnat genomföras p.g.a. pandemin. 
Investeringarna består främst av gemensamma funktioner (underhållsinvesteringar, fordon och maski-
ner, energibesparande åtgärder m.m.) på 143 mnkr, pedagogisk verksamhet 114 mnkr, fritid och 
kultur 33 mnkr m.fl. områden. Ej förbrukade investeringsmedel 2020 på sammanlagt 177,4 mnkr 
omdisponeras från tidigare år till 2021.27 

Stadsrevisionen noterar att drift- och investeringsredovisningen inte innehåller kommunkoncern-
perspektivet.  Stadsrevisionen bedömer att drift- och investeringsredovisningen i huvudsak uppfyller 
RKR R14.

2.8 Övriga upplysningar som ska lämnas i not 
Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för de kommunala 
revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning s.k. räkenskapsrevision. Det 
innebär att utgifter för revision som utförs året efter redovisas som kostnad det räkenskapsår revisionen 
avser. Vidare framgår det av RKR R 18 Övriga upplysningar som ska lämnas i not att upplysningen 
ska lämnas i separat not avseende kostnader för räkenskapsrevision. Stadsrevisionen noterar att not 
sex i årsredovisningen innehåller uppgift om kostnad för räkenskapsrevision.  

RKR R18 reglerar upplysningar i not om särredovisning. Stadsrevisionen noterar att i not elva anges 
att två särredovisningar har upprättats, och var de finns tillgängliga; ”Transparensredovisning för Borås 
Energi och Miljö AB 2020” samt ”2020 Årsrapport Elnät, Borås Elnät AB”. 

Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stads årsredovisning i stor utsträckning är i enlighet med 
LKBR kap. 9 samt RKR R18.

2.9 Övriga iakttagelser 
Lagstiftaren och RKR betonar att bl.a. finansiell analys och riskbedömning i första hand ska göras 
utifrån ett koncernperspektiv och i andra hand ur kommunens perspektiv. Koncernperspektivet har i 
Borås Stads tidigare årsredovisningar kommit i andra hand men förbättringar har skett de senaste åren 
och så även i årsredovisningen för 2020. Stadsrevisionen betonar att utvecklingen behöver fortsätta 
då betydande risker finns hos vissa koncernföretag vad gäller resultatutveckling, skuldsättning m.m. 
Stora risker finns främst i Borås Energi och Miljö AB där vissa risker beträffande kraftvärmeverket 
och fjärrvärmeverksamheten borde belysas bättre i Borås Stads årsredovisning.

I Borås Stads årsredovisning framhålls att den i första hand är ett analyserande beslutsunderlag för 
Kommunfullmäktige, men att årsredovisningen successivt ska utvecklas för att kunna ge information 
till en vidare målgrupp. Stadsrevisionen konstaterar att andra viktiga användare, såsom kommunin-
vånare, organisationer, staten m.fl., bör beaktas vid utformning av årsredovisningen. Detta är intres-
senter vilka på olika sätt tillhandahåller resurser till kommunen. Genom detta synsätt säkerställs att 
årsredovisningen blir tillräckligt informativ för olika användare. En tydligare struktur, analys och 
ökad tillgänglighet ska eftersträvas. Stadsrevisionen bedömer att denna utvecklingsprocess är väsentlig.

26 Borås Stads Årsredovisning 2020, sid 78-82
27 Bilaga till årsredovisning 2020, investeringar
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Utöver en utveckling av huvuddokumentet, Borås Stads årsredovisning, kan med fördel en kortfattad 
pedagogisk version av årsredovisningen också upprättas. 

Aktieägartillskott i kommunala företag
Inom koncernen har det lämnats och erhållits koncernbidrag på 67 mnkr 2020, vilket är 7 mnkr lägre 
än 2019.28 Stadsrevisionen noterar även att Borås kommuns Parkerings AB har erhållit 2,5 miljoner 
kronor i aktieägartillskott från Borås Stadshus AB för att stärka det egna kapitalet.29 

Avvikelser från rekommendationer från RKR
Enligt LKBR 4 kap. 3 § framgår det att ”Om kommunen eller landstinget i årsredovisningen avviker 
från det som följer av en rekommendation från normgivande organ på det kommunala området, ska 
en upplysning om skälen för avvikelsen lämnas i en not”.

Stadsrevisionen noterar att Borås Stad avviker från flera rekommendationer men saknar upplysningar 
om skälen till avvikelserna. Upplysningar som enligt RKR ska lämnas i not. 

3 Stadsrevisionens bedömningar
Förvaltningsberättelse
Stadsrevisionens bedömning är att förvaltningsberättelsens struktur till stora delar är upprättad i 
enlighet med RKR R15. 

Stadsrevisionen konstaterar att det finns utförliga underlag till specifikationerna samt att noterna har 
förbättrats i årsredovisningen jämfört med tidigare år. Stadsrevisionen noterar vidare att koncern-
perspektivet i högre utsträckning finns beskrivet i årsredovisningen samt att ett arbete har pågått på 
Stadsledningskansliet under året för att förbättra följsamheten mot RKR R15.

Stadsrevisionen har identifierat följande förbättringsområden i förvaltningsberättelsen:

• Koncernperspektivet ska enligt RKR R15 framgå i första hand och kommunens utveckling i 
andra hand. Stadsrevisionen rekommenderar att finansiella mål för koncernen tas fram, där 
nyckeltalen är jämförbara med nyckeltal för kommunen. Även verksamhetsmål för bolagen 
bör redovisas i Borås Stads årsredovisning i koncernperspektivet. En sammanhållen redovis-
ning av verksamhetsmål och måluppfyllelse ska göras i avsnittet ”God ekonomisk hushåll-
ning” i Förvaltningsberättelsen.

• God ekonomisk hushållning ska innehålla en utvärdering gällande verksamhetsmål och 
uppdrag. Därutöver saknas riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

• Balanskravsutredningen bör förklaras tydligare och poster gällande öronmärkningar bör inte 
ingå. 

• Personalredovisningen saknar uppgifter om den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro 
under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Det saknas även uppgifter för sjukfrån-
varo för åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år, 50 år eller äldre.  

• Förvaltningsberättelsen har omstrukturerats inför årsredovisning 2020, men Stads revisionen 
noterar att förvaltningsberättelsen behöver arbetas igenom ytterligare inför årsredovisning 
2021. Detta för att bättre överensstämma med RKR R15 och dess  
anvisningar. 

28 Borås Stads årsredovisning 2020, sid. 98
29 Borås Stadshus AB, årsredovisning sid. 3 och 14
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Mål och uppdrag
Stadsrevisionen konstaterar att samtliga tre finansiella mål är uppnådda. Stadsrevisionen noterar att 
de stora investeringar som finns i koncernen inte berörs i avsnittet som behandlar finansiella mål. 
Avsnittet saknar även utvecklande resonemang om vad riskerna innebär på kort och lång sikt för kom-
munkoncernen. De finansiella mål som Kommunfullmäktige beslutat om gällande de kommunala 
koncernföretagen avhandlas inte i årsredovisningen.

Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads nämnder och Kommunstyrelsen inte har uppnått mål-
värden för 20 av 26 indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt för verksamheten, vilket 
motsvarar 77 %. 

Av 26 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder, Kommunstyrelsen och kommunala kon-
cernföretag har 11 inte genomförts, vilket motsvarar 42 %. 

Stadsrevisionen noterar att måluppfyllelsen avseende Kommunfullmäktiges indikatorer samt uppdrag 
försvårats med anledning av coronapandemin. Måluppfyllelse/genomförande av Kommunfullmäktiges 
indikatorer och uppdrag bedömer Stadsrevisionen fortfarande vara ett förbättringsområde.

Stadsrevisionen noterar att avsnittet Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten bör 
vidareutvecklas gällande hur mål fastställs, hur visionsarbetet gällande Vision 2025 fortgår samt hur 
övriga styrdokument, verksamhetsplaner etc. påverkar styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten.

Stadsrevisionen rekommenderar att förvaltningsberättelsen i identifierade delar ses över och omstruk-
tureras så att den i högre utsträckning överensstämmer med LKBR och RKR R15.

Resultaträkning
Resultaträkningen följer till stora delar RKR:s rekommendationer. Stadsrevisionen har identifierat 
följande avvikelse i resultaträkningen: 

• Upplysningar ska lämnas om finansiella leasingavtal överstigande tre år. I årsredovisningen 
har samtliga hyres-/leasingavtal betraktats som operationella och bokförts direkt som kost-
nader, och finansiella leasingavtal finns inte redovisade i balansräkningen. Av not 3 framgår 
totala externa hyreskostnader redovisade på Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen under 2020 fördelade på hyresvärdskategori, verksamhetsområde och 
återstående avtalslängd. Det finns en skrivning om leasing- och hyresavtal under avsnittet 
om redovisningsprinciper och noter. Årsredovisningen följer inte RKR R5 Leasing fullt ut.

Stadsrevisionen bedömer att resultaträkningen redovisar samtliga intäkter och kostnader och ger en 
rättvisande bild av årets resultat samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. 
Resultaträkningen är uppställd i enlighet med 5 kap. 2 § LKBR.

Balansräkning
Balansräkningen följer till stora delar RKR:s rekommendationer. Stadsrevisionen har identifierat 
följande avvikelser i balansräkningen:

• Verkligt värde samt upplysning om vilken påverkan som säkringsinstrumenten har haft på 
kommunens resultaträkning under den gångna perioden framgår inte av not nio i Borås 
Stads årsredovisning. Säkringsredovisning i enlighet med RKR R8 tillämpas i huvudsak med 
förbättringsområde gällande upplysningar i not.
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Utöver en utveckling av huvuddokumentet, Borås Stads årsredovisning, kan med fördel en kortfattad 
pedagogisk version av årsredovisningen också upprättas. 

Aktieägartillskott i kommunala företag
Inom koncernen har det lämnats och erhållits koncernbidrag på 67 mnkr 2020, vilket är 7 mnkr lägre 
än 2019.28 Stadsrevisionen noterar även att Borås kommuns Parkerings AB har erhållit 2,5 miljoner 
kronor i aktieägartillskott från Borås Stadshus AB för att stärka det egna kapitalet.29 

Avvikelser från rekommendationer från RKR
Enligt LKBR 4 kap. 3 § framgår det att ”Om kommunen eller landstinget i årsredovisningen avviker 
från det som följer av en rekommendation från normgivande organ på det kommunala området, ska 
en upplysning om skälen för avvikelsen lämnas i en not”.

Stadsrevisionen noterar att Borås Stad avviker från flera rekommendationer men saknar upplysningar 
om skälen till avvikelserna. Upplysningar som enligt RKR ska lämnas i not. 

3 Stadsrevisionens bedömningar
Förvaltningsberättelse
Stadsrevisionens bedömning är att förvaltningsberättelsens struktur till stora delar är upprättad i 
enlighet med RKR R15. 

Stadsrevisionen konstaterar att det finns utförliga underlag till specifikationerna samt att noterna har 
förbättrats i årsredovisningen jämfört med tidigare år. Stadsrevisionen noterar vidare att koncern-
perspektivet i högre utsträckning finns beskrivet i årsredovisningen samt att ett arbete har pågått på 
Stadsledningskansliet under året för att förbättra följsamheten mot RKR R15.

Stadsrevisionen har identifierat följande förbättringsområden i förvaltningsberättelsen:

• Koncernperspektivet ska enligt RKR R15 framgå i första hand och kommunens utveckling i 
andra hand. Stadsrevisionen rekommenderar att finansiella mål för koncernen tas fram, där 
nyckeltalen är jämförbara med nyckeltal för kommunen. Även verksamhetsmål för bolagen 
bör redovisas i Borås Stads årsredovisning i koncernperspektivet. En sammanhållen redovis-
ning av verksamhetsmål och måluppfyllelse ska göras i avsnittet ”God ekonomisk hushåll-
ning” i Förvaltningsberättelsen.

• God ekonomisk hushållning ska innehålla en utvärdering gällande verksamhetsmål och 
uppdrag. Därutöver saknas riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

• Balanskravsutredningen bör förklaras tydligare och poster gällande öronmärkningar bör inte 
ingå. 

• Personalredovisningen saknar uppgifter om den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro 
under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Det saknas även uppgifter för sjukfrån-
varo för åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år, 50 år eller äldre.  

• Förvaltningsberättelsen har omstrukturerats inför årsredovisning 2020, men Stads revisionen 
noterar att förvaltningsberättelsen behöver arbetas igenom ytterligare inför årsredovisning 
2021. Detta för att bättre överensstämma med RKR R15 och dess  
anvisningar. 

28 Borås Stads årsredovisning 2020, sid. 98
29 Borås Stadshus AB, årsredovisning sid. 3 och 14
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Mål och uppdrag
Stadsrevisionen konstaterar att samtliga tre finansiella mål är uppnådda. Stadsrevisionen noterar att 
de stora investeringar som finns i koncernen inte berörs i avsnittet som behandlar finansiella mål. 
Avsnittet saknar även utvecklande resonemang om vad riskerna innebär på kort och lång sikt för kom-
munkoncernen. De finansiella mål som Kommunfullmäktige beslutat om gällande de kommunala 
koncernföretagen avhandlas inte i årsredovisningen.

Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads nämnder och Kommunstyrelsen inte har uppnått mål-
värden för 20 av 26 indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt för verksamheten, vilket 
motsvarar 77 %. 

Av 26 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder, Kommunstyrelsen och kommunala kon-
cernföretag har 11 inte genomförts, vilket motsvarar 42 %. 

Stadsrevisionen noterar att måluppfyllelsen avseende Kommunfullmäktiges indikatorer samt uppdrag 
försvårats med anledning av coronapandemin. Måluppfyllelse/genomförande av Kommunfullmäktiges 
indikatorer och uppdrag bedömer Stadsrevisionen fortfarande vara ett förbättringsområde.

Stadsrevisionen noterar att avsnittet Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten bör 
vidareutvecklas gällande hur mål fastställs, hur visionsarbetet gällande Vision 2025 fortgår samt hur 
övriga styrdokument, verksamhetsplaner etc. påverkar styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten.

Stadsrevisionen rekommenderar att förvaltningsberättelsen i identifierade delar ses över och omstruk-
tureras så att den i högre utsträckning överensstämmer med LKBR och RKR R15.

Resultaträkning
Resultaträkningen följer till stora delar RKR:s rekommendationer. Stadsrevisionen har identifierat 
följande avvikelse i resultaträkningen: 

• Upplysningar ska lämnas om finansiella leasingavtal överstigande tre år. I årsredovisningen 
har samtliga hyres-/leasingavtal betraktats som operationella och bokförts direkt som kost-
nader, och finansiella leasingavtal finns inte redovisade i balansräkningen. Av not 3 framgår 
totala externa hyreskostnader redovisade på Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen under 2020 fördelade på hyresvärdskategori, verksamhetsområde och 
återstående avtalslängd. Det finns en skrivning om leasing- och hyresavtal under avsnittet 
om redovisningsprinciper och noter. Årsredovisningen följer inte RKR R5 Leasing fullt ut.

Stadsrevisionen bedömer att resultaträkningen redovisar samtliga intäkter och kostnader och ger en 
rättvisande bild av årets resultat samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskapsåret. 
Resultaträkningen är uppställd i enlighet med 5 kap. 2 § LKBR.

Balansräkning
Balansräkningen följer till stora delar RKR:s rekommendationer. Stadsrevisionen har identifierat 
följande avvikelser i balansräkningen:

• Verkligt värde samt upplysning om vilken påverkan som säkringsinstrumenten har haft på 
kommunens resultaträkning under den gångna perioden framgår inte av not nio i Borås 
Stads årsredovisning. Säkringsredovisning i enlighet med RKR R8 tillämpas i huvudsak med 
förbättringsområde gällande upplysningar i not.
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• Avsättningarna sommarlovskort (2018) samt MarketPlace Borås (2020) saknar underlag, 
upplysningar och ansvarsförbindelse i enlighet med RKR R9. Informationen enligt RKR 
R9 om förändringar under året, lämnas på totalen men inte per gjord avsättning. Andra 
avsättningar för kommunkoncernen som helhet uppgår till 544 mnkr i utgående balans. 
Stadsrevisionen noterar att vissa upplysningar gällande BEMAB:s investeringsfond på 208 
mnkr saknas. En kortfattad beskrivning av ansvarsförbindelsernas karaktär, osäkerhet och 
risker saknas. Stadsrevisionens samlade bedömning är att avsnittet andra avsättningar inte 
fullt ut följer RKR R9. 

• Avseende pensioner behöver uppföljning göras och upplysningar lämnas för att tillse att RKR 
R10 följs fullt ut.

Stadsrevisionen noterar vidare att drift- och investeringsredovisningen saknar kommunkoncernper-
spektivet samt att Borås Stad avviker från flera rekommendationer men saknar upplysningar om skälen 
till avvikelserna. Upplysningar som enligt RKR ska lämnas i not.

Sammanfattande bedömning
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 
avseende Kommunfullmäktiges indikatorer samt uppdrag försvårats med anledning av coronapande-
min. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer och genomförande av Kommunfullmäktiges 
uppdrag 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 utveck-
ling för Kommunfullmäktige, kommuninvånare och andra intressenter. 
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ekonomisk hushållning ska innehålla en utvärdering gällande verksamhetsmål och uppdrag, vilket 
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Inledning
Stadsrevisionen arbetar för att främja en effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet utifrån 
ett helhetsperspektiv. Stadsrevisionen är samtidigt medborgarnas förlängda arm för att kontrollera 
att kommunala beslut och aktuell lagstiftning följs. Revisionen skall också följa god revisionssed.
Revisorernas uttalande i revisionsberättelser ligger till grund för ansvarsprövning. 

Revisorerna prövar

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

• om räkenskaperna är rättvisande

• om den interna kontrollen som görs är tillräcklig

Revisionsplanen för revisionsåret har i allt väsentligt kunnat fullföljas. Granskningarnas resultat 
redovisas genom fortlöpande kommunikation med Kommunfullmäktige, berörda nämnder, styrelser, 
förvaltningar och bolag. Bedömningar, slutsatser och rekommendationer kommuniceras med berörd 
nämnd eller styrelse.

Viktiga händelser under året

• Avtal om räkenskapsrevision och verksamhetsrevision har tecknats för revisionsåret 2020 
med Sjuhärads samordningsförbund.

Strategiska målområden – indikatorer och uppdrag
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Granskning av Borås Stads årsredovisning 2020

Nämndens verksamhet 
Resultat

Ekonomiskt sammandrag

Tkr Bokslut  
2018

Bokslut  
2019

Budget  
2020

Bokslut  
2020

Avvikelse

Statsbidrag 0 0 0 0 0

Avgifter och övriga intäkter 549 535 643 599 -44

Summa intäkter 549 535 643 599 -44

Personal -3 952 -4 669 -5 415 -5 106 309

Lokaler -182 -185 -191 -185 6

Material och tjänster -1 278 -1 334 -977 -1 254 -277

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0

Summa kostnader -5 412 -6 188 -6 583 -6 545 38

Buffert (endast i budget) -60 60

Nettokostnad -4 863 -5 653 -6 000 -5 946 54

Kommunbidrag 5 750 5 875 6 000 6 000 0

Resultat efter kommunbidrag 887 222 0 54 54

Godkänt ianspråktaget  

ackumulerat resultat

Godkända “öronmärkta” projekt

Resultat jfr med tillgängliga 

medel

887 222 0 54 54

Ackumulerat resultat 1 033 1 255 1 255 1 309 54

Resultatanalys
Intäkterna är 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.
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Kostnader för “öronmärkta” projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige

Projekt
Totalt godkänt

belopp
Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår

Summa

Budgetavvikelse
Verksamheternas nettokostnader

Tkr Bokslut
2018

Bokslut
2019

Budget 
2020

Bokslut
2020

Avvikelse

Räkenskapsrevision 678 1 377 1 440 1 426 -14

Verksamhetsrevision 4 185 4 276 4 560 4 520 -40

Summa 4 863 5 653 6 000 5 946 -54

Verksamhetsanalys
Organisation
De 12 förtroendevalda revisorerna är uppdelade i två grupper med olika revisionsområden. Revisorerna 
har bevakningsansvar för specifika nämnder. För varje revisorsgrupp utser Kommunfullmäktige en 
ordförande och en vice ordförande, ur den gruppen utses även lekmannarevisorer för de kommunala 
bolagen. Ordförandena och vice ordförandena från revisorsgrupperna utgör Revisorskollegiet.

Kommunfullmäktige väljer bland Revisorskollegiets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
Dessa utgör revisorskollegiets presidium. Revisorskollegiet fullgör Stadsrevisionens samtliga nämnd-
uppgifter, medan revisorsgrupperna hanterar granskningsfrågorna.

Personalstyrkan vid revisionskontoret har under perioden februari–december bemannats av fyra revi-
sorer och en vikarierande revisorsassistent p.g.a föräldraledighet. Revisionskontorets personal utgörs 
av tre män och två kvinnor. Stadsrevisionen kompletterar den egna personalen med externa konsulter.

Verksamhetsmål
Revisionens mål är även att granska i en omfattning som följer lagstiftning och God revisionssed, 
vilket bl.a. innebär:

• att revisionsverksamhetens omfattning, inriktning och prioritering utgår från en risk- och 
väsentlighetsanalys och specificeras i revisionsplaner för Första och Andra revisorsgrupperna.

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

• att granska om redovisningen har utförts enligt god redovisningssed, d.v.s. om de löpande 
och årliga räkenskaperna är rättvisande.

• att löpande rapportera granskningsresultat till Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder.

• att lämna revisionsberättelse och förslag när det gäller ansvarsprövning till varje nämnd och 
till Kommunstyrelsen.

• att lämna granskningsrapporter till Kommunfullmäktige avseende lekmannarevisorernas 
granskning av de kommunala bolagen.
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Verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och samverkan
Stadsrevisionen i Borås deltar i samarbetet inom Starev – ett samarbetsorgan för kommuner med egna 
revisionskontor. Förtroendevalda och tjänstemän har regelbundet ett utbyte av erfarenheter inom 
Starev; bl.a. genom konferenser.

Stadsrevisionen prioriterar kontinuerlig kompetensutveckling och såväl förtroendevalda som tjänste-
männen på Revisionskontoret deltar regelbundet i utbildningar och seminarier.

Revisionskontorets personal samarbetar med kontoren inom Starevnätverket när det gäller verksam-
hets-, kompetens- och systemutveckling. Yrkesrevisorerna är också medlemmar i Skyrev (Sveriges 
Kommunala yrkesrevisorer) och två av kontorets fem yrkesrevisorer är av Skyrev certifierade kom-
munala yrkesrevisorer.

Stadsrevisionen deltar sedan tidigare i det s.k. SÄKREV-samarbetet. Samarbetet innebär att revisions-
kontoret ska genomföra granskning årligen av ett annat regionalt eller kommunalt revisionskontor. 
Under 2020 genomfördes granskning av Linköpings revisionskontor avseende både 2018 och 2019. 
Detta då granskning av 2018 inte kunnat genomföras tidigare pga. förhållanden på Linköpings 
revisionskontor

Analys av verksamheten
Revisionsplanen har till största delen genomförts som planerat under året. Samtliga fördjupnings-
projekt utom ett har genomförts. Det projekt som inte genomförts fattade revisorsgrupperna p.g.a. 
pandemin beslut om att skjuta till kommande år i juni 2020. Under året har revisorsgrupperna fattat 
beslut om att komplettera revisionsplanen med sammantaget tre fördjupningsprojekt. Ytterligare ett 
projekt har fattats beslut om av lekmannarevisorerna i Borås Energi och Miljö AB. Totalt har 15 för-
djupningsprojektgenomförts under året. Samtliga fördjupningsprojekt kommer att vara avrapporterade 
till revisorsgrupperna under våren 2021.

Granskning av årsredovisning och delårsredovisning för Borås Stad har genomförts under året. Båda 
insatserna genomförs som särskilda granskningsprojekt. Revisionskontoret har under de senaste två 
åren avdelat ytterligare resurser för denna granskning vilket medfört en mer grundlig granskning.

Revisionskontoret är även sakkunniga biträden till revisorerna i Södra Älvsborgs räddningstjänstför-
bund (SÄRF) och Borås Regionen Sjuhärads kommunalförbund. I och med revisionsåret 2020 är 
revisionskontoret även sakkunniga biträden till revisorerna i Sjuhärads samordningsförbund (SjuSam). 
Förhållandena regleras i upprättade avtal med respektive förbund och innefattar granskning av delårs-
redovisning och årsredovisning. Ett fördjupningsprojekt har genomförts under 2020 avseende SÄRF.

Lekmannarevisionen planeras i huvudsak separat, men i samordningen är det väsentligt med en 
avstämning mot övrig granskning innehållsmässigt såväl som resursmässigt. Biträdet av lekman-
narevisorernas granskning har resursmässigt utökats under 2019 och 2020. Med utgångspunkt i 
lekmannarevisionen har revisionskontoret under 2020 bidragit till en utbildning för samtliga bolag 
inom Intern Kontroll. Revisionskontorets bidrag har till största delen avsett information om normering 
inom området. Stadsrevisionen ansvarar enligt reglementet för att att samordna upphandling av auk-
toriserad revision till de kommunala bolagen. Sådan upphandling genomfördes under 2018 och 2019.

Revisionskontoret har under 2020 genomfört en uppföljning av de upprättade avtalen om auktorise-
rad revision. Uppföljningen har sammanställts skriftligt och delgivits samtliga bolag och leverantör.

Möten har under året genomförts med samtliga nämndpresidier. På grund av situationen med Corona 
pandemin har möten med bolagsstyrelser inte kunnat påbörjas som avsett under 2020. Under 2021 
ska styrelsebesök med samtliga bolagsstyrelser påbörjas.
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Verksamheten 2020
Instruktionen från Kommunfullmäktige om att anställda i upphandlande verksamheter ska ha arbets-
villkor jämförbara med anställda i Borås Stad säkerställs inom ramen för upphandling av revisions-
konsulter genom uppställda krav.

Jämställdhetsperspektivet
Stadsrevisionen arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Detta arbetas löpande med och när rekry-
tering sker anställs personalen efter kompetens. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, arbetslivs-
erfarenhet samt utbildning.

Konsekvenser av coronaviruset
Stadsrevisionens verksamhet har påverkats i mindre utsträckning av Corona-viruset. Revisionskontorets 
personal har i större utsträckning arbetat på distans. Granskningsarbetet har till största delen fått 
styras om till att skötas via digitala möten och intervjuer. Under året har inplanerade konferenser 
och utbildningar ställts in. Bl.a. STAREVs årsmöteskonferens, STAREV syds erfarenhetskonferens, 
Revisorkollegiets planeringskonferens och Skyrevs årsmöteskonferens har ställts in. Så har även den 
årliga erfarenhetskonferensen mellan revisionskontoren i Borås, Helsingborg, Malmö, Linköping, 
Norrköping och Gävle.

Inplanerade utbildningsinsatser har till största delen fått genomföras genom distansutbildning eller 
ställas in. Situationen med Corona-viruset har inneburit att utbudet av utbildning som är tillgänglig 
på distans har ökat vilket medfört att fler utbildningsinsatser kunnat genomföras till en lägre kostnad 
än planerat.

Sammantaget uppskattas de ekonomiska konsekvenserna för Stadsrevisionen hittills under året till 
157 tkr. Beloppet avser minskade kostnader för resor, kurser och konferenser. Summan har använts 
till elektronikinköp samt revisionskonsulter.

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 2020, tkr

Minskade kostnader i samband med kurser och 

konferenser för förtroendevalda och personal
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tering sker anställs personalen efter kompetens. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, arbetslivs-
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ställas in. Situationen med Corona-viruset har inneburit att utbudet av utbildning som är tillgänglig 
på distans har ökat vilket medfört att fler utbildningsinsatser kunnat genomföras till en lägre kostnad 
än planerat.

Sammantaget uppskattas de ekonomiska konsekvenserna för Stadsrevisionen hittills under året till 
157 tkr. Beloppet avser minskade kostnader för resor, kurser och konferenser. Summan har använts 
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Borås Stads Revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se  033-35 71 56 

Borås Stads årsredovisning 2020 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2020. Granskningen har grundats på analys 
av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer av väsentlig betydelse 
för resultat och ställning. 

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. Balans-
kravet 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 kommunin-
vånare, organisationer, staten m.fl., i större utsträckning bör beaktas vid utformning av årsredovis-
ningen. 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 Kommunfull-
mäktiges 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 
mål uppfyllelsen avseende Kommunfullmäktiges indikatorer samt uppdrag försvårats med an-
ledning av coronapandemin. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer och genom-
förande av Kommunfullmäktiges uppdrag bedöms fortfarande vara ett förbättringsområde. 
Förvaltningsberättelsens avsnitt om god ekonomisk hushållning ska innehålla en utvärdering gällan-
de verksamhetsmål och uppdrag, vilket saknas. Borås Stad saknar därutöver riktlinjer för god ekono-
misk 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 ut-
veckling för Kommunfullmäktige, kommuninvånare och andra intressenter. 

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till rekommendationer i bilagd rapport.

Missivet med rapport bilagd tillställs Kommunstyrelsen. Svar från Kommunstyrelsen emotses 
senast 2021-09-30. 

Bill Johansson  
Ordförande första revisorsgruppen

Missiv
  2021-04-19

Kommunstyrelsen
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Borås Stads Revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se  033-35 71 56 

Borås Stads årsredovisning 2020 

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads årsredovisning 2020. Granskningen har grundats på analys 
av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster och processer av väsentlig betydelse 
för resultat och ställning. 

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. Balans-
kravet 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 kommunin-
vånare, organisationer, staten m.fl., i större utsträckning bör beaktas vid utformning av årsredovis-
ningen. 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 Kommunfull-
mäktiges 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 
mål uppfyllelsen avseende Kommunfullmäktiges indikatorer samt uppdrag försvårats med an-
ledning av coronapandemin. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer och genom-
förande av Kommunfullmäktiges uppdrag bedöms fortfarande vara ett förbättringsområde. 
Förvaltningsberättelsens avsnitt om god ekonomisk hushållning ska innehålla en utvärdering gällan-
de verksamhetsmål och uppdrag, vilket saknas. Borås Stad saknar därutöver riktlinjer för god ekono-
misk 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 ut-
veckling för Kommunfullmäktige, kommuninvånare och andra intressenter. 

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till rekommendationer i bilagd rapport.

Missivet med rapport bilagd tillställs Kommunstyrelsen. Svar från Kommunstyrelsen emotses 
senast 2021-09-30. 

Bill Johansson  
Ordförande första revisorsgruppen

Missiv
  2021-04-19

Kommunstyrelsen

Stadsrevisionen• Borås

Granskning av 
Borås Stads  

årsredovisning

Anna Sandström

Anna Duong

Stefan Sjöblom
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 Granskning av Borås Stads årsredovisning 2020

1 Inledning
Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den 
interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsbokslutet är förenligt med 
de mål som Kommunfullmäktige beslutat.  

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i 
revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlig-
hetsperspektiv.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och redovis-
ning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med god redovis-
ningssed?

 ❍ Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses ut-
fallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)

 ❍ Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för kommunen?

• Har balanskravet uppfyllts?

• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Kommunfullmäktiges beslutade mål, 
finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

Granskningen omfattar samtliga nämnder, Kommunstyrelsen och kommunkoncernen Borås 
Stad. 

1.2 Avgränsningar
Stadsrevisionen har tagit del av Rådet för kommunal redovisnings (RKR) information om aktie-
ägartillskott. Därutöver har RKR utgivit ett yttrande om vissa redovisningsfrågor med anledning 
av särskilda omständigheter kopplade till coronapandemin gällande delårsrapporten för år 2020. 
Yttrandet kommer att tas hänsyn till även i granskningen av årsredovisning och bokslut för hela 
år 2020.

1.3 Revisionskriterier
Revisionskriterier är:

• Kommunallagen (2017:725) 

• Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 

• Rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR)

• God redovisningssed (Bokföringsnämnden, BFN)

• International Accounting Standards (IAS)
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1.4 Ansvarig nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen i Borås Stad är ansvarig.

1.5 Metoder  
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av 
poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen inne-
fattar att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt 
att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Granskningen har genomförts 
med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för 
väsentliga fel är störst. Därutöver innehåller granskningen en bedömning om årsredovisningen 
är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning 
eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen 
genomförs med kontrollmålsmetodik enligt ett upphandlat granskningsprogram som Borås Stads 
revisionskontor tillsammans med andra revisionskontor i landet använder.

Stickprov av nämndernas specifikationer samt från resultaträkningens konton har genomförts. 

1.6 Projektorganisation
Ansvarig för projektet: Granskningsledare är Anna Sandström. Granskningsmedarbetare är 
Anna Duong och Stefan Sjöblom. Projektet har genomförts i samarbete med extern konsult, 
Lars Magnusson. 
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1.4 Ansvarig nämnd/styrelse
Kommunstyrelsen i Borås Stad är ansvarig.

1.5 Metoder  
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av 
poster och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen inne-
fattar att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt 
att pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Granskningen har genomförts 
med utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för 
väsentliga fel är störst. Därutöver innehåller granskningen en bedömning om årsredovisningen 
är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning 
eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen 
genomförs med kontrollmålsmetodik enligt ett upphandlat granskningsprogram som Borås Stads 
revisionskontor tillsammans med andra revisionskontor i landet använder.

Stickprov av nämndernas specifikationer samt från resultaträkningens konton har genomförts. 

1.6 Projektorganisation
Ansvarig för projektet: Granskningsledare är Anna Sandström. Granskningsmedarbetare är 
Anna Duong och Stefan Sjöblom. Projektet har genomförts i samarbete med extern konsult, 
Lars Magnusson. 
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 Granskning av Borås Stads årsredovisning 2020

2 Granskningsresultat
2.1 Omfattning
Granskningen av årsredovisningen/externredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse

• Resultaträkning

• Balansräkning

• Sammanställda räkenskaper

• Kassaflödesanalys

• Drift- och investeringsredovisning 

2.2 Förvaltningsberättelse
Innehållet i förvaltningsberättelsen regleras i 11 kap. LKBR samt RKR R15. Det ska tydligt 
framgå vilket sammanhållet avsnitt av årsredovisningen som utgör förvaltningsberättelse. 
Förvaltningsberättelsen ska presenteras före men i omedelbar anslutning till resultaträkning, ba-
lansräkning och kassaflödesanalys. Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande huvudrubriker:

• Översikt över verksamhetens utveckling

• Den kommunala koncernen

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

• Händelser av väsentlig betydelse

• Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

• Balanskravsresultat

• Väsentliga personalförhållanden

• Förväntad utveckling

Under varje rubrik ska det lämnas, om annat inte anges i RKR R15, upplysningar om den 
kommunala koncernen och kommunen. Utvecklingen redovisas genom att aktuellt år jämförs 
med tidigare år. Väsentliga förändringar ska kommenteras. Det gäller såväl utvecklingen sedan 
föregående år som mer långsiktiga utvecklingsmönster. Kommentarer till förändringarna ska 
härledas till de verksamheter som orsakat förändringarna. Lagstiftningen, LKBR och RKR R15 
betonar att i första hand skall text, siffror och analyser utgå från den kommunala koncernen och 
därefter kommunen.

Stadsrevisionen konstaterar att det finns utförliga underlag till specifikationerna samt att noterna 
har förbättrats i årsredovisningen jämfört med tidigare år. Stadsrevisionen noterar vidare att 
koncernperspektivet i högre utsträckning finns beskrivet i årsredovisningen samt att ett arbete 
har pågått på Stadsledningskansliet under året för att förbättra följsamheten mot RKR R15.

Gällande strukturen av förvaltningsberättelsen konstaterar Stadsrevisionen att den följer RKR R15, 
däremot finns en del gällande innehållet under varje rubrik som bör struktureras på annat sätt. 
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2.2.1 Den kommunala koncernen
Enligt RKR R15 skall förvaltningsberättelsen innehålla en översiktlig beskrivning av de enheter 
som ingår i den kommunala koncernen samt väsentliga privata utförare. En beskrivning av kon-
cernen görs i detta avsnitt i förvaltningsberättelsen i Borås Stads årsredovisning. En förteckning 
över Borås Stads ägarintressen i koncernföretag och ekonomiska föreningar återfinns i not 15 
till de sammanställda räkenskaperna. Väsentliga privata utförare, uppdragsföretag, redovisas i 
förvaltningsberättelsen.1 

2.2.2 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Avsnittet innehåller en finansiell analys av kommunens ekonomiska ställning. En redogörelse 
finns för kommunens totala pensionsförpliktelser och hanteringen av dessa, vilket är i enlighet 
med RKR R15.

För koncernen anges vissa faktorer som bedöms viktiga för Borås utveckling under året. Under 
rubriken ”Finansverksamheten” beskrivs internbankens verksamhet, finanspolicyn samt finansiell 
riskhantering. För kommunen anges den övergripande finansiella strategin, de finansiella målen 
och en finansiell analys av Borås Stad.

I årsredovisning 2020 för Borås Stad finns finansiella mål under denna rubrik. Utvärderingen av 
måluppfyllelsen behandlas i granskningsrapporten där den ska vara i enlighet med RKR R15, 
d.v.s. under rubriken God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning. 

2.2.3 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
Avsnittet inleds med en relativt omfattande beskrivning av några förvaltningars verksamhet. 

Enligt RKR R15 ska avsnittet innehålla en mer principiell beskrivning av hur målen fastställs, 
hur budget tas fram, hur uppföljning går till och hur den interna kontrollen är utformad. 
Stadsrevisionen noterar att denna information finns med i viss utsträckning i årsredovisningens 
förvaltningsberättelse. Ägarstyrning och kommunal uppsiktsplikt gällande kommunala koncern-
företag finns även med i detta avsnitt. Stadsrevisionen noterar att avsnittet bör vidareutvecklas 
gällande hur mål fastställs, hur visionsarbetet gällande Vision 2025 fortgår samt hur övriga 
styrdokument, verksamhetsplaner etc. påverkar styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten.  

I årsredovisningen för Borås Stad finns mål och uppdrag för verksamheten under denna rubrik. 
Utvärderingen av måluppfyllelsen gällande indikatorer samt genomförande av uppdrag behandlas 
i granskningsrapporten där den ska vara i enlighet med RKR R15, d.v.s. under rubriken God 
ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning. 

2.2.4 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
I kommunallagen, gäller för samtliga kommuner att Kommunfullmäktige ska fastställa mål för 
”god ekonomisk hushållning”. Enligt 11 kap. 8 § LKBR ska förvaltningsberättelsen innehålla en 
utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § 
första och andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts. Gällande verksamheten ska 
anges vilka mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning medan det för 
ekonomin ska anges finansiella mål.

1 Borås Stads Årsredovisning 2020, förvaltningsberättelsen, sid. 13
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Stadsrevisionen noterar att Kommunfullmäktiges budget och årsredovisning har en skrivning 
om god ekonomisk hushållning, men Kommunfullmäktige har inte beslutat om riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning. Det pågår ett arbete med att arbeta fram och implementera riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning i Borås Stad och som avses gälla för hela kommunkoncernen.2 

Styrdokumentet Riktlinjer för Finansverksamheten har en skrivning om god ekonomisk hus-
hållning:3 

Det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till en god 
ekonomisk hushållning genom att:

• tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget 

• säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital 

• inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto 

• effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden, likviditetshante-
ring, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.

God ekonomisk hushållning handlar om att formulera mål för ekonomi och verksamhet och 
att följa upp dessa. Enligt RKR R15 borde skrivningen om mål och uppdrag placerats i det här 
avsnittet. Beslutade mål för verksamheterna i enlighet med Budget och Vision 2025 finns och 
ingår i årsredovisningen. Stadsrevisionen noterar att Borås Stad inte uppfyller det som följer av 11 
kap. 8 och 12 §§ LKBR, där det framgår att ” förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering 
av om mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6§ första och 
andra styckena kommunallagen har uppnåtts och följts”. I årsredovisningen finns ingen liknande 
koppling till god ekonomisk hushållning gällande verksamhetsmål och uppdrag.

Finansiella mål
Stadsrevisionen noterar att man under avsnittet Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning gör en uppföljning av de finansiella målen för kommunen. Detta bör istället framgå 
under avsnittet god ekonomisk hushållning. Därutöver bör en samlad analys av koncernens 
finansiella mål framgå. 

Borås Stads övergripande finansiella mål enligt Kommunfullmäktiges budget 20204 är att solidi-
teten ska uppgå till 70 % (långsiktigt mål 80 %), avser endast den del av kommunens tillgångar 
som finansieras med egna medel. Det andra finansiella målet är att självfinansieringsgraden 
av investeringar ska uppgå till 56 % (långsiktigt mål 80 %). Det tredje finansiella målet är att 
årets resultat ska vara som lägst 80 mnkr eller 1,2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag 
(långsiktigt mål 2–3 %). 

Enligt årsredovisningen uppgår soliditeten till 71,5 %, exkl. internbanken. Borås Stad uppnår 
det finansiella målet för soliditet på 70 %. Soliditeten för kommunen uppgår till 32 % inkl. 
internbanken, vilket är en liten ökning jämfört med förra året (31 %). Stadsrevisionen ser ingen 
anledning att räkna bort internbanken vid beräkning av kommunens soliditet. 

Soliditeten för koncernen är 34 %, vilket är en liten ökning jämfört med förra året (33 %).

Enligt RKR R15 bör nyckeltalet soliditet beräknas och redovisas med hänsyn till totala pensions-
förpliktelser, dvs. medräknat pensionsförpliktelserna ”inom linjen” i balansräkningen.5 

2 Årsredovisning 2020, sid 48-49
3 Fastställd av Kommunfullmäktige 2019-06-19
4 Kommunfullmäktiges budget 2020, sid 26
5 RIPS 19, vs 2020, SKR 
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Stadsrevisionen noterar därutöver att upplysning om nyckeltalet soliditet finns angiven på sju 
olika ställen i årsredovisningen.6 Soliditeten är därutöver beräknad på olika sätt.

I årsredovisningen redovisas självfinansieringsgraden för kommunen till 152 % (kommunkoncer-
nen 95,2 %). Stadsrevisionen noterar att man når det finansiella målet för självfinansieringsgraden. 
Årets resultat för kommunen uppgår till 284 mnkr, d.v.s. 4,2 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag och för kommunkoncernen 6,1 % (4,0 % redovisas i årsredovisningen). Målet för 
året uppnås samt det långsiktiga målet om 2–3 % uppnås.

Stadsrevisionen konstaterar att samtliga tre finansiella målen är uppnådda. 

Noteras kan att kommunkoncernens långfristiga skulder har ökat med 1 023 mnkr jämfört med 
förra året och uppgår till 7 994 mnkr. Samtidigt har kortfristiga skulderna minskat med 992 
mnkr och uppgår 2020 till 3 502 mnkr för koncernen.7 Risker och osäkerhetsfaktorer bör, enligt 
SKR Cirkulär 2004:46, vägas in i målen, till exempel borgensåtaganden för egna koncernföretag. 
Risken för att behöva gå in och täcka förluster i kommunala koncernföretag bör kalkyleras och 
ingå i den finansiella målsättningen.8

Stadsrevisionen bedömer att finansieringsanalysen redovisar Borås Stads finansiering och in-
vesteringar under räkenskapsåret på ett rättvisande sätt. Stadsrevisionen noterar att de stora 
investeringar som finns i koncernen (främst gällande koncernföretagen Borås Energi och Miljö 
AB och Borås Elnät AB) inte berörs i den finansiella analysen. I avsnittet om bolagens resultat 
och verksamhet beskrivs att Borås Energi och Miljö AB framtida resultatutveckling ses som en 
potentiell risk. Stadsrevisionen noterar att den finansiella analysen saknar utvecklande resonemang 
om vad riskerna innebär på kort och lång sikt för kommunkoncernen.

Stadsrevisionen rekommenderar att finansiella mål för koncernen tas fram, där nyckeltalen är 
jämförbara med nyckeltal för kommunen. Även verksamhetsmål för bolagen bör redovisas i Borås 
Stads årsredovisning i koncernperspektivet. En sammanhållen redovisning av verksamhetsmål 
och måluppfyllelse ska göras i avsnittet ”God ekonomisk hushållning” i Förvaltningsberättelsen.

Mål och uppdrag
Mål och uppdrag, utifrån ”Borås 2025 – Strategiska målområden” beskrivs och följs upp endast 
avseende de kommunala nämnderna. Stadsrevisionen noterar att måluppfyllelsen ligger på endast 
23 %. Stadsrevisionen noterar att måluppfyllelsen har försämrats från år 2019 då den uppgick 
till 35%.

Stadsrevisionen noterar att uppföljning av de kommunala koncernföretagens mål och utveckling 
saknas under detta avsnitt. 

Lagstiftningen fokuserar på god ekonomisk hushållning och på att öka långsiktigheten i den 
ekonomiska och verksamhetsmässiga planeringen. Kommunallagen ställer krav på att budge-
ten ska innehålla finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten.9 Uppföljning av 
dessa mål ska göras i delårsrapport och årsredovisning. Kommunfullmäktiges budgetbeslut för 
år 2020 innefattar Vision 2025 och strategiska målområden. I beredningen av budgeten har 
Kommunstyrelsen kopplat indikatorer med målvärden till målområdena. Budget och redovisning 
av mål ska hanteras inom styr- och ledningssystemet. 

6 Borås Stads årsredovisning 2020, sid. 8, 9, 20, 21, 25, 49, 98
7 Borås Stads årsredovisning 2020, not 23 och 24, sid. 76
8 SKR; God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting, Cirkulär 2004:46
9 Kommunallagen 11 kap. 6 §
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Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna har uppnåtts 
och följts i enlighet med kommunallagen.10 Stadsrevisionen konstaterar att förvaltnings berättelsen 
i Borås Stads årsredovisning innehåller en sammanställning av mål och uppdrag och att fram-
ställningen i huvudsak är deskriptiv. 

Stadsrevisionens bedömning av måluppfyllelsen grundar sig på helt uppnådda målvärden och 
helt genomförda uppdrag, eftersom ofullständigt uppnådda mål och uppdrag som inte är helt 
genomförda inte kan bedömas med revisionell säkerhet. 

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden
Årsredovisningen redovisar måluppfyllelsen i förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer 
enligt nedan:

5    14   6    1 –  av 26 Kommunfullmäktiges indikatorer

Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads nämnder och bolag inte har uppnått målvärden 
för 20 av 26 indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt, vilket motsvarar 77 %. En av 
indikatorerna som avser andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, har inte kunnat 
följas upp på grund av den pågående pandemin. 

Indikatorer markerade med rött, d.v.s. ej genomförda, återges nedan:
• Antal gästnätter i Borås. 

Utfall för 2020 är 124 774 belagda bäddar. Jämfört med 2019 är detta ca 100 000 
färre belagda bäddar. Utfallet visar på de stora negativa effekter som den pågående 
pandemin har haft på besöksnäringen som helhet. Besöksnäringen där bland annat 
hotell och vandrarhem ingår är en av de hårdast drabbade näringarna av pandemin. 
Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer har under året haft stor påverkan  
på branschen. 

• Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sandhultsbostäder och Toarpshus. 
Målet för 2020 var 37 stycken och utfallet blev 29 stycken. Avvikelsen i antalet ny-
producerade lägenheter förklaras av förskjutningar i tidsplanen avseende ett projekt 
med 13 lägenheter. Inflyttning planeras till våren 2021. Bolagen planerar för flera 
 projekt för de kommande åren, bland annat trygghetsboenden i Viskafors samt Fristad. 
Stadsrevisionen noterar att denna indikator har nollvärde i tabellen för åren 2019, trots 
att man enligt årsredovisningen 2019 uppnått målet för detta år (86 st. 2019). 

• Andel närproducerade livsmedel, %.  
Målet för 2020 om 25 % är inte uppnått och ligger på 21 % (2019 hade man samma vär-
de 21 %). Pandemin som inneburit delvis nedstängda enheter kan ha påverkat att målet 
inte blivit uppnått. Resultatet är också kopplat till möjligheten för Borås Stad att teckna 
avtal med producenter av närproducerade livsmedel. 

• Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Utfallet 2020 ligger på 9,1 % mot målvärdet 7,2 %. Detta är en försämring jämfört med 
2019 då utfallet var 7,3 %. Pandemin och dess konsekvenser har varit en bidragande 
faktor i Borås Stad. Sjukfrånvaron ökar i samtliga åldersintervall för både kvinnor och 
män. Gruppen yngre medarbetare ligger kvar på höga nivåer oavsett kön. Av alla sjukfall 
avslutas 91 %, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. Ytterligare fem procent 
är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 97 % tillbaka i arbete. Staden fortsätter 
att arbeta för att minska inflödet i sjukskrivning och en god arbetsmiljö till alla medar-
betare oavsett verksamhet, kön och ålder.

10 Ibid
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• Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %. 
Utfallet för 2020 var 35,9 % mot målet 43 %. År 2019 var utfallet 40 %. 
Friskvårdsbidraget är max 2 000 kr per person och år och erbjuds medarbetare oav-
sett förvaltningstillhörighet och sysselsättningsgrad. Målet för Staden har varit 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. Pandemin tros ha påverkat utfallet då 
nationella restriktioner har begränsat träningsmöjligheterna, vilket indirekt inneburit 
begränsad verksamhet för många träningsanläggningar under en stor del av året.

Indikatorer (som är delvis genomförda, gulmarkerade) med försämrat utfall under åren 
2018 till 2020: 

• Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, %. 
Målvärdet har försämrats från 83 procent år 2018 till 82 procent år 2020. Personer som 
har hemtjänst ska ges möjlighet till delaktighet gällande deras vård och omsorg och på-
verka hur insatser förläggs och utförs. Utbildning i social dokumentation har planerats 
löpande under året med utgångspunkt i IBIC (individens behov i centrum). Dock har 
utbildningen behövts pausats under pandemin. Utveckling har gjorts av uppdraget kon-
taktperson då tidigare arbetssätt inte fungerat som tänkt och förväntas ge positivt resul-
tat framöver. Välkomstsamtal har införts och 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 insatsplanering-
en, både utifrån organisation och arbetssätt i syfte att bland annat öka delaktigheten. 
Förändringsarbetet beräknas vara genomfört under våren 2021.

• Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut 
senast 8 veckor efter ansökan, %. 
Målvärdet har försämrats från 98 % år 2018 till 96 % år 2020. Antalet bygglov och för-
handsbesked under 2020 var höga till antalet. Nämndens arbete med att förkorta hand-
läggningstiderna pågår fortlöpande. Samtidigt har handläggarna i olika omfattning 
arbetat på distans på grund av den pågående pandemin. Ett flertal ändringar i rutiner 
och arbetssätt har medfört 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 handläggningstid som möjligt. Medianvärdet för 
handläggning av komplett ansökan låg på tre veckor 2020 trots att antalet ärenden ökat 
jämfört med 2016-2019.

Orsakerna till att målvärdena inte nås samt åtgärder som genomförts under året för att uppnå 
målen analyseras i viss utsträckning i årsredovisningen. Stadsrevisionen konstaterar att målupp-
fyllelsen när det gäller Kommunfullmäktiges indikatorer är bristfällig. Stadsrevisionen noterar 
att coronapandemin försvårat måluppfyllelsen under året.

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Borås Stads nämnder och styrelser har avseende 2020 fått 26 uppdrag från Kommunfullmäktige 
i dess budgetbeslut. När det gäller uppdragen bedöms de uppdrag som gäller för år 2020, vilket 
innebär att tidigare uppdrag inte tas med. Årsredovisningen redovisar uppdragens grad av ge-
nomförande enligt nedan:

2    9   15    0 –  av 26 uppdrag
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Av 26 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder, Kommunstyrelsen och  kommunala 
koncernföretag 2020 har 11 inte genomförts, vilket motsvarar 42 %. Kommunstyrelsen står för 
sammantaget fyra av de inte genomförda uppdragen. 

Uppdrag markerade med rött, d.v.s. ej genomförda, återges nedan:
• Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, i nära samverkan med 

andra nämnder som jobbar med barn och ungdomar, utreda möjligheterna att in-
rätta en särskild förebyggandeenhet med uppdrag att motverka att unga i riskzon 
hamnar i normbrytande beteenden.  
Stadsrevisionen noterar att det inte uppges någon förklaring till varför det ena uppdraget 
inte genomförts under året. Däremot finns en förklaring i Individ- och familjeomsorgs-
nämndens årsredovisning, som följer:  
 
Planeringen för att genomföra detta uppdrag var att bilda en arbetsgrupp med repre-
sentanter från flera av de nämnder som arbetar med barn och ungdomar. Under våren 
gjorde nämndens verksamhetsutvecklare viss omvärldsbevakning men arbetsgruppen 
startade inte mycket på grund av situationen med corona. Under hösten när arbetet med 
Socialt hållbart Borås utvecklades till att allt mer bli ett övergripande sammanhang för 
främjande, förebyggande och tidiga kommungemensamma insatser för barn och ung-
domar så hänsköts uppdraget till styrgruppen för Socialt hållbart Borås och kommer att 
utredas inom ramen för detta forum under våren 2021.

• Borås Stad ska inte upplåta utrymme för sexistisk reklam, och när nya avtal med 
reklamföretag tecknas ska utrymme heller inte upplåtas för spelreklam. 
Tekniska nämnden tar hänsyn till detta i kommande avtal.

Stadsrevisionen konstaterar att genomförandet av Kommunfullmäktiges uppdrag har förbättrats 
något jämfört med föregående år, men bedöms fortfarande vara ett förbättringsområde. 

2.2.5 Balanskravsresultatet
Den redovisade balanskravsutredningen anger ett balanskravsresultat på 210,6 mnkr. Balans-
kravsutredningen är uppställd enligt RKR R15 och balanskravet är uppnått. 

Det framgår i anvisningarna i RKR R15 att inga andra poster, än uppställda poster i RKR R15, 
får ingå i beräkningen av balanskravsresultatet. I Borås Stads utredning anges ett ”Resultat efter 
synnerliga skäl m.m.” till 223,8 mnkr, och då korrigerat för tidigare gjorda öronmärkningar. Enligt 
RKR R15 kan synnerliga skäl åberopas vid ett negativt balanskravsresultat, men det föreligger 
inte i Borås Stads balanskravsutredning. 

Stadsrevisionen bedömer att man avviker från anvisningarna i RKR R15. Ett utvecklingsområde 
inför år 2021 är att bättre förklara balanskravsutredningen.

2.2.6 Väsentliga personalförhållanden 
Den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaro redovisas i enlighet med 11 kap. 6 § LKBR. 
Förvaltningsberättelsen ska särskilt innehålla upplysningar om de anställdas frånvaro på grund 
av sjukdom under räkenskapsåret. Den totala sjukfrånvaron ska anges i procent av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid. Uppgift ska också lämnas om:

1. den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid  
av 60 dagar eller mer,

2. sjukfrånvaron för kvinnor respektive män, samt
3. sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år och 50 år eller äldre.
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Sjukfrånvaron för varje sådan grupp som avses i andra stycket i punkt 2 och 3 ska anges i procent 
av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Sådan uppgift ska inte lämnas när antalet anställda 
i gruppen är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till en enskild individ. 

Stadsrevisionen noterar att sjukfrånvaro för bolagen redovisas i årsredovisningen, dock endast för 
bolag med fler än nio medarbetare. I årsredovisningen saknas uppgifter om den andel av sjukfrån-
varon som avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. I årsredovisningen 
saknas även uppgifter för sjukfrånvaro för åldrarna 29 år eller yngre, 30–49 år, 50 år eller äldre.  

Stadsrevisionen noterar att den genomsnittliga sjukfrånvaron under 2020 i Sveriges kommuner 
ligger på 8,1 % (6,7 % år 2019).11 Borås Stads utfall för sjukfrånvaron är 9,1 % för 2020 (7,3 % 
år 2019). Sjukfrånvaron ligger högre än riksgenomsnittet. Målvärdet i Borås Stads budget för 
2020 är satt till 7,2 %. Målvärdet är därmed inte uppnått för Borås Stad. 

Sammanfattning av förvaltningsberättelsen
Förvaltningsberättelsens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt 
den ekonomiska redovisningen av verksamheten är till stora delar upprättad i enlighet med RKR 
R15. Stadsrevisionen bedömer att förvaltningsberättelsen innehåller en översikt över utvecklingen 
av koncernen samt Borås Stads verksamheter, upplysning om ekonomi och ställning, händelser av 
väsentlig betydelse, förväntad utveckling, balanskravsutredning samt andra förhållanden av vikt.

2.3 Resultaträkning
Resultaträkningen ska enligt 5 kap. 1 § LKBR i sammandrag redovisa samtliga intäkter och 
kostnader under räkenskapsåret. 5 kap. 2 § LKBR anger hur resultaträkningen ska ställas upp. 
I uppställningen enligt LKBR har 2019 införts en ny resultatnivå - Verksamhetens resultat. 
Verksamhetens intäkter och kostnader ska, för att ge en rättvisande bild, specificeras i not till 
resultaträkningen.12 

Årets resultat uppgår till 284 mnkr för kommunen, för kommunkoncernen 416 mnkr.13 Resultat 
före skatt uppgår till 443 mnkr för kommunkoncernen.14 

Stadsrevisionen bedömer att resultaträkningen redovisar samtliga intäkter och kostnader och ger 
en rättvisande bild av årets resultat samt hur det egna kapitalet har förändrats under räkenskaps-
året. Stadsrevisionen noterar att nämnderna i driftredovisningen redovisar ett underskott på 43 
mnkr. Kommunstyrelsen föreslår diverse regleringar på 89 mnkr. Det utgående ackumulerade 
resultatet uppgår till ett överskott om 130 mnkr. Resultaträkningen är uppställd i enlighet med 
5 kap. 2 § LKBR.

2.3.1 Intäkter
Enligt RKR R2 ska en inkomst, om inget annat följer av denna rekommendation, redovisas som 
intäkt först när följande förutsättningar är uppfyllda:

• inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt;

• det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktionen kommer

• att tillfalla kommunen; och

• de eventuella utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av trans-
aktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, och villkoren för den ekonomiska upp-
görelsen har i allt väsentligt fullgjorts.

11 SKR; Sjukfrånvaro, kommuner 2020 
12 Kommunal bokföring och redovisningslag, Eriksson, Haglund och Tagesson, Studentlitteratur, 2019, s.66-67
13 Borås Stads årsredovisning 2020, sid 60
14 Borås Stads årsredovisning 2020, sid 8
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Enligt RKR R2 framgår följande gällande periodisering av skatteintäkter. Den prognos på skatte-
avräkningen som Sveriges Kommuner och Regioner publicerar i december under räkenskapsåret 
ska användas vid beräkning och periodisering av årets skatteintäkt. Enligt Borås Stads årsredo-
visnings noter framgår att skatteintäkterna periodiseras i redovisningen, dvs de redovisas under 
det år då den beskattningsbara inkomsten intjänas av den skattskyldige. Skatteintäkterna består 
enligt Borås Stads bokslut 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 prognostiserade 
avräkning som gjordes i 2018 års bokslut. 

Intäktsredovisningen utgår från Borås Stads intäktsflöden. Borås Stads största intäktsflöden 2020 
är avgifter, bidrag från staten, ersättningar, hyror och arrenden som uppgår till 1 885 mnkr för 
kommunen samt 3 657 mnkr för kommunkoncernen. Mindre intäktsflöden finns även gällande 
realisationsvinster, försäljning av exploateringsfastigheter samt övriga försäljningsmedel.15 

Enligt RKR R2 framgår att EU- och statsbidrag samt periodisering av dessa ska redovisas enligt 
det aktuella bidragets villkor och restriktioner. Om bidraget eller kostnadsersättningen avser två 
eller flera kostnadsperioder ska hela bidraget eller kostnadsersättningen intäktsredovisas i takt 
med att villkoren bedöms vara uppfyllda. 

Verksamhetens intäkter ska enligt RKR R2 specificeras i not. Av noten ska det framgå hur stor 
del av verksamhetens intäkter som är bidrag och ersättningar från staten. Avseende förutbetalda 
intäkter och andra inkomster som redovisas på balansräkningens skuldsida, ska en beskrivning 
av väsentliga inkomstgrupper jämfört med föregående år redovisas. Det ska anges under vilken 
tid och i vilken takt som de olika delposterna kommer att intäktsföras. Bidrag som avser flera 
redovisningsperioder ska specificeras i not till resultaträkningen. Av noten ska bidragets storlek 
framgå samt hur periodiseringen har skett. 

Stadsrevisionen noterar att dessa krav i huvudsak är uppfyllda. Stadsrevisionen noterar även 
att över 24,4 mnkr har återbetalats av statsbidrag givna kommunen 2020 (år 2019 21,3 mnkr). 
De återbetalda statsbidragen omfattar bl.a. Grundskolenämnden avseende läxhjälp och speci-
alpedagog, Vård- och äldrenämnden avseende modellkommun samt äldreomsorgslyftet. Vid 
stickprovskontroller har redovisade statsbidrag periodiserats korrekt.

2.3.2 Leasing 
Enligt RKR R5 Leasing ska objekt, vilka innehas till följd av ett leasingavtal som klassificeras 
som finansiellt, redovisas hos leasingtagaren som en anläggningstillgång i balansräkningen. 
Förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter ska hos leasingtagaren redovisas som en skuld. 
Borås Stad redovisar inte sina leasade objekt som en anläggningstillgång i balansräkningen utan 
endast som en leasingkostnad i resultaträkningen. 

Upplysningar ska lämnas om finansiella leasingavtal överstigande tre år. I Borås Stads årsredo-
visning har samtliga hyres-/leasingavtal betraktats som operationella och bokförts direkt som 
kostnader, och finansiella leasingavtal finns inte redovisade i balansräkningen. Av not 3 framgår 
totala externa hyreskostnader redovisade på Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen under 2020 fördelade på hyresvärdskategori, verksamhetsområde och 
återstående avtalslängd. Det finns en skrivning om leasing- och hyresavtal under avsnittet om 
redovisningsprinciper och noter. 

Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stad inte följer RKR R5 Leasing fullt ut. 

15 Borås Stads årsredovisning 2020, not 1 sid. 68 
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2.3.3 Stickprov 
Stadsrevisionen har genomfört cirka 160 stycken (140 stycken 2019) stickprov av konton på 
resultaträkningen som har stora avvikelser mellan åren 2019 och 2020. Granskningen visar att 
det inte förekommer några större avvikelser i de stickprov som genomförts.

2.3.4 Rättelse av bokföringspost 
Enligt LKBR 3 kap. 7 § framgår det att om en bokförd post rättas, ska det anges när rättelsen 
har gjorts och vem som har gjort den. Om rättelsen görs genom en särskild rättelsepost, ska det 
samtidigt säkerställas att det vid en granskning av den rättade bokföringsposten utan svårighet 
går att få kännedom om rättelsen. 

En rättelsepost utgör en ny bokföringspost och förutsätter därför en särskild verifikation. För att 
uppfylla kravet på att utan svårigheter få kännedom om rättelsen bör tekniken med anteckning 
om ursprungsverifikationen vara lämplig metod. Om denna teknik inte är lämplig måste kravet 
säkerställas på annat sätt. Alternativa tekniker kan vara att använda särskilda förteckningar, 
t.ex. fellistor eller särskilda rättningsjournaler som produceras ur redovisningssystemet. Dessa 
förteckningar är då att betrakta som räkenskapsinformation och ska ingå i beskrivningen av 
redovisningssystemet, se 3 kap. 11 § LKBR. Den bokföringsskyldige bör ha i förväg fastställda 
rättelserutiner. Dessa bör framgå av systemdokumentationen.16    

Stadsrevisionen noterar att en nämnd har rättat ett flertal bokföringsposter under året och rät-
telserna uppfyller inte fullt ut 3 kap. 7 § LKBR om rättelse gällande särskild rättelsepost. 

2.4 Balansräkning
Balansräkningen ska enligt 6 kap. 1 § LKBR i sammandrag redovisa kommunens eller regionens 
samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång 
(balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. 

Stadsrevisionen bedömer att balansräkningen är uppställd enligt 6 kap. 2 § LKBR och omfattar 
tillräckliga noter. I sammandrag redovisas Borås Stads samtliga tillgångar, avsättningar och 
skulder samt eget kapital på balansdagen. Även övriga ansvarsförbindelser tas upp inom linjen. 

Enligt 4 kap. 6 § LKBR framgår att för varje sammandragen post i balansräkningen ska de be-
lopp som ingår i postens sammansättning specificeras i en särskild förteckning, om inte postens 
sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt.

En genomgång av balansräkningen utifrån LKBR och RKR:s rekommendationer redovisas nedan.

2.4.1 Immateriella anläggningstillgångar 
Enligt RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar framgår av 6 kap. 7 § första stycket LKBR 
att utgifter för utvecklingsarbete som är av väsentligt värde för kommunens verksamhet under 
kommande år får tas upp som immateriella anläggningstillgångar. Vidare framgår av 9 kap. 10 
§ LKBR att i de fall nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång bestäms till längre 
tid än fem år ska en upplysning om skälen för detta lämnas.

För varje post som tas upp som immateriell anläggningstillgång ska upplysningar om tillämpad 
avskrivningsmetod och nyttjandeperiod lämnas, uppdelade på egenutvecklade och förvärvade 
immateriella anläggningstillgångar. 

16 Eriksson, Haglund och Tagesson; Kommunal bokförings- och redovisningslag - Kommentarer och tolkning; 2019: 40f
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2.3.3 Stickprov 
Stadsrevisionen har genomfört cirka 160 stycken (140 stycken 2019) stickprov av konton på 
resultaträkningen som har stora avvikelser mellan åren 2019 och 2020. Granskningen visar att 
det inte förekommer några större avvikelser i de stickprov som genomförts.

2.3.4 Rättelse av bokföringspost 
Enligt LKBR 3 kap. 7 § framgår det att om en bokförd post rättas, ska det anges när rättelsen 
har gjorts och vem som har gjort den. Om rättelsen görs genom en särskild rättelsepost, ska det 
samtidigt säkerställas att det vid en granskning av den rättade bokföringsposten utan svårighet 
går att få kännedom om rättelsen. 

En rättelsepost utgör en ny bokföringspost och förutsätter därför en särskild verifikation. För att 
uppfylla kravet på att utan svårigheter få kännedom om rättelsen bör tekniken med anteckning 
om ursprungsverifikationen vara lämplig metod. Om denna teknik inte är lämplig måste kravet 
säkerställas på annat sätt. Alternativa tekniker kan vara att använda särskilda förteckningar, 
t.ex. fellistor eller särskilda rättningsjournaler som produceras ur redovisningssystemet. Dessa 
förteckningar är då att betrakta som räkenskapsinformation och ska ingå i beskrivningen av 
redovisningssystemet, se 3 kap. 11 § LKBR. Den bokföringsskyldige bör ha i förväg fastställda 
rättelserutiner. Dessa bör framgå av systemdokumentationen.16    

Stadsrevisionen noterar att en nämnd har rättat ett flertal bokföringsposter under året och rät-
telserna uppfyller inte fullt ut 3 kap. 7 § LKBR om rättelse gällande särskild rättelsepost. 

2.4 Balansräkning
Balansräkningen ska enligt 6 kap. 1 § LKBR i sammandrag redovisa kommunens eller regionens 
samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång 
(balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. 

Stadsrevisionen bedömer att balansräkningen är uppställd enligt 6 kap. 2 § LKBR och omfattar 
tillräckliga noter. I sammandrag redovisas Borås Stads samtliga tillgångar, avsättningar och 
skulder samt eget kapital på balansdagen. Även övriga ansvarsförbindelser tas upp inom linjen. 

Enligt 4 kap. 6 § LKBR framgår att för varje sammandragen post i balansräkningen ska de be-
lopp som ingår i postens sammansättning specificeras i en särskild förteckning, om inte postens 
sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt.

En genomgång av balansräkningen utifrån LKBR och RKR:s rekommendationer redovisas nedan.

2.4.1 Immateriella anläggningstillgångar 
Enligt RKR R3 Immateriella anläggningstillgångar framgår av 6 kap. 7 § första stycket LKBR 
att utgifter för utvecklingsarbete som är av väsentligt värde för kommunens verksamhet under 
kommande år får tas upp som immateriella anläggningstillgångar. Vidare framgår av 9 kap. 10 
§ LKBR att i de fall nyttjandeperioden för en immateriell anläggningstillgång bestäms till längre 
tid än fem år ska en upplysning om skälen för detta lämnas.

För varje post som tas upp som immateriell anläggningstillgång ska upplysningar om tillämpad 
avskrivningsmetod och nyttjandeperiod lämnas, uppdelade på egenutvecklade och förvärvade 
immateriella anläggningstillgångar. 

16 Eriksson, Haglund och Tagesson; Kommunal bokförings- och redovisningslag - Kommentarer och tolkning; 2019: 40f

15

 Granskning av Borås Stads årsredovisning 2020

Stadsrevisionen noterar att noterna rörande immateriella anläggningstillgångar uppfyller kraven 
i RKR R3.17 

2.4.2 Materiella anläggningstillgångar
Enligt RKR R4 Materiella anläggningstillgångar framgår av 1 kap. 4 § LKBR att bokföring och 
redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Enligt 4 kap. 
3 § tredje stycket LKBR ska upplysningar om skälen för avvikelse från denna rekommendation 
lämnas i en not. Av 9 kap. 9 § LKBR framgår att en upplysning ska lämnas om bedömd genom-
snittlig nyttjandeperiod för varje post som tas upp som materiell anläggningstillgång. För varje 
post i balansräkningen som tas upp som materiell anläggningstillgång bör dessutom upplysning 
lämnas i not om tillämpad avskrivningsmetod.

Stadsrevisionen noterar att noterna i huvudsak följer rekommendation RKR R4.18

Komponentavskrivningar
Enligt RKR R4 Materiella anläggningstillgångar gällande komponentavskrivningar ska avskriv-
ningarna spegla hur tillgångars värde och/eller servicepotential successivt förbrukas. Därför måste 
skillnader i förbrukning och nyttjandeperioder av betydande komponenter i en materiell anlägg-
ningstillgång beaktas. Förväntas skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs 
betydande komponenter vara väsentlig, ska tillgången delas upp på dessa. Respektive komponent 
ska skrivas av separat. Återanskaffning av komponent redovisas som anskaffning av ny anlägg-
ningstillgång, och eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs.

I årsredovisningens avsnitt om redovisningsprinciper och noter framgår att man från och med 
år 2014 har tillämpat komponentavskrivning för nya fastigheter och anläggningar. Från och 
med år 2017 tillämpas komponentavskrivning för samtliga fastigheter i Borås Stad. För gator, 
vägar och parker är samtliga nya objekt införda med komponentavskrivning (K3). För äldre ob-
jekt tillämpas ej komponentavskrivning. Efter omfattande utredning av Tekniska förvaltningen 
kommer detta heller inte att genomföras, detta då skillnaden blev marginell jämfört med om 
komponentavskrivningar införs.

2.4.3 Nedskrivning 
Enligt RKR R6 Nedskrivning framgår av 7 kap. 4 § första stycket LKBR att en anläggnings-
tillgång som vid räkenskapsårets utgång har ett lägre värde än vad som följer av 1–3 §§ (dvs. 
redovisat värde) skrivas ned till detta lägre värde, om värdenedgången kan antas vara bestående. 
Enligt 7 kap. 4 § tredje stycket ska en nedskrivning återföras, om det inte längre finns skäl för 
den. En prövning av nedskrivnings- eller återföringsbehov görs i två steg.

Nedskrivningar finns angivna i not 4 och not 13. Under året har Borås Stad och kommunkon-
cernen inte gjort några nedskrivningar. 

2.4.4 Finansiella tillgångar och finansiella skulder
Enligt RKR R7 Finansiella tillgångar och finansiella skulder ska redovisning av finansiella till-
gångar och finansiella skulder regleras i 3 kap. 4 § samt 7 kap. 1, 2, 4–7, 9 och 12 §§ LKBR. 
Finansiella tillgångar ska i enlighet med 6  kap. 6 § LKBR klassificeras som antingen anläggnings-
tillgångar eller omsättningstillgångar. Finansiella skulder ska delas in i kortfristiga respektive 
långfristiga skulder.

17 Borås Stads årsredovisning 2020, not 4 och 12
18 Borås Stads årsredovisning 2020, not 13 och 14
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En finansiell skuld ska klassificeras som kortfristig, om den:

• förfaller till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen, eller

• förväntas bli betald inom det normala förloppet av kommunens verksamhetscykel.

Kommunen ska i not lämna upplysningar om: 

a. genomsnittlig upplåningsränta; 

b. genomsnittlig räntebindningstid; 

c. en analys över upplåningens förfallostruktur; 

d. redovisat värde för instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen uppde-
lat på tillgångsslag, såsom räntebärande värdepapper, aktier och andelar etc.; 

e. hur kommunen har fastställt verkligt värde för de instrument som värderas till verkligt 
värde i balansräkningen; 

f. hur kommunen har valt att redovisa sammansatta instrument i de fall kommunen inne-
har sådana. Upplysningen ska lämnas vid upplysningar om redovisningsprinciper;

g. vilken princip som valts för periodisering i de fall kommunen har periodiserat emis-
sionskostnader och andra transaktionskostnader i samband med upptagande av lån. 
Upplysningen  ska lämnas vid upplysningar om redovisningsprinciper.

Aktier och andelar i kommunala koncernföretag enligt 2 kap. 5 § LKBR ska klassificeras som 
anläggningstillgångar. 

Alla övriga finansiella skulder ska klassificeras som långfristiga. Finansiella tillgångar och 
 finansiella skulder ska då de först redovisas på balansräkningen värderas till anskaffningsvärde.

Huvuddelen av kommunens långfristiga utlåning gäller lån till de kommunala koncernföretagen, 
uppgående till 9 092 mnkr. Övrig utlåning uppgår till 19 mnkr och är lån till Åhagastiftelsen 
och IF Elfsborg. Stadsrevisionen noterar att noterna uppfyller kraven i RKR R7.19 Stadsrevisionen 
noterar även att det saknas upplysningar (enligt a till g ovan) i not i enlighet med RKR R7.

2.4.5 Derivat och säkringsredovisning
RKR R8 Derivat och säkringsredovisning behandlar redovisning av derivatinstrument och säk-
ringsredovisning. I LKBR finns ingen särskild reglering av redovisning av derivat eller säkrings-
redovisning. Generella regler för värdering av anläggnings- och omsättningstillgångar finns i 7 
kap. 1, 2, 4 och 5 §§ LKBR. I 7 kap. 9 § regleras omräkning av fordringar och skulder i utländsk 
valuta. Stöd för den kvittning av värdeförändringar på säkringsinstrumentet mot värdeföränd-
ringar på den säkrade posten som görs vid säkringsredovisning finns i 4 kap. 4 §. Upplysningskrav 
finns i 9 kap. 3 § LKBR.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-02-23 har Borås Stad övertagit räntebindningsansvaret 
från koncernföretagen. Beslutet innebär att de av koncernföretaget ingångna räntebindningar-
na får löpa ut men att derivat ingångna efter 2017-02-23 blir föremål för säkringsredovisning i 
Borås Stad. Som säkringsinstrument används räntederivat. Syftet med säkringen är att eliminera 
 variationer i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och fixera räntekostnaderna.20 

Stadsrevisionen noterar att verkligt värde samt upplysning om vilken påverkan som säkringsin-
strumenten har haft på kommunens resultaträkning under den gångna perioden inte framgår 
av not nio i Borås Stads årsredovisning.

19 Borås Stads årsredovisning 2020, not 15 och 16
20 Borås Stads årsredovisning 2020, sid. 65 
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En finansiell skuld ska klassificeras som kortfristig, om den:

• förfaller till betalning inom tolv månader räknat från balansdagen, eller

• förväntas bli betald inom det normala förloppet av kommunens verksamhetscykel.

Kommunen ska i not lämna upplysningar om: 

a. genomsnittlig upplåningsränta; 

b. genomsnittlig räntebindningstid; 

c. en analys över upplåningens förfallostruktur; 

d. redovisat värde för instrument som värderas till verkligt värde i balansräkningen uppde-
lat på tillgångsslag, såsom räntebärande värdepapper, aktier och andelar etc.; 

e. hur kommunen har fastställt verkligt värde för de instrument som värderas till verkligt 
värde i balansräkningen; 

f. hur kommunen har valt att redovisa sammansatta instrument i de fall kommunen inne-
har sådana. Upplysningen ska lämnas vid upplysningar om redovisningsprinciper;

g. vilken princip som valts för periodisering i de fall kommunen har periodiserat emis-
sionskostnader och andra transaktionskostnader i samband med upptagande av lån. 
Upplysningen  ska lämnas vid upplysningar om redovisningsprinciper.

Aktier och andelar i kommunala koncernföretag enligt 2 kap. 5 § LKBR ska klassificeras som 
anläggningstillgångar. 

Alla övriga finansiella skulder ska klassificeras som långfristiga. Finansiella tillgångar och 
 finansiella skulder ska då de först redovisas på balansräkningen värderas till anskaffningsvärde.

Huvuddelen av kommunens långfristiga utlåning gäller lån till de kommunala koncernföretagen, 
uppgående till 9 092 mnkr. Övrig utlåning uppgår till 19 mnkr och är lån till Åhagastiftelsen 
och IF Elfsborg. Stadsrevisionen noterar att noterna uppfyller kraven i RKR R7.19 Stadsrevisionen 
noterar även att det saknas upplysningar (enligt a till g ovan) i not i enlighet med RKR R7.

2.4.5 Derivat och säkringsredovisning
RKR R8 Derivat och säkringsredovisning behandlar redovisning av derivatinstrument och säk-
ringsredovisning. I LKBR finns ingen särskild reglering av redovisning av derivat eller säkrings-
redovisning. Generella regler för värdering av anläggnings- och omsättningstillgångar finns i 7 
kap. 1, 2, 4 och 5 §§ LKBR. I 7 kap. 9 § regleras omräkning av fordringar och skulder i utländsk 
valuta. Stöd för den kvittning av värdeförändringar på säkringsinstrumentet mot värdeföränd-
ringar på den säkrade posten som görs vid säkringsredovisning finns i 4 kap. 4 §. Upplysningskrav 
finns i 9 kap. 3 § LKBR.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2017-02-23 har Borås Stad övertagit räntebindningsansvaret 
från koncernföretagen. Beslutet innebär att de av koncernföretaget ingångna räntebindningar-
na får löpa ut men att derivat ingångna efter 2017-02-23 blir föremål för säkringsredovisning i 
Borås Stad. Som säkringsinstrument används räntederivat. Syftet med säkringen är att eliminera 
 variationer i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och fixera räntekostnaderna.20 

Stadsrevisionen noterar att verkligt värde samt upplysning om vilken påverkan som säkringsin-
strumenten har haft på kommunens resultaträkning under den gångna perioden inte framgår 
av not nio i Borås Stads årsredovisning.

19 Borås Stads årsredovisning 2020, not 15 och 16
20 Borås Stads årsredovisning 2020, sid. 65 
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Stadsrevisionen bedömer att säkringsredovisning i enlighet med RKR R8 tillämpas i huvudsak 
med förbättringsområde gällande upplysningar i not.21

2.4.6  Extraordinära och jämförelsestörande poster 
I RKR R11 Extraordinära och jämförelsestörande poster framgår det att redovisningen av extraor-
dinära poster regleras i 5 kap. 2 och 5 §§ samt 9 kap. 12 § LKBR. I 5 kap. 3 § andra stycket finns 
reglering om delposter. Enligt 5 kap. 5 § LKBR ska intäkter eller kostnader i annan verksamhet 
än kommunens normala verksamhet redovisas som extraordinära poster. 

Av 5 kap. 2 § LKBR framgår det att extraordinära poster ska redovisas på separat rad i resultaträk-
ningen. Enligt 9 kap. 12 § LKBR ska de extraordinära posterna i not specificeras till belopp och 
art i upplysning. Av noten ska framgå belopp för varje enskild extraordinär intäkt eller kostnad, 
samt vad posten avser. 

Stadsrevisionen noterar att inga extraordinära eller jämförelsestörande poster redovisas i års-
redovisningen 2020. 

2.4.7  Byte av redovisningsprinciper m.m.
Enligt RKR R12 Byte av redovisningsprinciper m.m. får byte av redovisningsprincip får ske om 
bytet krävs för anpassning till lagstiftning eller rekommendation från RKR. Om så inte är fallet, 
kan ett byte ändå äga rum, om den nya redovisningsprincipen på goda grunder kan anses leda 
till en mer rättvisande redovisning av resultat och ställning, och om den inte står i strid med 
rekommendation utgiven av RKR. Byte av redovisningsprincip ska ske från och med ingången av 
nytt räkenskapsår, om det inte finns särskilda skäl mot det. Grundläggande redovisningsprinciper 
och avvikelse från dessa regleras i 4 kap. 4 § LKBR. Reglering av jämförelsetal finns i 5 kap. 6 § 
och 6 kap. 5 §. I 9 kap. 3 och 6 §§ regleras krav på upplysningar.

Av 9 kap. 3 § LKBR framgår att upplysning  ska lämnas, om avvikelse från grundläggande 
redovisningsprinciper görs med stöd av 4 kap. 4  § andra stycket LKBR. Enligt bestämmelsen 
ska upplysningen innehålla skälen för avvikelsen och en bedömning av effekten på kommunens 
resultat och ekonomiska ställning. Upplysning i not ska lämnas, om rättelse av väsentligt fel görs.

Stadsrevisionen noterar att redovisningsprinciper har anpassats till LKBR. Stadsrevisionen no-
terar även att inga förändrade redovisningsprinciper har tillämpats jämfört med föregående år. 

2.4.8 Andra avsättningar 
Enligt RKR R9 Avsättningar och ansvarsförbindelser ska en avsättning redovisas i balansräk-
ningen om; 

• en kommun har en befintlig legal förpliktelse till följd av en eller flera inträffade  
händelser; 

• det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen; 

• och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Om dessa villkor inte är uppfyllda, ska ingen avsättning redovisas i balansräkningen. Endast 
sådana legala förpliktelser som uppstår på grund av inträffade händelser under räkenskapsåret 
eller tidigare räkenskapsår, och som finns oberoende av framtida handlande,redovisas som av-
sättningar. Reservering för utgifter som krävs för den framtida verksamheten får aldrig redovisas 
i balansräkningen. 

21 Borås Stads årsredovisning 2020, sid. 18-20, 65 och not 9
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Av 9 kap. 4 § första stycket LKBR framgår att upplysning ska lämnas om principerna för värdering 
av avsättningar samt att upplysningar i not ska lämnas om varje avsättning. I RKR R9 framgår 
att en kortfattad beskrivning av förpliktelsens karaktär och den förväntade tidpunkten för varje 
utflöde av resurser som förpliktelsen leder till; en indikation om osäkerheterna om beloppet eller 
tidpunkten för dessa utflöden. Upplysningar ska lämnas om betydelsefulla antaganden som 
gjorts rörande framtida händelser som påverkat värderingen; samt det belopp av varje förväntad 
gottgörelse som har redovisats som tillgång.

En avsättning gjordes redan år 2018 på 20 mnkr och avsåg sommarlovskort för kollektivtrafik 
för fyra år framåt. Avsättningen saknar underlag, upplysningar och ansvarsförbindelse i enlighet 
med RKR R9. 

Posten andra avsättningar uppgår i bokslutet för Borås Stad till 91 mnkr. Dessa avsättningar 
har under året ökat med totalt 35 mnkr. Nya avsättningar har gjorts uppgående till totalt 37,5 
mnkr, MarketPlace Borås 10,5 mnkr och rivning av Gässlösa 27 mnkr. Avsättningen gällande 
MarketPlace Borås saknar underlag, upplysningar och ansvarsförbindelse i enlighet med RKR R9. 
Upplysningar till posten lämnas i not 22 till balansräkningen. Upplysningar lämnas om återstå-
ende avtalstid/betalningstid och planerad byggstart/färdigställande. Informationen enligt RKR 
R9 om förändringar under året, lämnas på totalen men inte per gjord avsättning. Upplysningar 
lämnas inte om den nya avsättningen MarketPlace Borås. 

Andra avsättningar för kommunkoncernen som helhet uppgår till 544 mnkr i utgående balans. 
Stadsrevisionen noterar att vissa upplysningar till BEMAB:s investeringsfond på 208 mnkr saknas. 

Stadsrevisionens samlade bedömning är att avsnittet andra avsättningar inte fullt ut följer RKR R9.

Ansvarsförbindelser 
De ansvarsförbindelser som redovisas inom linjen till balansräkningen är dels pensionsförplik-
telser intjänade före 1998, dels övriga ansvarsförbindelser. Pensionsförpliktelserna uppgår per 
2020-12-31 till 1 451 mnkr. Stadsrevisionen noterar att RKR R9 inte gäller ansvarsförbindelser 
för pensioner. 

Övriga ansvarsförbindelser uppgår i årsredovisningen till 603 mnkr (kommunen). Avstämning 
av beslut vad gäller utökat borgensåtagande för Borås Arena AB på 43 mnkr och Borås Skidarena 
AB på 8,3 mnkr, samt nytt borgensåtagande 2020 för Boråshallen AB på 20 mnkr har gjorts. 
Enligt RKR R9 ska en kortfattad beskrivning av ansvarsförbindelsernas karaktär, osäkerhet och 
risker anges. Stadsrevisionen noterar att detta saknas och därmed blir bedömningen att kraven 
i RKR R9 inte uppfylls.

2.4.9 Pensioner
Pensionsskulden utgör var för sig i det två delarna både den största avsättningen och den största 
ansvarsförbindelsen för kommunen. Lagregleringen för dessa två delar återfinns, beroende på 
form, i kapitel 5–7 samt 9 LKBR. Redovisning av pensionsförpliktelser regleras särskilt i 5 kap. 
4 § och 6 kap. 4 § LKBR. Det finns bestämmelser om avsättningar i 6 kap. 8 § och 7 kap. 11 
§ LKBR. Upplysningar om förändring av pensionsförpliktelse genom tecknande av försäkring 
eller överföring till stiftelse regleras i 9 kap. 11 § LKBR. Hur pensionsförpliktelsen ska värderas 
regleras inte i lagstiftningen. Enligt 11 kap. 4 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om 
riktlinjer för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Hanteringen enligt LKBR 
är i linje med, den av kommunen även sedan tidigare tillämpade hanteringen, blandmodellen 
som träde i kraft 1998 i samband med dåvarande lagstiftning, lagen om kommunal redovisning.
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Av 9 kap. 4 § första stycket LKBR framgår att upplysning ska lämnas om principerna för värdering 
av avsättningar samt att upplysningar i not ska lämnas om varje avsättning. I RKR R9 framgår 
att en kortfattad beskrivning av förpliktelsens karaktär och den förväntade tidpunkten för varje 
utflöde av resurser som förpliktelsen leder till; en indikation om osäkerheterna om beloppet eller 
tidpunkten för dessa utflöden. Upplysningar ska lämnas om betydelsefulla antaganden som 
gjorts rörande framtida händelser som påverkat värderingen; samt det belopp av varje förväntad 
gottgörelse som har redovisats som tillgång.

En avsättning gjordes redan år 2018 på 20 mnkr och avsåg sommarlovskort för kollektivtrafik 
för fyra år framåt. Avsättningen saknar underlag, upplysningar och ansvarsförbindelse i enlighet 
med RKR R9. 

Posten andra avsättningar uppgår i bokslutet för Borås Stad till 91 mnkr. Dessa avsättningar 
har under året ökat med totalt 35 mnkr. Nya avsättningar har gjorts uppgående till totalt 37,5 
mnkr, MarketPlace Borås 10,5 mnkr och rivning av Gässlösa 27 mnkr. Avsättningen gällande 
MarketPlace Borås saknar underlag, upplysningar och ansvarsförbindelse i enlighet med RKR R9. 
Upplysningar till posten lämnas i not 22 till balansräkningen. Upplysningar lämnas om återstå-
ende avtalstid/betalningstid och planerad byggstart/färdigställande. Informationen enligt RKR 
R9 om förändringar under året, lämnas på totalen men inte per gjord avsättning. Upplysningar 
lämnas inte om den nya avsättningen MarketPlace Borås. 

Andra avsättningar för kommunkoncernen som helhet uppgår till 544 mnkr i utgående balans. 
Stadsrevisionen noterar att vissa upplysningar till BEMAB:s investeringsfond på 208 mnkr saknas. 

Stadsrevisionens samlade bedömning är att avsnittet andra avsättningar inte fullt ut följer RKR R9.

Ansvarsförbindelser 
De ansvarsförbindelser som redovisas inom linjen till balansräkningen är dels pensionsförplik-
telser intjänade före 1998, dels övriga ansvarsförbindelser. Pensionsförpliktelserna uppgår per 
2020-12-31 till 1 451 mnkr. Stadsrevisionen noterar att RKR R9 inte gäller ansvarsförbindelser 
för pensioner. 

Övriga ansvarsförbindelser uppgår i årsredovisningen till 603 mnkr (kommunen). Avstämning 
av beslut vad gäller utökat borgensåtagande för Borås Arena AB på 43 mnkr och Borås Skidarena 
AB på 8,3 mnkr, samt nytt borgensåtagande 2020 för Boråshallen AB på 20 mnkr har gjorts. 
Enligt RKR R9 ska en kortfattad beskrivning av ansvarsförbindelsernas karaktär, osäkerhet och 
risker anges. Stadsrevisionen noterar att detta saknas och därmed blir bedömningen att kraven 
i RKR R9 inte uppfylls.

2.4.9 Pensioner
Pensionsskulden utgör var för sig i det två delarna både den största avsättningen och den största 
ansvarsförbindelsen för kommunen. Lagregleringen för dessa två delar återfinns, beroende på 
form, i kapitel 5–7 samt 9 LKBR. Redovisning av pensionsförpliktelser regleras särskilt i 5 kap. 
4 § och 6 kap. 4 § LKBR. Det finns bestämmelser om avsättningar i 6 kap. 8 § och 7 kap. 11 
§ LKBR. Upplysningar om förändring av pensionsförpliktelse genom tecknande av försäkring 
eller överföring till stiftelse regleras i 9 kap. 11 § LKBR. Hur pensionsförpliktelsen ska värderas 
regleras inte i lagstiftningen. Enligt 11 kap. 4 § kommunallagen ska fullmäktige besluta om 
riktlinjer för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Hanteringen enligt LKBR 
är i linje med, den av kommunen även sedan tidigare tillämpade hanteringen, blandmodellen 
som träde i kraft 1998 i samband med dåvarande lagstiftning, lagen om kommunal redovisning.
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Sådana förpliktelser vilka är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som 
på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst, men ovissa till sitt belopp eller till den 
tidpunkt då de ska infrias, enligt 6 kap. 8 § LKBR, ska, om inte annat följer av 4 §, tas upp som 
avsättningar. Följaktligen ska förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats från och 
med 1998 redovisas som en avsättning. Vidare ska i denna avsättning även inkludera ålderspension 
som är förmånsbestämd till förtroendevalda.

De förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 ska enligt 6 kap. 4 § 
LKBR inte tas upp som skuld eller avsättning. Enligt 5 kap. 4 § LKBR ska dessa vid utbetalning 
tas upp som kostnad i resultaträkningen och beräknade framtida utbetalningar utgör därmed 
en ansvarsförbindelse.

Borås Stads hantering av pensioner redovisas i avsnittet pensionsåtaganden samt under avsnittet 
redovisningsprinciper och noter i Borås Stads årsredovisning 2020. I dessa stycken redogörs för 
att en extra avsättning till IPR gjorts, däremot framgår ingen ytterligare information. 

Enligt RKR R10 Pensioner framgår att följande ska framgå i not för pensionsavsättning och 
ansvarsförbindelse för pensioner:

• det redovisade värdet vid redovisningsperiodens början,

• de väsentliga poster som har förändrat pensionsavsättningen

• eller ansvarsförbindelsen under redovisningsperioden, och

• det redovisade värdet vid redovisningsperiodens slut.

Vidare framgår att upplysning ska lämnas om aktualiseringsgrad (andel av personakterna för 
nuvarande och tidigare anställd personal som är uppdaterad avseende pensionsgrundande an-
ställningar) för underlaget för beräkningen av pensionsförpliktelserna. För pensionsförpliktelse 
som inte omfattas av RIPS (den av SKR antagna beräkningsmodellen för pensionsförpliktelser) 
ska upplysning lämnas om tillämpade beräkningsgrunder och vilket belopp förpliktelsen upp-
tagits till.

Upplysning ska lämnas om antalet visstidsförordnanden för anställda och förtroendevalda samt 
särskilda villkor som avviker från vad som är normalt och kan leda till betydande ekonomiska 
konsekvenser. Detta gäller både pensionsförmåner som redovisas som avsättning och sådana som 
redovisas som ansvarsförbindelse.

I årsredovisningen för Borås Stad 2020 framgår upplysningar för avsättningar i not 21. Upplysning 
lämnas kring aktualiseringsgraden för avsättningarna, 92,0 %. Stadsrevisionen noterar att ak-
tualiseringsgraden har ändrats med 0,2 procent efter att ha varit oförändrad de senaste fyra åren 
(92,2 %). 

Avsättning för pensioner uppgår till 512 mnkr (kommunen) för år 2020. Fram till och med 
2018 har Borås Stad gjort extra avsättningar till pensioner intjänade till och med 1997-12-31, 
så kallad intjänad pensionsrätt (IPR), på sammanlagt 832 miljoner kronor. Pensionsåtaganden 
för anställda i de bolag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFNAR 2012:1 (K3). 
Detta redovisas i not 25 till balansräkningen, vilket är i enlighet med bestämmelsen i 9 kap. 11 
§ LKBR. Bland dessa avsättningar ingår ”Framtida pensioner intjänade t.o.m. 1997” med 42 
mnkr. Den senare posten har under året minskat med 15 mnkr. Minskningen har skett till följd 
av indexering, och inte en försäkringslösning. Enligt LKBR 6 kap. 4§ ska förpliktelser att betala 
ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning.
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I ansvarsförbindelserna ingår pensionsförpliktelser intjänade t.o.m. 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. 

Pensionsskulden redovisas i överensstämmelse med redovisningslagen enligt blandmodellen.22  
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 balansräkning-
en.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.

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.

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 pensions-
skulden 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 %.

Enligt 6 kap. 4 § LKBR ska förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 
inte tas upp som skuld eller avsättning. Dessa avsättningar utgör en del av den pensionsskuld som 
enligt LKBR ska redovisas som ansvarsförbindelse (den s.k. blandmodellen). Blandmodellen har 
varit omdiskuterad, och det har blivit vanligt att kommuner gör extra avsättningar. Förfarandet 
överensstämmer med vedertagen redovisningspraxis i andra verksamheter, men går alltså emot 
gällande lagstiftning för kommunal bokföring och redovisning. 

Stadsrevisionen rekommenderar att man löpande arbetar med att hålla en hög aktualiseringsgrad.

Stadsrevisionen noterar att uppgift om antal visstidsförordnanden nu framgår i not 25 för pen-
sionsförpliktelserna. 

Enligt RKR R9 framgår vilka upplysningar som ska lämnas för andra avsättningar än de vilka 
avser pensioner. I avsättningarna gjorda av Borås Stad ska i linje med gällande lagstiftning den 
avgiftsbestämda ålderspensionen inte ingå i gjorda avsättningar då utbetalning av denna sker 
året efter intjänande. Denna återfinns som en kortfristig skuld. 

Sammanfattningsvis kan Stadsrevisionen konstatera att Borås Stads årsredovisning i huvudsak 
uppfyller RKR R10. 

22 Borås Stads årsredovisning 2020, sid. 64-65
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I ansvarsförbindelserna ingår pensionsförpliktelser intjänade t.o.m. 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. 

Pensionsskulden redovisas i överensstämmelse med redovisningslagen enligt blandmodellen.22  
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 balansräkning-
en.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.

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.

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 pensions-
skulden 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 %.

Enligt 6 kap. 4 § LKBR ska förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före år 1998 
inte tas upp som skuld eller avsättning. Dessa avsättningar utgör en del av den pensionsskuld som 
enligt LKBR ska redovisas som ansvarsförbindelse (den s.k. blandmodellen). Blandmodellen har 
varit omdiskuterad, och det har blivit vanligt att kommuner gör extra avsättningar. Förfarandet 
överensstämmer med vedertagen redovisningspraxis i andra verksamheter, men går alltså emot 
gällande lagstiftning för kommunal bokföring och redovisning. 

Stadsrevisionen rekommenderar att man löpande arbetar med att hålla en hög aktualiseringsgrad.

Stadsrevisionen noterar att uppgift om antal visstidsförordnanden nu framgår i not 25 för pen-
sionsförpliktelserna. 

Enligt RKR R9 framgår vilka upplysningar som ska lämnas för andra avsättningar än de vilka 
avser pensioner. I avsättningarna gjorda av Borås Stad ska i linje med gällande lagstiftning den 
avgiftsbestämda ålderspensionen inte ingå i gjorda avsättningar då utbetalning av denna sker 
året efter intjänande. Denna återfinns som en kortfristig skuld. 

Sammanfattningsvis kan Stadsrevisionen konstatera att Borås Stads årsredovisning i huvudsak 
uppfyller RKR R10. 

22 Borås Stads årsredovisning 2020, sid. 64-65
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Stadsrevisionen rekommenderar att uppföljning görs av följande:

• Finns det några pensionsförpliktelser vilka inte omfattas av RIPS (Riktlinjer för pen-
sionsskuldsberäkning; dvs. den av SKR antagna beräkningsmodellen för pensionsför-
pliktelser)?

• Finns det några villkor vilka avviker, särskilda villkor, från vad som är normalt för vilka 
upplysningar borde lämnas?

2.5 Sammanställda räkenskaper
Sammanställda räkenskaper regleras i 12 kap. LKBR. Enligt 12 kap. 2 § första stycket LKBR 
ska sammanställda räkenskaper upprättas för den kommunala koncernen. Av 2 kap. 6 § LKBR 
framgår att den kommunala koncernen består av kommunen tillsammans med de kommunala 
koncernföretagen.

Enligt 2 kap. 5 § första stycket LKBR är ett kommunalt koncernföretag en juridisk person över 
vars verksamhet, mål och strategier en kommun har ett varaktigt betydande inflytande. En 
kommun kan utöva ett sådant inflytande själv eller tillsammans med ett eller flera kommunala 
koncernföretag. Definition av kommunalt koncernföretag och kommunal koncern finns i 2 kap. 
5 och 6 §§.

Av 12 kap. 6 § andra stycket och 4 kap. 6 § LKBR följer att för varje sammandragen post i den 
sammanställda balansräkningen ska de belopp som ingår i postens sammansättning specificeras 
i en särskild förteckning, om inte postens sammansättning klart framgår av bokföringen i övrigt. 
Av den särskilda förteckningen ska det framgå hur enheternas räkenskaper har sammanställts 
och eventuellt justerats i resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalys och noter inför kon-
solideringen.

I RKR R16 Sammanställda räkenskaper finns rekommendationer vad som gäller vid upprättan-
de av sammanställda räkenskaper. Med utgångspunkt från rekommendationerna kan följande 
konstateras utifrån de angivna tillämpade redovisningsprinciperna:

• De sammanställda räkenskaperna omfattar de juridiska personer där kommunen har 
ett varaktigt betydande inflytande, samtliga koncernföretag och två kommunalförbund 
ingår.

• Stiftelserna Blå Stjärnas Djursjukhus och Proteko ingår inte då deras omslutning är av 
ringa betydelse. Donationsfonderna ingår inte heller i de sammanställda räkenskaperna. 

• De sammanställda räkenskaperna upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Väsentliga koncerninterna kostnader, intäkter, fordringar och skulder har 
eliminerats.

• Det framgår inte tydligt i Borås Stads årsredovisning om några justeringar av koncern-
företagens bokslut gjorts innan konsolideringen på grund av ändrade redovisnings-
principer.

Stadsrevisionen noterar vidare att koncernföretagens skattekostnader ingår i verksamhetens kost-
nader,23 uppskjutna skatter ingår i posten ”Andra avsättningar”24 och noterna till de samman-
ställda räkenskaperna är specificerade. 

Borås Stads årsredovisning uppfyller i huvudsak kraven i RKR R16 vid upprättandet av de 
sammanställda räkenskaperna.

23 Borås Stads Årsredovisning 2020, not 2 i sammanställd redovisning
24 Ibid, not 22 i sammanställd redovisning 
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2.6 Kassaflödesanalys
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kommunens in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas i 
kassaflödesanalysen. I RKR R13 Kassaflödesanalys framgår det att räkenskapsårets kassaflöden 
ska i kassaflödesanalysen hänföras till följande sektorer:

• löpande verksamhet,

• investeringsverksamhet,

• finansieringsverksamhet, och i förekommande fall 

• bidrag till infrastruktur.

Upplysning ska lämnas i en not om de justeringar som gjorts för poster som utgör skillnaden 
mellan årets resultat och kassaflödet från den löpande verksamheten. Upplysning ska också lämnas 
om väsentliga händelser som påverkar kassaflödet och avviker från det normala.

Kommunen ska tillämpa indirekt eller direkt metod vid redovisning av kassaflöden från den 
löpande verksamheten. Borås Stad tillämpar indirekt metod i årsredovisningen. Stadsrevisionen 
noterar att kassaflödesanalysen innehåller de föreskrivna sektorerna och är i huvudsak korrekt 
uppställd. Upplysning avseende justering för ej likviditetspåverkande poster finns.25 Upplysning 
om väsentliga händelser som påverkat kassaflödet finns inte. Ett utvecklingsområde är att vissa 
poster, som t.ex. investeringar i anläggningstillgångar, kan kommenteras i not, samt att bättre 
kommentera kassaflödesanalysen genom tilläggsupplysningar. 

2.7 Drift- och investeringsredovisning
Enligt 10 kap. 1 § LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Enligt RKR R14 Drift- och 
investeringsredovisning framgår det att driftredovisningen ska utformas så attutfallen kan stäm-
mas av mot fullmäktiges budget. 

Budgetposterna ska redovisas brutto ifall fullmäktige anvisar anslagen i form av intäkter och kost-
nader. Anvisar fullmäktige nettoanslag, kan budgetposterna redovisas netto. Driftredovisningens 
budgetposter ska avse senast beslutad budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift 
lämnas om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats.

Innevarande och föregående års utfall ska redovisas brutto (intäkter och kostnader), och jämföras 
med föregående års utfall.

Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommu-
nens investeringsverksamhet. Investeringsredovisningen gör det möjligt för Kommunfullmäktige 
att jämföra beslutade/beräknade totalutgifter och anslag med utfall. Investeringsredovisningen ska 
utformas så att utfallen på ett överskådligt sätt kan stämmas av mot Kommunfullmäktiges budget 
och andra för investeringsverksamheten relevanta fullmäktigebeslut. Investeringsredovisningens 
budgetposter ska avse senast beslutad budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift 
lämnas om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats.

Fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av mot beslutade 
eller beräknade totalutgifter. 

Borås Stads årsredovisning för 2020 innehåller en samlad drift- och investeringsredovisning.26 

25 Borås Stads Årsredovisning 2020, not 27
26 Borås Stads Årsredovisning 2020, sid 78-82
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2.6 Kassaflödesanalys
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kommunens in- och utbetalningar under räkenskapsåret redovisas i 
kassaflödesanalysen. I RKR R13 Kassaflödesanalys framgår det att räkenskapsårets kassaflöden 
ska i kassaflödesanalysen hänföras till följande sektorer:

• löpande verksamhet,

• investeringsverksamhet,

• finansieringsverksamhet, och i förekommande fall 

• bidrag till infrastruktur.

Upplysning ska lämnas i en not om de justeringar som gjorts för poster som utgör skillnaden 
mellan årets resultat och kassaflödet från den löpande verksamheten. Upplysning ska också lämnas 
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kommentera kassaflödesanalysen genom tilläggsupplysningar. 

2.7 Drift- och investeringsredovisning
Enligt 10 kap. 1 § LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller 
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Budgetposterna ska redovisas brutto ifall fullmäktige anvisar anslagen i form av intäkter och kost-
nader. Anvisar fullmäktige nettoanslag, kan budgetposterna redovisas netto. Driftredovisningens 
budgetposter ska avse senast beslutad budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift 
lämnas om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats.

Innevarande och föregående års utfall ska redovisas brutto (intäkter och kostnader), och jämföras 
med föregående års utfall.

Enligt 10 kap. 2 § LKBR ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommu-
nens investeringsverksamhet. Investeringsredovisningen gör det möjligt för Kommunfullmäktige 
att jämföra beslutade/beräknade totalutgifter och anslag med utfall. Investeringsredovisningen ska 
utformas så att utfallen på ett överskådligt sätt kan stämmas av mot Kommunfullmäktiges budget 
och andra för investeringsverksamheten relevanta fullmäktigebeslut. Investeringsredovisningens 
budgetposter ska avse senast beslutad budget. I de fall utgiftsbeslut tagits under året ska uppgift 
lämnas om till vilka belopp och vid vilka tidpunkter budgetposterna justerats.

Fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas av mot beslutade 
eller beräknade totalutgifter. 

Borås Stads årsredovisning för 2020 innehåller en samlad drift- och investeringsredovisning.26 

25 Borås Stads Årsredovisning 2020, not 27
26 Borås Stads Årsredovisning 2020, sid 78-82
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Investeringsredovisningen ger information om godkänd utgift, förbrukade medel vid årets bör-
jan och slut samt återstående medel. Investeringarna uppgår till 392,2 mnkr år 2020 för Borås 
Stad. Nettoinvesteringarna inklusive driftinvesteringar uppgick till 419 mnkr. Avvikelsen mot 
budgeterad investeringsbudget beror till stor del på att bygglov och detaljplaner har överklagats 
men avvikelsen förklaras i årsredovisningen av att vissa projekt inte har kunnat genomföras p.g.a. 
pandemin. Investeringarna består främst av gemensamma funktioner (underhållsinvesteringar, 
fordon och maskiner, energibesparande åtgärder m.m.) på 143 mnkr, pedagogisk verksamhet 
114 mnkr, fritid och kultur 33 mnkr m.fl. områden. Ej förbrukade investeringsmedel 2020 på 
sammanlagt 177,4 mnkr omdisponeras från tidigare år till 2021.27 

Stadsrevisionen noterar att drift- och investeringsredovisningen inte innehåller kommunkon-
cernperspektivet.  Stadsrevisionen bedömer att drift- och investeringsredovisningen i huvudsak 
uppfyller RKR R14.

2.8 Övriga upplysningar som ska lämnas i not 
Enligt 9 kap. 13 § LKBR ska upplysning lämnas om den sammanlagda kostnaden för de kom-
munala revisorernas granskning av bokföring, delårsrapport och årsredovisning s.k. räkenskaps-
revision. Det innebär att utgifter för revision som utförs året efter redovisas som kostnad det 
räkenskapsår revisionen avser. Vidare framgår det av RKR R 18 Övriga upplysningar som ska 
lämnas i not att upplysningen ska lämnas i separat not avseende kostnader för räkenskapsrevi-
sion. Stadsrevisionen noterar att not sex i årsredovisningen innehåller uppgift om kostnad för 
räkenskapsrevision.  

RKR R18 reglerar upplysningar i not om särredovisning. Stadsrevisionen noterar att i not elva 
anges att två särredovisningar har upprättats, och var de finns tillgängliga; ”Transparensredovisning 
för Borås Energi och Miljö AB 2020” samt ”2020 Årsrapport Elnät, Borås Elnät AB”. 

Stadsrevisionens bedömning är att Borås Stads årsredovisning i stor utsträckning är i enlighet 
med LKBR kap. 9 samt RKR R18.

2.9 Övriga iakttagelser 
Lagstiftaren och RKR betonar att bl.a. finansiell analys och riskbedömning i första hand ska göras 
utifrån ett koncernperspektiv och i andra hand ur kommunens perspektiv. Koncernperspektivet 
har i Borås Stads tidigare årsredovisningar kommit i andra hand men förbättringar har skett de 
senaste åren och så även i årsredovisningen för 2020. Stadsrevisionen betonar att utvecklingen 
behöver fortsätta då betydande risker finns hos vissa koncernföretag vad gäller resultatutveck-
ling, skuldsättning m.m. Stora risker finns främst i Borås Energi och Miljö AB där vissa risker 
beträffande kraftvärmeverket och fjärrvärmeverksamheten borde belysas bättre i Borås Stads 
årsredovisning.

I Borås Stads årsredovisning framhålls att den i första hand är ett analyserande beslutsunderlag 
för Kommunfullmäktige, men att årsredovisningen successivt ska utvecklas för att kunna ge 
information till en vidare målgrupp. Stadsrevisionen konstaterar att andra viktiga användare, 
såsom kommuninvånare, organisationer, staten m.fl., bör beaktas vid utformning av årsredovis-
ningen. Detta är intressenter vilka på olika sätt tillhandahåller resurser till kommunen. Genom 
detta synsätt säkerställs att årsredovisningen blir tillräckligt informativ för olika användare. En 
tydligare struktur, analys och ökad tillgänglighet ska eftersträvas. Stadsrevisionen bedömer att 
denna utvecklingsprocess är väsentlig.

Utöver en utveckling av huvuddokumentet, Borås Stads årsredovisning, kan med fördel en 
kortfattad pedagogisk version av årsredovisningen också upprättas. 

27 Bilaga till årsredovisning 2020, investeringar
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Aktieägartillskott i kommunala företag
Inom koncernen har det lämnats och erhållits koncernbidrag på 67 mnkr 2020, vilket är 7 mnkr 
lägre än 2019.28 Stadsrevisionen noterar även att Borås kommuns Parkerings AB har erhållit 2,5 
miljoner kronor i aktieägartillskott från Borås Stadshus AB för att stärka det egna kapitalet.29 

Avvikelser från rekommendationer från RKR
Enligt LKBR 4 kap. 3 § framgår det att ”Om kommunen eller landstinget i årsredovisningen 
avviker från det som följer av en rekommendation från normgivande organ på det kommunala 
området, ska en upplysning om skälen för avvikelsen lämnas i en not”.

Stadsrevisionen noterar att Borås Stad avviker från flera rekommendationer men saknar upplys-
ningar om skälen till avvikelserna. Upplysningar som enligt RKR ska lämnas i not. 

28 Borås Stads årsredovisning 2020, sid. 98
29 Borås Stadshus AB, årsredovisning sid. 3 och 14
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Aktieägartillskott i kommunala företag
Inom koncernen har det lämnats och erhållits koncernbidrag på 67 mnkr 2020, vilket är 7 mnkr 
lägre än 2019.28 Stadsrevisionen noterar även att Borås kommuns Parkerings AB har erhållit 2,5 
miljoner kronor i aktieägartillskott från Borås Stadshus AB för att stärka det egna kapitalet.29 

Avvikelser från rekommendationer från RKR
Enligt LKBR 4 kap. 3 § framgår det att ”Om kommunen eller landstinget i årsredovisningen 
avviker från det som följer av en rekommendation från normgivande organ på det kommunala 
området, ska en upplysning om skälen för avvikelsen lämnas i en not”.

Stadsrevisionen noterar att Borås Stad avviker från flera rekommendationer men saknar upplys-
ningar om skälen till avvikelserna. Upplysningar som enligt RKR ska lämnas i not. 

28 Borås Stads årsredovisning 2020, sid. 98
29 Borås Stadshus AB, årsredovisning sid. 3 och 14
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3 Stadsrevisionens bedömningar
Förvaltningsberättelse
Stadsrevisionens bedömning är att förvaltningsberättelsens struktur till stora delar är upprättad 
i enlighet med RKR R15. 

Stadsrevisionen konstaterar att det finns utförliga underlag till specifikationerna samt att noterna 
har förbättrats i årsredovisningen jämfört med tidigare år. Stadsrevisionen noterar vidare att 
koncernperspektivet i högre utsträckning finns beskrivet i årsredovisningen samt att ett arbete 
har pågått på Stadsledningskansliet under året för att förbättra följsamheten mot RKR R15.

Stadsrevisionen har identifierat följande förbättringsområden i förvaltningsberättelsen:

• Koncernperspektivet ska enligt RKR R15 framgå i första hand och kommunens utveck-
ling i andra hand. Stadsrevisionen rekommenderar att finansiella mål för koncernen tas 
fram, där nyckeltalen är jämförbara med nyckeltal för kommunen. Även verksamhets-
mål för bolagen bör redovisas i Borås Stads årsredovisning i koncernperspektivet. En 
sammanhållen redovisning av verksamhetsmål och måluppfyllelse ska göras i avsnittet 
”God ekonomisk hushållning” i Förvaltningsberättelsen.

• God ekonomisk hushållning ska innehålla en utvärdering gällande verksamhetsmål och 
uppdrag. Därutöver saknas riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 

• Balanskravsutredningen bör förklaras tydligare och poster gällande öronmärkningar bör 
inte ingå. 

• Personalredovisningen saknar uppgifter om den andel av sjukfrånvaron som avser från-
varo under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Det saknas även uppgifter för 
sjukfrånvaro för åldrarna 29 år eller yngre, 30-49 år, 50 år eller äldre.  

• Förvaltningsberättelsen har omstrukturerats inför årsredovisning 2020, men Stads-
revisionen noterar att förvaltningsberättelsen behöver arbetas igenom ytterligare inför 
årsredovisning 2021. Detta för att bättre överensstämma med RKR R15 och dess  
anvisningar. 

Mål och uppdrag
Stadsrevisionen konstaterar att samtliga tre finansiella mål är uppnådda. Stadsrevisionen noterar 
att de stora investeringar som finns i koncernen inte berörs i avsnittet som behandlar finansiella 
mål. Avsnittet saknar även utvecklande resonemang om vad riskerna innebär på kort och lång 
sikt för kommunkoncernen. De finansiella mål som Kommunfullmäktige beslutat om gällande 
de kommunala koncernföretagen avhandlas inte i årsredovisningen.

Stadsrevisionen konstaterar att Borås Stads nämnder och Kommunstyrelsen inte har uppnått 
målvärden för 20 av 26 indikatorer som Kommunfullmäktige har fastställt för verksamheten, 
vilket motsvarar 77 %. 

Av 26 uppdrag som Kommunfullmäktige givit nämnder, Kommunstyrelsen och kommunala 
koncernföretag har 11 inte genomförts, vilket motsvarar 42 %. 

Stadsrevisionen noterar att måluppfyllelsen avseende Kommunfullmäktiges indikatorer samt 
uppdrag försvårats med anledning av coronapandemin. Måluppfyllelse/genomförande av 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag bedömer Stadsrevisionen fortfarande vara ett 
förbättringsområde.
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Stadsrevisionen noterar att avsnittet Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
bör vidareutvecklas gällande hur mål fastställs, hur visionsarbetet gällande Vision 2025 fortgår 
samt hur övriga styrdokument, verksamhetsplaner etc. påverkar styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten.

Stadsrevisionen rekommenderar att förvaltningsberättelsen i identifierade delar ses över och 
omstruktureras så att den i högre utsträckning överensstämmer med LKBR och RKR R15.

Resultaträkning
Resultaträkningen följer till stora delar RKR:s rekommendationer. Stadsrevisionen har identifierat 
följande avvikelse i resultaträkningen: 

• Upplysningar ska lämnas om finansiella leasingavtal överstigande tre år. I årsre-
dovisningen har samtliga hyres-/leasingavtal betraktats som operationella och 
bokförts direkt som kostnader, och finansiella leasingavtal finns inte redovisade 
i balansräkningen. Av not 3 framgår totala externa hyreskostnader redovisade på 
Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen under 2020 för-
delade på hyresvärdskategori, verksamhetsområde och återstående avtalslängd. Det finns 
en skrivning om leasing- och hyresavtal under avsnittet om redovisningsprinciper och 
noter. Årsredovisningen följer inte RKR R5 Leasing fullt ut.

Stadsrevisionen bedömer att resultaträkningen redovisar samtliga intäkter och kostnader och 
ger en rättvisande bild av årets resultat samt hur det egna kapitalet har förändrats under räken-
skapsåret. Resultaträkningen är uppställd i enlighet med 5 kap. 2 § LKBR.

Balansräkning
Balansräkningen följer till stora delar RKR:s rekommendationer. Stadsrevisionen har identifierat 
följande avvikelser i balansräkningen:

• Verkligt värde samt upplysning om vilken påverkan som säkringsinstrumenten har haft 
på kommunens resultaträkning under den gångna perioden framgår inte av not nio i 
Borås Stads årsredovisning. Säkringsredovisning i enlighet med RKR R8 tillämpas i 
huvudsak med förbättringsområde gällande upplysningar i not.

• Avsättningarna sommarlovskort (2018) samt MarketPlace Borås (2020) saknar under-
lag, upplysningar och ansvarsförbindelse i enlighet med RKR R9. Informationen enligt 
RKR R9 om förändringar under året, lämnas på totalen men inte per gjord avsättning. 
Andra avsättningar för kommunkoncernen som helhet uppgår till 544 mnkr i utgående 
balans. Stadsrevisionen noterar att vissa upplysningar gällande BEMAB:s investerings-
fond på 208 mnkr saknas. En kortfattad beskrivning av ansvarsförbindelsernas karaktär, 
osäkerhet och risker saknas. Stadsrevisionens samlade bedömning är att avsnittet andra 
avsättningar inte fullt ut följer RKR R9. 

• Avseende pensioner behöver uppföljning göras och upplysningar lämnas för att tillse att 
RKR R10 följs fullt ut.

Stadsrevisionen noterar vidare att drift- och investeringsredovisningen saknar kommunkoncern-
perspektivet samt att Borås Stad avviker från flera rekommendationer men saknar upplysningar 
om skälen till avvikelserna. Upplysningar som enligt RKR ska lämnas i not.
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Stadsrevisionen noterar att avsnittet Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
bör vidareutvecklas gällande hur mål fastställs, hur visionsarbetet gällande Vision 2025 fortgår 
samt hur övriga styrdokument, verksamhetsplaner etc. påverkar styrning och uppföljning av den 
kommunala verksamheten.

Stadsrevisionen rekommenderar att förvaltningsberättelsen i identifierade delar ses över och 
omstruktureras så att den i högre utsträckning överensstämmer med LKBR och RKR R15.

Resultaträkning
Resultaträkningen följer till stora delar RKR:s rekommendationer. Stadsrevisionen har identifierat 
följande avvikelse i resultaträkningen: 

• Upplysningar ska lämnas om finansiella leasingavtal överstigande tre år. I årsre-
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en skrivning om leasing- och hyresavtal under avsnittet om redovisningsprinciper och 
noter. Årsredovisningen följer inte RKR R5 Leasing fullt ut.

Stadsrevisionen bedömer att resultaträkningen redovisar samtliga intäkter och kostnader och 
ger en rättvisande bild av årets resultat samt hur det egna kapitalet har förändrats under räken-
skapsåret. Resultaträkningen är uppställd i enlighet med 5 kap. 2 § LKBR.

Balansräkning
Balansräkningen följer till stora delar RKR:s rekommendationer. Stadsrevisionen har identifierat 
följande avvikelser i balansräkningen:

• Verkligt värde samt upplysning om vilken påverkan som säkringsinstrumenten har haft 
på kommunens resultaträkning under den gångna perioden framgår inte av not nio i 
Borås Stads årsredovisning. Säkringsredovisning i enlighet med RKR R8 tillämpas i 
huvudsak med förbättringsområde gällande upplysningar i not.

• Avsättningarna sommarlovskort (2018) samt MarketPlace Borås (2020) saknar under-
lag, upplysningar och ansvarsförbindelse i enlighet med RKR R9. Informationen enligt 
RKR R9 om förändringar under året, lämnas på totalen men inte per gjord avsättning. 
Andra avsättningar för kommunkoncernen som helhet uppgår till 544 mnkr i utgående 
balans. Stadsrevisionen noterar att vissa upplysningar gällande BEMAB:s investerings-
fond på 208 mnkr saknas. En kortfattad beskrivning av ansvarsförbindelsernas karaktär, 
osäkerhet och risker saknas. Stadsrevisionens samlade bedömning är att avsnittet andra 
avsättningar inte fullt ut följer RKR R9. 

• Avseende pensioner behöver uppföljning göras och upplysningar lämnas för att tillse att 
RKR R10 följs fullt ut.

Stadsrevisionen noterar vidare att drift- och investeringsredovisningen saknar kommunkoncern-
perspektivet samt att Borås Stad avviker från flera rekommendationer men saknar upplysningar 
om skälen till avvikelserna. Upplysningar som enligt RKR ska lämnas i not.
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Sammanfattande bedömning
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upprät-
tad 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 koncern-
företagen 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 kom-
muninvånare, organisationer, staten m.fl., i större utsträckning bör beaktas vid utformning av 
årsredovisningen. En tydligare struktur, analys och ökad tillgänglighet bör eftersträvas i årsre-
dovisningen. Stadsrevisionen bedömer att denna utvecklingsprocess är väsentlig.

När det gäller finansiella mål uppnås samtliga tre uppställda mål under året. Av Kommun full-
mäktiges 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 avseende Kommunfullmäktiges indikatorer samt uppdrag försvårats med 
anledning av coronapandemin. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer och ge-
nomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag 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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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 lunch. 
 
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 
grundskolor 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 förändringar 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 
nämnderna 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 utvecklingen 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 
verksamheten. Detta framåtsyftande motiv ställer bl a krav på att det i verksamhetsanalyserna redovisas 
problem och utvecklingstendenser, som bl a kan beaktas i kommande budgetarbete. 

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 
verksamheten 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 
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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 ackumulerade 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 
skyddsutrustning. 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 
samhällsengagerad 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. 

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, 
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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 
skyddsutrustning. 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 
samhällsengagerad 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. 

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, 
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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. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 1930
Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 8(123) 

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. 
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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. 
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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, kommersiell 
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 
ledamöterna 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 
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. 
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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, kommersiell 
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 
ledamöterna 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 
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. 
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen 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, 
grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra 
skolförfattningar. 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, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning 
för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom yrkeshögskolan. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 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. 

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. 
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Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Finns behov av kompletterande insatser för målgruppen 
enligt socialtjänstlagen ansvarar 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 
föräldrabalken, 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 
folkhälsoarbete, 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 
fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom 
plan- och byggväsendet. 

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. 
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Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Finns behov av kompletterande insatser för målgruppen 
enligt socialtjänstlagen ansvarar 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 
föräldrabalken, 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 
folkhälsoarbete, 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 
fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala nämnden inom 
plan- och byggväsendet. 

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. 
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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, samordning 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 
anläggningsförsörjning 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 verksamhetsfastigheter samt anläggningar för motion, rekreation och 
tävlingsverksamhet. 

Servicenämnden 
Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är bl.a. att utföra tjänster rörande anläggnings- och 
underhållsarbeten för gator och vägar, broar, parker samt övriga allmänna platser, anläggning och 
underhåll av ledningsnät för vatten och avlopp. Servicenämnden tillhandahåller också service 
beträffande utskriftsenheter, 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 
betydande 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 
uppdragsföretag 

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 

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 
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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 

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 
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kommuninvånarna. 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 
datakommunikation 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 
parkeringsmöjligheter. 

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. 

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 
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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 
räddningstjänsten 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 %. 

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 
nedgång 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 
förlusterna 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 
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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 
räddningstjänsten 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 %. 

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 
nedgång 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 
förlusterna 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 
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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 uppräkningen 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 fortsätter 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 
kommunerna 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 befolkningsutvecklingen kommer Borås att behöva göra fortsatt stora investeringar, bland annat 
inom infrastruktur, 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 
ränteförändringar 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 
kommunen och bolagen och det ställer högre krav på positiva resultat framöver. 

  

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 kapitalanvändning och kapitalanskaffning med betryggande god riskkontroll. Internbanken, 
som är samma juridiska enhet som Borås Stad, ansvarar och samordnar all extern kapitalanskaffning, 
likviditetshantering 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 
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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´s 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. 

Likviditet 
Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska internbanken tillgodose 
verksamhetens 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 
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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´s 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. 

Likviditet 
Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska internbanken tillgodose 
verksamhetens 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 

Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 19(123) 

* 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 
riktlinjer 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. 
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 
kapitalbindnings- 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. 
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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 räntekostnaderna. 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. 

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 
orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa riskerna begränsas av intern 
kontroll, uppföljning och rapportering. 
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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 räntekostnaderna. 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. 

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 
orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa riskerna begränsas av intern 
kontroll, uppföljning och rapportering. 
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Kommunens förutsättningar 

Den övergripande finansiella strategin 
Borås Stads övergripande finansiella mål är att soliditeten, med det menas den del av kommunens 
tillgångar 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. 
 

 
 
Konkret innebär soliditetsmålet vid en normal investeringsvolym, att 80 % av den årliga 
tillgångsökningen 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 generella 
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 
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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 
pensionsskulden 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 balansräkningen. 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 
tillgångar 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 %. 

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 sammanhållet sätt kunna beskriva och identifiera kommunens finansiella styrkor och svagheter. 
Grundfrågan som ställs är om Borås Stad har en god ekonomisk hushållning eller ej. Var och en av de 
fyra aspekterna analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal. I analysen har koncernbanken 
exkluderats för att få en mer rättvisande bild. Bolagens kortfristiga upplåning och förmedlade lån via 
kommunen är därför ej medräknade. 
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resultat 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 
pensionsskulden 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 balansräkningen. 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 
tillgångar 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 %. 

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 sammanhållet sätt kunna beskriva och identifiera kommunens finansiella styrkor och svagheter. 
Grundfrågan som ställs är om Borås Stad har en god ekonomisk hushållning eller ej. Var och en av de 
fyra aspekterna analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal. I analysen har koncernbanken 
exkluderats för att få en mer rättvisande bild. Bolagens kortfristiga upplåning och förmedlade lån via 
kommunen är därför ej medräknade. 
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Resultat 

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. 

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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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 
nettokostnaderna. 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 
anläggningstillgångarnas 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. 

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 
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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 nettoinvesteringarna 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 
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 
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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 
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 %. 
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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 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 
verksamheten är att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet inom tilldelade kommunbidrag. 
Tabellen 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 budgetavvikelse 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 
gymnasieverksamheten 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 
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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 
coronaeffekter 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 
försäkring 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 
prognoser under 2020 och kan utgöra rimliga förutsättningar för en bra verksamhet som kan hållas nära 
våra finansiella mål. 

Kommunen har oaktat detta de senaste åren arbetet mycket med s k ”early warnings” och täta 
rapporteringar 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 ledarskap, 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 förändringar. 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 
investeringsnivå 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. 
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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 
verksamheternas 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 
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. 

Tvister 
Borås Stad har en pågående rättstvist med ett företag angående återställningsarbeten för fiberdragningar 
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. 

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 nybyggnationen 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 byggnationen 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 
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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 
verksamheternas 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 
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. 

Tvister 
Borås Stad har en pågående rättstvist med ett företag angående återställningsarbeten för fiberdragningar 
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. 

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 nybyggnationen 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 byggnationen 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 
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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 
förslag. 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 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 
underhållsarbete 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 avslutas. 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. 
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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 
underhållsarbete 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 avslutas. 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. 

Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 33(123) 

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 

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 
rekommendationer 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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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  

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 måluppfyllelse, 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 
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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  

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 måluppfyllelse, 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 
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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 årsredovisningar. 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 

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 trygghetsbostäder.  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 
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inflyttningsklara 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. 

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 besöksnäringen 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. 
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inflyttningsklara 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. 

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 besöksnäringen 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. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

2018  

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2018  

Utreda ny yta för evenemangsområde  Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Söka ny yta för evenemangsområde.  Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

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

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

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 Kommunstyrelsen 2020 Avslutas 

Behovet av renovering och 
tillgänglighetsanpassning av 
Kommunfullmäktiges sessionssal ska 
utredas. 

 Genomfört Lokalförsörjnings-
nämnden 

2020 Avslutas 

En ny mötesplats i stadsdelen Göta ska 
utredas.  Genomfört Fritids- och 

folkhälsonämnden 
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 
folkhälsonämnden 

2020  

Kulturnämnden ska utreda möjligheten att 
skapa ett ”Art Center” – ett konstens 
skyltfönster. Utredningen ska belysa hur 
olika konstformer kan användas, till exempel 
Lars Thunbjörks fotosamling, och hur man 
kan möjliggöra för möten mellan boråsare. 

 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 
omsorgsnämnden 

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 äldrenämnden 2020 Avslutas Ett 
särskilt ärende 
angående 
ändrat 
reglemente tas 
fram och 
behandlas 
samtidigt som 
årsredovisninge
n. 
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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 placeringsdatum, 
andel barn (%)  96 97 81 74 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något 
nationellt gymnasieprogram, %.  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 högskoleförberedande 
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 
vårdnadshavare 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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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 placeringsdatum, 
andel barn (%)  96 97 81 74 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något 
nationellt gymnasieprogram, %.  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 högskoleförberedande 
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 
vårdnadshavare 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 gymnasieprogram, %. 
Målvärdet för gymnasiebehörighet är inte uppnått. 84% av eleverna i årskurs 9 nådde 
gymnasiebehörighet. Måluppfyllelsen för 2020 har inte nåtts. Dock innebär årets resultat en ökning på 4 
procentenheter från föregående år. 
 
En förklaring till förbättringen från 2019 är att förvaltningen efter sitt bildande 2017 har gemensamma 
processer, fokusområden och arbetssätt i skolorna, med gemensamt upplägg för verksamhets- och 
utvecklingsplaner nått en stabil nivå där rytm, rutin och förhållningssätt som stabiliserats. Detta 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 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet i kombination med åtgärdande arbete mot kränkningar, 
konflikt och mobbning. Kontinuitet i personalgrupper och ledning skapar den stabilitet som krävs för 
att goda relationer, rutiner, organisering och gott bemötande ska kunna skapas och förstärkas. 
Kontinuiteten har brustit något under denna period, då pandemin inneburit många förändringar och 
oroligheter. Sjukfrånvaro hos både personal och elever kan mycket väl bidra till att elevers trygghet 
påverkas negativt. 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 
genomföras 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. 

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 
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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 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Hur man kan stötta unga med NPF-
diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att deras 
möjlighet att delta i föreningslivet ökar ska 
utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

2019  

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

 Genomfört Grundskolan 2020 Avslutas 

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

 Ej 
genomfört 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

2020  

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

 Genomfört Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

2020 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 
2. 

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2020  

Förskolenämnden uppdras att tillsammans 
med Arbetslivsnämnden se till att 
samhällsintroduktion erbjuds på alla 
familjecentraler. 

 Delvis 
genomfört 

Förskolenämnden 
Arbetslivsnämnden 

2020  

Grundskolenämnden uppdras att utreda 
konsekvenserna av det uteblivna 
statsbidraget fritidshemssatsningen. 

 Genomfört Grundskolan 2020 Avslutas 

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, företagsklimat 
- 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. 
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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 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Hur man kan stötta unga med NPF-
diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att deras 
möjlighet att delta i föreningslivet ökar ska 
utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

2019  

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

 Genomfört Grundskolan 2020 Avslutas 

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

 Ej 
genomfört 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

2020  

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

 Genomfört Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

2020 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 
2. 

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2020  

Förskolenämnden uppdras att tillsammans 
med Arbetslivsnämnden se till att 
samhällsintroduktion erbjuds på alla 
familjecentraler. 

 Delvis 
genomfört 

Förskolenämnden 
Arbetslivsnämnden 

2020  

Grundskolenämnden uppdras att utreda 
konsekvenserna av det uteblivna 
statsbidraget fritidshemssatsningen. 

 Genomfört Grundskolan 2020 Avslutas 

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, företagsklimat 
- 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. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Genomfört Miljö- och 
konsumentnämnden 

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 handlingar som fått beslut 
senast 8 veckor efter ansökan, %. 

 96 98 99 98 

Antal nyproducerade lägenheter av AB 
Bostäder  112 118 33 0 

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 
handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i rutiner och arbetssätt har medfört 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 handläggningstid 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 godkännande av detaljplaner. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Borås kommuns 
Parkerings AB 

2015  
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Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2017 Avslutas ingår i 
grunduppdraget 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska 
tas fram.  Ej 

genomfört 
Kommunstyrelsen 2019  

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

 Genomfört Samhällsbyggnads-
nämnden 

2020 Avslutas 

Tekniska nämnden utreda möjligheten att 
göra ytterligare gångfartsområden.  Genomfört Tekniska nämnden 2020  

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

 Delvis 
genomfört 

Kulturnämnden 2020  

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 livsmedel, %.  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 
kommande 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 
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Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2017 Avslutas ingår i 
grunduppdraget 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska 
tas fram.  Ej 

genomfört 
Kommunstyrelsen 2019  

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

 Genomfört Samhällsbyggnads-
nämnden 

2020 Avslutas 

Tekniska nämnden utreda möjligheten att 
göra ytterligare gångfartsområden.  Genomfört Tekniska nämnden 2020  

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

 Delvis 
genomfört 

Kulturnämnden 2020  

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 livsmedel, %.  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 
kommande 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 
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enheter 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 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Arbetet med landsbygdsutvecklingens 
innehåll, organisatoriska placering och 
ansvarsfördelning ska utredas och 
tydliggöras. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

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

 Genomfört Kommunstyrelsen 2020 Avslutas 

Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter 
med närområde ska tas fram.  Delvis 

genomfört 
Kommunstyrelsen 2020  

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 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
en cykelstrategi.  Genomfört Kommunstyrelsen 2017 Avslutas  

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

 Ej 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2017  

Utveckling och förbättring av närtrafiken på 
landsbygden ska utredas.  Ej 

genomfört 
Kommunstyrelsen 2019  

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska 
utredas.  Ej 

genomfört 
Kommunstyrelsen 2019  

Kommunstyrelsen ska utreda införandet av 
anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik, 
även på helger. 

 Genomfört Kommunstyrelsen 2019 Avslutas 

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

 Genomfört Kommunstyrelsen 2020 Avslutas 
Behovet finns 
beskrivet i bl a 
Åtgärdsvalsstudi
er (ÅVS) och i 
Trafikplanen. 

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

 Genomfört Miljö- och 
konsumentnämnden 

2020 Avslutas 

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en 
ny, politiskt ledd, utredning om framtidens 
kollektivtrafik genom stadens centrala delar. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 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 solenergi, 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 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

En utredning om att minska användningen 
av engångsartiklar ska genomföras  Delvis 

genomfört 
Kommunstyrelsen 2018  

Kostorganisationen ska i lämpliga 
verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens 
offentliga serveringar och restauranger, 
pröva att redovisa klimatpåverkan per 
portion offentligt i menyn. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2018  

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

 Genomfört Lokalförsörjnings-
nämnden 

2019 Avslutas ingår i 
grunduppdraget. 
Årliga 
investeringsmed
el finns.  

Borås Stads mångåriga internationella 
arbete med kunskapsöverföring inom 
avfallsområdet bör fortsätta. Under 2020 ska 
Kommunstyrelsen utreda hur detta arbete 
ska bedrivas. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2020  

Servicenämnden får i uppdrag att köpa in 
och driva ett kemikaliehanteringssystem som 
ska stå till kommunkoncernens förfogande 
och bekostas av respektive 
förvaltning/bolag. 

 Genomfört Servicenämnden 2020 Avslutas 

Borås Energi och Miljö ska ta initiativ till en 
samägd solcellsanläggning, där såväl 
företag, föreningar och privatpersoner ska 
kunna köpa andelar. Detta skall förtydligas 
som en förändring i bolagets ägardirektiv 
och fastställas på bolagsstämma. 

 Delvis 
genomfört 

Borås Energi och Miljö 
AB 

2018  

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015  
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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 solenergi, 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 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

En utredning om att minska användningen 
av engångsartiklar ska genomföras  Delvis 

genomfört 
Kommunstyrelsen 2018  

Kostorganisationen ska i lämpliga 
verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens 
offentliga serveringar och restauranger, 
pröva att redovisa klimatpåverkan per 
portion offentligt i menyn. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2018  

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

 Genomfört Lokalförsörjnings-
nämnden 

2019 Avslutas ingår i 
grunduppdraget. 
Årliga 
investeringsmed
el finns.  

Borås Stads mångåriga internationella 
arbete med kunskapsöverföring inom 
avfallsområdet bör fortsätta. Under 2020 ska 
Kommunstyrelsen utreda hur detta arbete 
ska bedrivas. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2020  

Servicenämnden får i uppdrag att köpa in 
och driva ett kemikaliehanteringssystem som 
ska stå till kommunkoncernens förfogande 
och bekostas av respektive 
förvaltning/bolag. 

 Genomfört Servicenämnden 2020 Avslutas 

Borås Energi och Miljö ska ta initiativ till en 
samägd solcellsanläggning, där såväl 
företag, föreningar och privatpersoner ska 
kunna köpa andelar. Detta skall förtydligas 
som en förändring i bolagets ägardirektiv 
och fastställas på bolagsstämma. 

 Delvis 
genomfört 

Borås Energi och Miljö 
AB 

2018  

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015  
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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 omräknat till 
årsarbeten.  367,9 440 430,3 446,6 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads 
friskvårdsbidrag, %  35,9 43 40  

Antal hushåll som får försörjningsstöd 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 konsekvenser 
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 arbetsgrupper 
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 statistik 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. 

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 
distansundervisningen 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 
förvaltningstillhörighet 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 fler personer ska bryta sitt 
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långvariga bidragsberoende och att fler barn ska ha föräldrar 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 färdigheter 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 alternativa 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 hushåll med försörjningsstöd 
är att växla bidrag mot lön, arbetsmarknadsanställningar, gå från passivt 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. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 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 
gemensam förmedling av inventarier ska 
starta och vara förstahandsalternativ, innan 
nyanskaffning sker. Uppdraget tas över av 
kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2016  

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2017  

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

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

 Genomfört Kommunstyrelsen 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 
nämnden tar 
hänsyn till detta i 
kommande avtal 

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015  

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 
ekonomisk hushållning. I Borås Stad har det under flera år arbetats med finansiella nyckeltal för att 
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långvariga bidragsberoende och att fler barn ska ha föräldrar 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 färdigheter 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 alternativa 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 hushåll med försörjningsstöd 
är att växla bidrag mot lön, arbetsmarknadsanställningar, gå från passivt 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. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 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 
gemensam förmedling av inventarier ska 
starta och vara förstahandsalternativ, innan 
nyanskaffning sker. Uppdraget tas över av 
kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2016  

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2017  

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

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

 Genomfört Kommunstyrelsen 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 
nämnden tar 
hänsyn till detta i 
kommande avtal 

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015  

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 
ekonomisk hushållning. I Borås Stad har det under flera år arbetats med finansiella nyckeltal för att 
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analysera kommunens övergripande ekonomi. Denna analys har sedan legat till grund för vilket 
verksamhetsutrymme 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 
verksamhet. På samma sätt är en svag ekonomi ett hinder eller en begränsning för kommunen, när det 
gäller att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. En balanserad finansiell 
utveckling är därför en förutsättning för att kommunens service 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. 

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 
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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 
fastighetsförsäljning. 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 koncernens 
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 
koncernperspektiv för att på bästa sätt kunna göra en helhetsbedömning av en kommuns totala 
finansiella risker och utmaningar. 

Koncernperspektivet lyfts också fram vid externa bedömningar av kommunen. Såväl det av 
kommunerna 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 kostnadsutveckling. 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. 
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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 
förbättrades kraftigt jämfört med 2019 med ett resultat på -43 (-119) mnkr jämfört med tilldelade 
kommunbidrag. 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 
kompetensförsörjningsbehov 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, 
arbetsmarknadskonsulent 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 
arbetsgivare eller slutat på grund av att man valt att gå i pension dividerat med genomsnittligt antal 
tillsvidareanställda under året. 

Timavlönade 
416 årsarbeten har utförts av timavlönade inom förvaltningarna varav 368 anställda enligt avtalet 
allmänna 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. 

Lön 

Lönestatistik 
Vid lönekartläggningen 2020 var kvinnornas lön i förhållande till männens 99,7 procent inom 
förvaltningarna. Mellan de kommunala bolagen varierar medianlönerna då både antal anställda och 
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verksamheter 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 
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. 
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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 
förändringar 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 
resonemang 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. 

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. 
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Arbetsskador och tillbud 
Antalet anmälda arbetsskador uppgick 2020 till totalt 779 stycken, en minskning med 200 anmälningar 
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 
arbetsgivarperspektiv. 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 
arbetsgivaren 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 
upprätthålla jämställda lönevillkor och kvalitetssäkra en lokal lönebildning gör Borås Stad årligen en 
lönekartläggning. 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, 
förebyggande 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”. 

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 
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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 
förbättringen 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. 

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 
försörjningskvoten, 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 
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ekonomiskt 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 
kostnadsutrymme 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 regeringens 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 
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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, avsättningar 
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 likviditetspåverkande 
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 placeringar 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 
anläggningstillgångar 

-2 -9 -1 -1  

Investering i materiella 
anläggningstillgångar 

-1 227 -2 039 -418 -620  

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

20 6 3 2  

Investering i finansiella 
anläggningstillgångar 

-17 0 0 0  

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-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 
finansieringsverksamheten 

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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Kassaflödesanalys 
      mnkr 

  Koncern  Kommun  

 2020 2019 2020 2019 Not 

Årets resultat 416 92 284 99  

Justering för ej likviditetspåverkande 
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 placeringar 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 
anläggningstillgångar 

-2 -9 -1 -1  

Investering i materiella 
anläggningstillgångar 

-1 227 -2 039 -418 -620  

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

20 6 3 2  

Investering i finansiella 
anläggningstillgångar 

-17 0 0 0  

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-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 
finansieringsverksamheten 

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) 
rekommendationer 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 prognostiserade 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. 

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 fördelade 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 
lånekostnaderna resultatet direkt. 
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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 
fortfarande 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 
immateriella 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 
upplysningar av materiella anläggningstillgångar. Anläggningstillgångarna är upptagna till 
anskaffningsvärdet 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 aktiveras som anläggningstillgång, ska ha ett anskaffningsvärde av minst ett prisbasbelopp (47 
300 kr) och en varaktighet av minst tre år. 
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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 
fortfarande 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 
immateriella 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 
upplysningar av materiella anläggningstillgångar. Anläggningstillgångarna är upptagna till 
anskaffningsvärdet 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 aktiveras som anläggningstillgång, ska ha ett anskaffningsvärde av minst ett prisbasbelopp (47 
300 kr) och en varaktighet av minst tre år. 
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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. 

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, 
kortfristiga placeringar, eftersom den kontinuerligt är föremål för köp och försäljning. Portföljens 
förvaltning 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 
medfinansiering 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 
kreditanskaffning 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 beslutat 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 
villkoren 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 
huvudsakliga 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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Avsättningar 
Kommunens avsättningar, till de delar de inte är avsättningar för pensioner, är avsättningar för 
medfinansiering 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 
kreditanskaffning 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 beslutat 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 
villkoren 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 
huvudsakliga 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 
eliminerats, 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 
fordringar 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 
ekonomiska 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. 
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De avskrivningsprinciper som bolagen tillämpar skiljer sig i väsentliga delar från de principer som 
tillämpas av Borås Stad. I bolagen tillämpas följande avskrivningstider: 

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 
kostnads- 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, 
driftbidrag 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 
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De avskrivningsprinciper som bolagen tillämpar skiljer sig i väsentliga delar från de principer som 
tillämpas av Borås Stad. I bolagen tillämpas följande avskrivningstider: 

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 
kostnads- 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, 
driftbidrag 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 
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kommunens 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 
avskrivningar 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. 

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 
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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 personalutveckling -71 -91 -59 -78 

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

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -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 

 

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 
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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 personalutveckling -71 -91 -59 -78 

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

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -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 

 

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 

 

  

Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 71(123) 

Not 3 Externa hyreskostnader i kommunen 

Nedanstående tabeller visar totala externa hyreskostnader redovisade på Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen under 2020 fördelade på hyresvärdskategori, verksamhetsområde 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 & Arbetsmarknadsinsatser 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. 

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 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 1994
Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 72(123) 

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   

 

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 
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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   

 

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 
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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 

 

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 
pensionsavsättningar 

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

2020 Årsrapport Elnät, Borås Elnät AB 
Finns 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 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. 

Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 75(123) 

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 

 

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 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 1998
Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 76(123) 

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 

 

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 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 

 

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   

 

Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 77(123) 

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 visstidspension 
enligt PBF 2 2   

Antal förtroendevalda med rätt till 
omställningsstöd 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, medfinansiering 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 / 
färdigställande 

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 medfinansiering 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 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, medfinansiering 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 / 
färdigställande 

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 medfinansiering 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 

 

Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 79(123) 

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 

 

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   
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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 nuvarande 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. 

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 likviditetspåverkande 
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 verksamheten 0 0 0 0 

Poster som redovisas i annan sektion     

Realisationsvinst vid försäljning av 
anläggningstillgångar -90 -6 -90 -23 

Summa poster som redovisas i annan sektion -90 -6 -90 -23 
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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 nuvarande 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. 

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 likviditetspåverkande 
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 verksamheten 0 0 0 0 

Poster som redovisas i annan sektion     

Realisationsvinst vid försäljning av 
anläggningstillgångar -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 Budget-
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 
folkhälsonämnden        

-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 

Samhällsbyggnadsnämnden 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 
konsumentnämnden 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 
vuxenutbildningsnämnden 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 
familjeomsorgsnämnden 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 

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. 
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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 driftinvesteringar uppgick till 419 mnkr. 
För att öka nämndernas handlingsfrihet kan nämnderna inom kommunbidraget i driftbudgeten 
anskaffa inventarier och göra mindre investeringar. Enligt god redovisningssed 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 nämnderna 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 
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 driftinvesteringar uppgick till 419 mnkr. 
För att öka nämndernas handlingsfrihet kan nämnderna inom kommunbidraget i driftbudgeten 
anskaffa inventarier och göra mindre investeringar. Enligt god redovisningssed 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 nämnderna 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 

godkänd 
utgift 

Ack. utgift Avvikelse 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 investeringsutfall blev 392 mnkr. Jämfört med budget är det en positiv avvikelse på 324 mnkr. 
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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. 
 
Gemensamma funktioner 
Under året har Stadshusets entré och skjutbanan för polishögskolan färdigställts. Förstudier för 
ombyggnation 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 
underhållsinvesteringar 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. 

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 
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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. 
 
Gemensamma funktioner 
Under året har Stadshusets entré och skjutbanan för polishögskolan färdigställts. Förstudier för 
ombyggnation 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 
underhållsinvesteringar 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. 

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 
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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 
småhustomter 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. 

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 
internhyressystem omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämnderna beslutar själva med vissa 
begränsningar om sin lokalanvändning. Begränsningarna avser att säkerställa ett för kommunen som 
helhet effektivt lokalutnyttjande. Ansvaret omfattar också kapitalkostnaderna. Detta innebär bl a att 
ökade kapitalkostnader 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 
kommunbidragen omfördelas mellan respektive ansvarsområde. 

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

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 nämnderna 
själva. Utgångspunkten är att respektive nämnd är den som är redovisningsskyldig inför 
Kommunfullmäktige. Kommunen har 18 st nämnder inklusive Revisorskollegiet som är 
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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 
internhyressystem omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämnderna beslutar själva med vissa 
begränsningar om sin lokalanvändning. Begränsningarna avser att säkerställa ett för kommunen som 
helhet effektivt lokalutnyttjande. Ansvaret omfattar också kapitalkostnaderna. Detta innebär bl a att 
ökade kapitalkostnader 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 
kommunbidragen omfördelas mellan respektive ansvarsområde. 

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

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 nämnderna 
själva. Utgångspunkten är att respektive nämnd är den som är redovisningsskyldig inför 
Kommunfullmäktige. Kommunen har 18 st nämnder inklusive Revisorskollegiet som är 
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rapporteringsskyldiga till Kommunfullmäktige. 

Nämndernas resultat, tkr 

Nämnd Ingående 
resultat 

Kommunbidrag 
2020 Nettokostnader 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 
vuxenutbildningsnämnden 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 
familjeomsorgsnämnden -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 nämnderna 
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 
arvoden, lokaler, teknisk utrustning och framtagande av sammanträdeshandlingar för att kunna 
genomföra digitala möten överstiger budget. Kommunfullmäktige har tidigare år redovisat såväl 
negativa som positiva 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 
kommunbidraget. 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. 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2011
Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 88(123) 

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 
arvoden, lokaler, teknisk utrustning och framtagande av sammanträdeshandlingar för att kunna 
genomföra digitala möten överstiger budget. Kommunfullmäktige har tidigare år redovisat såväl 
negativa som positiva 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 
kommunbidraget. 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. 
öronmärkta medel och därmed justeras i bokslutet (se nedan). I november 2019 beslutades i 
kommunfullmäktige 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 tillhörande 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 
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med budget till Västtrafik, vilka även till viss del täcker högre kostnader för räddningstjänsten och 
STIM. 

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 
kommande 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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med budget till Västtrafik, vilka även till viss del täcker högre kostnader för räddningstjänsten och 
STIM. 

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 
kommande 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 
kommunbidrag. 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. 

I övrigt har intäkterna överstigit budget med ca 2,7 mnkr. Plan- och bygglovsavdelningen och 
lantmäteriavdelningen 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. 
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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 engångsåtgärd 
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 
kommunbidragen 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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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 engångsåtgärd 
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 
kommunbidragen 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 - - - 

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. 
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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 
kommunbidrag. Resultatet påverkas i stor grad av Kommunfullmäktiges beslut att inte ta ut årliga 
tillsynsavgifter 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 
insatser. 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 
ackumulerat resultat på 436 tkr. 

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 
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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 
kommunbidrag. Resultatet påverkas i stor grad av Kommunfullmäktiges beslut att inte ta ut årliga 
tillsynsavgifter 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 
insatser. 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 
ackumulerat resultat på 436 tkr. 

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 
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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 
investeringsprojekten 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 - - - 

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 
ungdomsverksamhet. 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 
bidragsregler 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. 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2018
Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 96(123) 

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. 

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 
kostnadssidan 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 
avgiftsbefriade 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 
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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. 

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 
kostnadssidan 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 
avgiftsbefriade 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 
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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 

I Borås Stads redovisning har Grundskolenämnden ett resultat på -472 tkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. 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 
inrapporterade 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 
innebär att det ackumulerade resultatet efter 2020 uppgår till +25 187 tkr. 
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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, 
utbetald 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 
utlovat riktade extrasatsningar till Yrkesvux utöver vad som tidigare utlysts. Verksamheten sökte 
tilläggsfinansiering 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. 

Antal elever per lärare i gymnasieskolorna har ökat till 12,3 (11,9). Elevantalet i Borås Stads 
gymnasieskolor har ökat jämfört med föregående år, 4 341 (4 287) vilket även elevantalet i Borås Stads 
gymnasiesärskola 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 
friskoleersättning, 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 
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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, 
utbetald 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 
utlovat riktade extrasatsningar till Yrkesvux utöver vad som tidigare utlysts. Verksamheten sökte 
tilläggsfinansiering 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. 

Antal elever per lärare i gymnasieskolorna har ökat till 12,3 (11,9). Elevantalet i Borås Stads 
gymnasieskolor har ökat jämfört med föregående år, 4 341 (4 287) vilket även elevantalet i Borås Stads 
gymnasiesärskola 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 
friskoleersättning, 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 
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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 ackumulerade 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 - - - 

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 
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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 
rekommendationer 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. 

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 
ackumulerade resultat. Det ger ett utgående ackumulerat resultat på 104 494 tkr. 
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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 
rekommendationer 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. 

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 
ackumulerade 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 
årsredovisning. 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. 
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I nedanstående tabell sammanfattas bolagens resultat och ekonomiska ställning. Därefter beskrivs 
respektive bolags resultat och verksamhet vidare. 

Samtliga bolag 2020 

  mnkr mnkr mnkr mnkr % % 

 

Koncern-
bidrag 

lämnat- 
erhållit+ 

Resultat 
efter finans-

netto 
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 

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 
räddningstjänstförbund (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 
allmännyttiga 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 
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I nedanstående tabell sammanfattas bolagens resultat och ekonomiska ställning. Därefter beskrivs 
respektive bolags resultat och verksamhet vidare. 

Samtliga bolag 2020 

  mnkr mnkr mnkr mnkr % % 

 

Koncern-
bidrag 

lämnat- 
erhållit+ 

Resultat 
efter finans-

netto 
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 

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 
räddningstjänstförbund (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 
allmännyttiga 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 
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anläggningstillgångar, 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 försäljning 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 
reinvesteringar 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. 

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. 
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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 

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 
fritidshus, 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 
effektiviseringar 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 investeringstakten 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 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 

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 
fritidshus, 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 
effektiviseringar 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 investeringstakten 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 
budgetavvikelsen. 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 kostnader. 
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 
restaurangverksamheten. 

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 

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. 
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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 
restaurangverksamheten. 

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 

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. 
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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 
resultatpåverkan. 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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 vakansgrad. 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 
bostadsbolagen framöver. Det är därför viktigt att bolagen kan uppnå Kommunfullmäktiges 
direktavkastningskrav. 
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I tabellen nedan framgår nyckeltal för bostadsbolagen. Därefter följer en redogörelse per bolag. 

Bostadsbolagens nyckeltal 

  AB Bo-
städer 

Fristad-
bostäder 

Sandhult
s- 

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 fastigheter, % 
bokfört värde 6,8 7,8 4,8 6,6 4,7 6,5 5,8 6,8 

Direktavkastning fastigheter,  % 
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  

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

Bostadsbolagens nyckeltal 

  AB Bo-
städer 

Fristad-
bostäder 

Sandhult
s- 

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 fastigheter, % 
bokfört värde 6,8 7,8 4,8 6,6 4,7 6,5 5,8 6,8 

Direktavkastning fastigheter,  % 
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  

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 
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nyproduktionen 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 
direktavkastning 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 utrangeringskostnader 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 %. 

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 %. 
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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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

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. 

 

Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 113(123) 

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 

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 
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Väsentliga händelser under året 
Nybyggnationen av 13 småhus på Källsprångsvägen har fortsatt under året och beräknas vara 
inflyttningsklara 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 %. 

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 
räddningstjänsten 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 myndigheter 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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Väsentliga händelser under året 
Nybyggnationen av 13 småhus på Källsprångsvägen har fortsatt under året och beräknas vara 
inflyttningsklara 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 %. 

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 
räddningstjänsten 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 myndigheter 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 
nätuppkoppling. 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 
folkhälsomålet ”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. 

Genom att i Välfärdsbokslutet uthålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska 
områden och i olika åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande och 
uppföljning, 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 
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fattigdom, 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 befolkningen 
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 
rättigheterna säkerställs. Det som erbjuds behöver bidra till att alla människor är inkluderade. 
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fattigdom, 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 befolkningen 
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 
rättigheterna säkerställs. Det som erbjuds behöver bidra till att alla människor är inkluderade. 
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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. 

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 
socioekonomiska 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 
komplement till egna analyser. 
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I de fall bokslutet används omedvetet eller inte alls beskrivs den huvudsakliga problematiken vara 
bristen 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 
samtidigt 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 jämställdhetsperspektivet 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 
jämställdhetsperspektivet 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 
upprätthålla 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. 

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 
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I de fall bokslutet används omedvetet eller inte alls beskrivs den huvudsakliga problematiken vara 
bristen 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 
samtidigt 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 jämställdhetsperspektivet 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 
jämställdhetsperspektivet 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 
upprätthålla 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. 

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 
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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 
biståndsbedömda och utförda insatser mm. Även i analys av brukarundersökningar, Öppna jämförelser 
och kvalitetsregister 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 
nätuppkoppling. 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 

Energi och klimat i Borås Stad 
Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig utomhusbelysning har, jämfört med 2016, 
minskat 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 
resulterade 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. 
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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 
kvävedioxid 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. 

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 
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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 
kvävedioxid 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. 

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 
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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 
implementeras 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. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2044

Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 122(123) 

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. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Verksamheterna under 2020 i 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 samt i förekommande fall dotterbolag till dessa 
bolag, bedöms ha varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

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 sammanfattande 
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 
avseende Kommunfullmäktiges indikatorer samt uppdrag försvårats med anledning av 
coronapandemin. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer och genomförande av 
Kommunfullmäktiges uppdrag 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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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. 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Verksamheterna under 2020 i 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 samt i förekommande fall dotterbolag till dessa 
bolag, bedöms ha varit förenliga med de fastställda kommunala ändamålen och inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

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. 

Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 123(123) 

Stadsrevisionens sammanfattande 
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 
avseende Kommunfullmäktiges indikatorer samt uppdrag försvårats med anledning av 
coronapandemin. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer och genomförande av 
Kommunfullmäktiges uppdrag 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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Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

 

Årsredovisning 2020  
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. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
Verksamheterna under 2020 i 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 samt i förekommande fall 
dotterbolag till dessa bolag, bedöms ha varit förenliga med de fastställda 
kommunala ändamålen och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Dispositioner i bokslut 2020 föreslås att göras enligt nedan: 
Projekt stärkt elevhälsa under 4 år.  15 000 000 kr 
Ordningsvakter vid särskilt utsatta platser  10 000 000 kr 
Narkotikahundar i Borås Stads skolor    6 000 000 kr 
 
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. 

E4 
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Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

 

Årsredovisning 2020  
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. 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 
Verksamheterna under 2020 i 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 samt i förekommande fall 
dotterbolag till dessa bolag, bedöms ha varit förenliga med de fastställda 
kommunala ändamålen och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Dispositioner i bokslut 2020 föreslås att göras enligt nedan: 
Projekt stärkt elevhälsa under 4 år.  15 000 000 kr 
Ordningsvakter vid särskilt utsatta platser  10 000 000 kr 
Narkotikahundar i Borås Stads skolor    6 000 000 kr 
 
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. 

E4 
 

 

 
Kommunfullmäktiges uppdrag om att ’Grundskolenämnden ska utreda om 
tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som särskilt 
begåvade barn enligt Skolverkets definition’, ändras från ’Genomförd’ till ’Delvis 
genomförd’. 
 
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. 
 
 
 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2048

Bilaga till årsredovisning 2020 - Investeringar, tkr 

Verksamhet Ansvarig Godkänd Total budget Utgift Avvikelse Omdisponeras till Status
nämnd utgift 2020 2020 2020 2021

GEMENSAMMA FUNKTIONER

Särskilda servicefunktioner
Energibesparande åtgärder Lfn 11 646 10 712 934 Årligt anslag
Miljöanpassningar Lfn 1 000 918 82 Årligt anslag
Solenergi Lfn 5 619 3 575 2 044 Årligt anslag
Tillgänglighetsanpassning kommunala lokaler Lfn 1 000 1 043 -43 Årligt anslag
Hyresgästanpassningar Lfn 8 770 8 959 -189 Årligt anslag
Säkerhetsinvesteringar Lfn 7 000 6 339 661 Årligt anslag
Underhållsinvesteringar Lfn 81 950 64 014 17 936 Årligt anslag
Fiberinstallationer egna fastigheter Lfn 7 700 8 163 -463 Årligt anslag
Brandsäkerhet myndighetskrav Lfn 10 900 2 259 8 641 Årligt anslag
Wiskania, yttre renovering Lfn 14 000 14 000 40 13 960 13 960 Pågår
Guttasjön om- och tillbyggnad Lfn 18 900 4 571 98 4 473 Förstudie
Flamenska gården utvändig hiss Lfn 1 500 1 364 0 1 364 Ej påbörjat
Entré Stadshuset, medborgarservice Lfn 7 000 2 039 1 463 576 Klart
Skjutbana för polishögskolan Lfn 32 000 50 244 -194 Klart
Fullmäktigesalen ombyggnation Lfn 8 000 173 -173 -173 Förstudie
Nytt verksamhetssystem, Miljökontoret Mkn 2 000 1 387 921 466 0 Klart
Utskriftsenheter / kontorsutrustning Sn 4 000 2 713 1 287 Årligt anslag
Fordon och maskiner Sn 15 000 23 319 -8 319 Årligt anslag
IT-infrastruktur Sn 3 000 3 000 Årligt anslag
Mobiltelefoner Sn 1 402 -1 402 Årligt anslag
Pantängen ombyggnad Sn 12 250 3 347 3 439 -92 Klart
Pantängen nybyggnation Sn 53 000 23 100 1 003 22 097 0 Ej påbörjat
Pantängen förbättringsåtgärder 2020 Sn 6 900 6 900 2 906 3 994 3 994 Pågår

SUMMA GEMENSAMMA FUNKTIONER 155 550 214 343 143 703 70 640 17 781
INFRASTRUKTUR OCH SKYDD

Markförsörjning
Inköp av fastigheter Ks 40 000 3 755 36 245 Årligt anslag

SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SKYDD 0 40 000 3 755 36 245 0
GATOR, VÄGAR OCH PARKER

Kommunikationer
Beläggningsunderhåll Tn 8 500 8 526 -26 Årligt anslag
Attraktiv stad Tn 6 074 1 614 4 460 4 460 Pågår
Div mindre gatu- och broarbeten Tn 12 915 8 408 4 507 4 607 Pågår
Program för tillgänglighet Tn 1 000 1 004 -4 Årligt anslag
Gång- och cykelvägar Tn 13 801 17 486 -3 685 -1 766 Pågår
Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Tn 1 000 1 834 -834 Årligt anslag
Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning Tn 4 000 4 627 -627 Årligt anslag
Kabelskåp Tn 2 000 1 527 473 Årligt anslag
Kollektivtrafik (stadstrafiken) Tn 10 990 10 617 373 3 632 Pågår
Upprustning centrummiljöer Tn 6 343 439 5 904 5 904 Pågår
Borås Viared flygplats Tn 500 486 14 Årligt anslag
Promenadstråk längs Viskan Tn 3 046 -1 880 4 926 4 926 Pågår
Ny Nybro Tn 44 000 31 647 1 691 29 956 19 773 Pågår

Parkverksamhet
Grönområdesplan Tn 1 000 1 009 -9 Årligt anslag
Lekplatser Tn 5 000 5 189 -189 Årligt anslag
Fristads nya stationspark Tn 6 000 3 000 0 3 000 3 000 Förstudie
Trygghetsåtgärder och diverse mindre parkinvesteringar Tn 3 000 3 287 -287 Årligt anslag
Kronängsparken Tn 18 000 10 433 369 10 064 10 064 Förstudie

SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER 68 000 124 249 66 233 58 016 54 600
FRITID OCH KULTUR

Idrotts- och fritidsanläggningar
Utveckling av konstgräsplaner Fofn 1 693 1 451 242 Årligt anslag
Utveckling av spår och leder Fofn 3 307 1 098 2 209 Årligt anslag
Utveckling av näridrottsplatser Fofn 3 901 4 028 -127 Årligt anslag
Utveckling av badplatser Fofn 400 362 38 Årligt anslag
Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne Fofn 1 500 1 589 -89 Årligt anslag
Evenemangsstaden Fofn 605 743 -138 Årligt anslag
Boda aktivitetspark Fofn 7 750 1 550 2 020 -470 -470 Pågår

Utveckling av Borås Skidstadion inkl förberedelser inför SM-
veckan 2021 Fofn 10 000 1 872 5 231 -3 359 -3 359 Pågår
Skyttecentrum Fofn 34 -34 Förstudie
Ryavallen Fofn 1 000 1 000 525 475 475 Pågår
Wifi idrottsanläggningar Fofn 1 150 370 367 3 Klart
Kronängsparken Fofn 5 000 1 000 235 765 765 Pågår
Boråshallen ombyggnad (bl a tillgänglighetsanpassningar) Lfn 8 000 8 000 1 952 6 048 150 Pågår
Boråshallen Lfn 14 000 3 994 0 3 994 Ej påbörjat
Bodavallen ombyggnad Lfn 326 -326 Förstudie
Sjöbovallen ombyggnad Lfn 17 500 9 599 7 009 2 590 2 590 Pågår
Sven Ericsonvallen ny- och ombyggnad Lfn 15 410 1 128 1 341 -213 Klart
Nya Fristadhallen Lfn 45 940 8 900 2 036 6 864 6 865 Pågår
Fristadhallen utvändig hiss Lfn 1 500 1 500 0 1 500 Ej påbörjat
Borås simarena reinvestering Lfn -67 67 Klart
Bryggaregatan anpassning Lfn 3 000 72 -72 -72 Förstudie
Ny Isyta, Borås Lfn 73 -73 Förstudie

Kulturverksamhet
Konstnärlig gestaltning / Textilkonst Kun 6 657 1 242 5 415 6 215 Pågår
Konstmuseet och Textilmuseet konstinköp Kun 1 200 984 216 Årligt anslag
Förvaltningsövergripande investeringar Kun 500 512 -12 Årligt anslag
Kulturskolan Mötesplats Hässleholmen Kun 1 000 78 1 77 77 Pågår
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Konstutredning Kun 300 -300 Förstudie
Konstbiennalen Kun 3 641 65 3 576 3 386 Pågår
Kulturhuset, scenteknik Stadsteatern Lfn 72 000 82 -82 Klart

SUMMA FRITID OCH KULTUR 203 250 62 395 33 611 28 784 16 622
AFFÄRSVERKSAMHET

Kommunala vägar och belysning inom exploateringsområden
Utbyggnad av industriområde, Viared Västra Ks 1 427 -1 427 Årligt anslag
Utbyggnad av övriga industriområden Ks 12 -12 Årligt anslag
Utbyggnad av bostadsområden Ks 2 478 -2 478 Årligt anslag

SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET 0 0 3 917 -3 917 0
PEDAGOGISK VERKSAMHET

Förskola
Kristinegården ombyggnation Lfn 39 900 4 000 1 735 2 265 0 Förstudie
Alidebergs förskola, Vildmarken Lfn 47 404 3 767 2 927 840 Klart
Vinkelvägens förskola Lfn 41 400 2 500 655 1 845 Förstudie
Göta förskola, Silverpoppeln Lfn 39 240 37 -37 Klart
Sjömarken Badstrandsvägen, 6 avd Lfn 43 400 2 599 208 2 391 Förstudie
Strandvägens förskola Lfn 39 450 26 065 110 25 955 15 000 Pågår
Utemiljö förskolor Lfn 15 000 5 000 4 131 869 869 Pågår
Förskola inventarier Fn 2 700 2 187 513 Årligt anslag
Familjecentral inventarier Fn 400 609 -209 Årligt anslag

Grundskola
Särlaskolan ombyggnad Lfn 175 000 400 1 173 -773 -773 Förstudie
Myråsskolan om- och tillbyggnad Lfn 230 000 46 727 6 496 40 231 40 231 Pågår
Engelbrektskolan ombyggnad Lfn 10 -10 Förstudie
Byttorpskolan, ny- och ombyggnad Lfn 153 811 47 489 51 823 -4 334 -4 334 Pågår
Erikslundskolan om- och tillbyggnad Lfn 235 000 847 -847 Förstudie
Gånghesterskolan ombyggnad Lfn 115 000 80 -80 Klart
Utbyggnad kök Trandaredskolan Lfn 16 808 12 800 4 212 8 588 8 587 Pågår
Daltorpskolan anpassning 7-9 Lfn 9 000 9 000 8 079 921 100 Pågår
Fristad högstadie energieffektivisering/ombyggnad Lfn 43 660 30 -30 Klart
Sjömarkenskolan ombyggnad Lfn 114 000 2 185 4 458 -2 273 Klart
Kronängsskolan Lfn 20 250 1 250 1 250 Klart
Gässlösa modulskola Lfn 24 300 400 229 171 Klart
Ny skola Gässlösa Lfn 310 000 2 371 -2 371 -2 371 Pågår
Tummarpskolan utvändig hiss Lfn 1 500 1 500 0 1 500
Grundskola, inventarier Grn 14 500 6 333 8 167 4 000 Årligt anslag

Gymnasieskola
Sven Eriksongymnasiet ombyggnad Lfn 36 530 38 -38 Klart
Almåsgymnasiet NO-salar Lfn 4 500 4 500 4 285 215 215 Pågår
Almåsgymnasiet innergård Lfn 17 500 4 900 3 801 1 099 1 099 Pågår

Hyresgästanpassningar Gymnasie- o 
vuxenutbildningsnämnden Lfn 5 998 5 036 962 Årligt anslag
Gymnasieskola, inventarier Gvun 2 000 1 897 103 Årligt anslag

SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET 1 772 653 200 680 113 797 86 883 62 623
VÅRD OCH OMSORG

Omsorg om äldre- och funktionsnedsatta
Kristinegränd  vård- och omsorgsboende Lfn 338 -338 Förstudie
Brotorpsgatans LSS ombyggnad Lfn 5 000 5 000 4 723 277 277 Pågår
Björkbo LLS, Barnhemsgatan Lfn 18 500 10 500 87 10 413 Förstudie
Färgargatans LSS-boende Lfn 18 150 8 400 2 529 5 871 5 870 Pågår
Backhagsvägens LSS-boende Lfn 18 971 12 600 14 294 -1 694 -1 694 Pågår
Sörmarkslidens LSS-boende Lfn 18 150 8 400 85 8 315 Förstudie
Rydsvägen LSS Lfn 18 500 2 500 108 2 392 Förstudie
Skogsfrugatans SOL Lfn 30 000 8 600 4 122 4 478 4 477 Pågår
Metergatan SOL tillbyggnad Lfn 5 316 5 057 681 4 376 4 376 Pågår
Johannelundsgatan SOL Lfn 60 000 500 393 107 107 Förstudie
Inventarier LSS-boenden Son 2 269 0 2 269 2 000 Årligt anslag
Trygghetslarm Vän 16 700 10 400 0 10 400 10 400 Pågår

SUMMA VÅRD OCH OMSORG 209 287 74 226 27 360 46 866 25 813
Driftsinventarier 26 466
SUMMA NETTOINVESTERINGAR 2 408 740 715 893 418 842 323 517 177 439
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Kommunfullmäktiges uppdrag med 
kommentarer 2020 
Borås Stad 

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag med kommentarer 2020 2(16) 

Människor möts i Borås 
Uppdrag Status 2020 Kommentar 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Aktivitetsplatser liknande 
den på Sjöbo ska skapas på 
Hässleholmen och Norrby. 
Förstudie görs under 2018 i 
samverkan med Tekniska 
nämnden. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Kronängsparken kommer enligt plan att 
börja iordningställas under 2021. Förarbetet 
har genomförts i nära samarbete med 
berörda förvaltningar, verksamheter och 
civilsamhället. Parken kommer erbjuda både 
aktivitet och möjlighet till rekreation. Det nya 
Norrbyhuset kommer ligga centralt i parken 
och utgöra en viktig mötesplats för både 
boende, besökare och föreningslivet. 
Norrbyhuset kommer påbörja sin 
ombyggnation under vintern 2021. 
Norrbyvallen kommer flyttas men ska även 
fortsättningsvis erbjuda barn och unga 
möjlighet till spontan och planerad aktivitet. 
Kronängsparken blir den första platsen som 
iordningsställs som en del i "Staden i 
parken". Parken planeras byggas under 
2021-2022. 
 
Bodavallen motsvarar uppdraget på 
Hässleholmen. Isyta, gräsplaner och 
multiaktivitetsyta är iordningställd men det 
saknas fortfarande en lekyta med lekplats för 
hela familjen och främst mindre barn. 
Arbetet med detaljplanen för 
allaktivitetshuset kommer påbörjas under 
2021. Utvecklingen pågår fortfarande i nära 
samarbete med lokala aktörer och RF/SISU. 

2018  

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att under 2018 ta 
fram ett åtgärdsprogram mot 
hedersrelaterat våld. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Under hösten/vintern 2020 har kvalitets-
koordinatorn mot hedersrelaterat våld och 
förtryck vid Arbetslivsförvaltningen (ALF) 
tillsammans med en analytiker vid 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum 
för kunskap och säkerhet (CKS) färdigställt 
en Handbok mot hedersrelaterat våld och 
förtryck som innehåller såväl åtgärder och 
insatser som metodstöd för olika 
verksamheter mot Hedersrelaterat våld och 
förtryck. Handboken har framställts i nära 
samverkan med en referensgrupp från 
relevanta verksamheter samt en styrgrupp 
som beslutat om innehållet i handboken. 
Arbetslivsnämnden ska under sitt möte i 
januari 2021 fatta beslut om handboken och 
därefter ska Kommunfullmäktige fatta beslut. 

2018  

Utreda ny yta för 
evenemangsområde 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är framskrivet av handläggare 
och ska under Q1-21 delges inför politisk 
beredning. 

2019  

Söka ny yta för 
evenemangsområde. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är framskrivet av handläggare 
och ska under Q1-21 delges inför politisk 
beredning. 

2019  

Föreningshus där bland 
annat kultur- och 
idrottsföreningar utan egen 
lokal skulle kunna dela på 
utrymme ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Som en del i uppdraget har vi påbörjat 
dialoger med föreningarna som hyr egna 
lokaler i Träffpunkt Simonsland. Samtalen 
förs med föreningarnas utsedda 
arbetsutskott. I processen ingår att bereda 
plats för fler föreningar, men även att 
föreningarna på Träffpunkt Simonsland ska 
få bättre ekonomiska möjligheter, mot att de 
utför utåtriktad verksamhet för andra än sina 
medlemmar. 

2019  
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Genomfört 

Utredningen är genomförd och är under 
politisk beredning. 

2020 Avslutas 

Behovet av renovering och 
tillgänglighetsanpassning av 
Kommunfullmäktiges 
sessionssal ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Lokalförsörjnings-nämnden 

 
Genomfört 

Förstudien som startade våren 2020 är 
genomförd. Ett förslag har presenterats på 
kommunalrådsberedning. Projektet är inlagt i 
Lokalförsörjningsnämndens förslag till 
investeringsplan 2021. 

2020 Avslutas 

En ny mötesplats i 
stadsdelen Göta ska 
utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 
Genomfört 

En utredning avseende stadsdel Göta och 
behovet av en mötesplats i området har 
tagits fram och översänts till 
Kommunstyrelsen. Utredningen bygger på 
relevant statistik och underlag från 
verksamma aktörer på området, från Borås 
Stad och föreningslivet. I utredningen 
beskrivs Göta utifrån statistisk data, ger en 
lägesbild utifrån ett brottsförebyggande och 
trygghetsskapande perspektiv samt 
uppmärksammar pågående processer i 
kringliggande område. Aktörer verksamma 
på Göta har även fått delge sin uppfattning 
av området samt beskriva eventuella 
framtidsplaner. 
Utifrån utredningen framkommer att Göta är 
ett område i staden där det sker mycket 
utveckling. Det finns ändå ett behov av att 
skapa extra insatser på området. Det saknas 
till stor del aktiviteter av socialt värde och i 
synnerhet aktiviteter för barn och unga. Det 
finns förutsättningar i form av vilja till 
samverkan i området om man får 
ekonomiska förutsättningar. 
Flera aktörer ser ett behov av en Mötesplats, 
men det är oklart var den bör lokaliseras och 
i vilken form den bör drivas. 
 
Vid beslut om att arbeta vidare med 
utredning av Mötesplats på Göta bör arbetet 
göras i medskapande processer, vilket ger 
underlag till vilka aktörer man behöver 
samverka med för att skapa en Mötesplats 
som bäst möter invånarnas behov. 
Civilsamhället bör vara en central och 
bärande aktör i den kommande 
verksamheten. Nästa steg bör vara att 
involvera medborgarna och utifrån det 
identifiera samverkande aktörer och lämplig 
lokal. 
 
 

2020  
Avslutas 
utredningen är 
framtagen 
 

Förstudie ska genomföras 
när det gäller lokalisering av 
ny ishall och möjlighet till 
alternativ driftsform prövas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

En projektstudio har genomförts under året 
samt att ett flertal kontakter har tagits med 
ishallsföreningarna. Flera bra alternativ har 
tagits fram och kommer att bearbetas under 
det första kvartalet 2021. 

2020  
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Genomfört 

Utredningen är genomförd och är under 
politisk beredning. 

2020 Avslutas 

Behovet av renovering och 
tillgänglighetsanpassning av 
Kommunfullmäktiges 
sessionssal ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Lokalförsörjnings-nämnden 

 
Genomfört 

Förstudien som startade våren 2020 är 
genomförd. Ett förslag har presenterats på 
kommunalrådsberedning. Projektet är inlagt i 
Lokalförsörjningsnämndens förslag till 
investeringsplan 2021. 

2020 Avslutas 

En ny mötesplats i 
stadsdelen Göta ska 
utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 
Genomfört 

En utredning avseende stadsdel Göta och 
behovet av en mötesplats i området har 
tagits fram och översänts till 
Kommunstyrelsen. Utredningen bygger på 
relevant statistik och underlag från 
verksamma aktörer på området, från Borås 
Stad och föreningslivet. I utredningen 
beskrivs Göta utifrån statistisk data, ger en 
lägesbild utifrån ett brottsförebyggande och 
trygghetsskapande perspektiv samt 
uppmärksammar pågående processer i 
kringliggande område. Aktörer verksamma 
på Göta har även fått delge sin uppfattning 
av området samt beskriva eventuella 
framtidsplaner. 
Utifrån utredningen framkommer att Göta är 
ett område i staden där det sker mycket 
utveckling. Det finns ändå ett behov av att 
skapa extra insatser på området. Det saknas 
till stor del aktiviteter av socialt värde och i 
synnerhet aktiviteter för barn och unga. Det 
finns förutsättningar i form av vilja till 
samverkan i området om man får 
ekonomiska förutsättningar. 
Flera aktörer ser ett behov av en Mötesplats, 
men det är oklart var den bör lokaliseras och 
i vilken form den bör drivas. 
 
Vid beslut om att arbeta vidare med 
utredning av Mötesplats på Göta bör arbetet 
göras i medskapande processer, vilket ger 
underlag till vilka aktörer man behöver 
samverka med för att skapa en Mötesplats 
som bäst möter invånarnas behov. 
Civilsamhället bör vara en central och 
bärande aktör i den kommande 
verksamheten. Nästa steg bör vara att 
involvera medborgarna och utifrån det 
identifiera samverkande aktörer och lämplig 
lokal. 
 
 

2020  
Avslutas 
utredningen är 
framtagen 
 

Förstudie ska genomföras 
när det gäller lokalisering av 
ny ishall och möjlighet till 
alternativ driftsform prövas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

En projektstudio har genomförts under året 
samt att ett flertal kontakter har tagits med 
ishallsföreningarna. Flera bra alternativ har 
tagits fram och kommer att bearbetas under 
det första kvartalet 2021. 

2020  
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kulturnämnden ska utreda 
möjligheten att skapa ett ”Art 
Center” – ett konstens 
skyltfönster. Utredningen 
ska belysa hur olika 
konstformer kan användas, 
till exempel Lars Thunbjörks 
fotosamling, och hur man 
kan möjliggöra för möten 
mellan boråsare. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kulturnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är delvis genomfört. En extern 
konsult upphandlades och har under hösten 
genomfört utredningen som beräknas vara 
klar i början av 2021. 

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. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Sociala omsorgsnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Här ser förvaltningen att lokalen Skogslid på 
sikt skulle kunna utgöra en sådan 
gruppbostad med nära koppling till 
äldreomsorg. I Socialstyrelsens 
rekommendationer för bostad med särskild 
service (2018) beskrivs att ”undantag i fråga 
om lokaliseringen av bostad med särskild 
service bör kunna göras bland annat då det 
gäller bostäder för en mindre grupp 
personer, som är i så stort sjukvårdsbehov 
att det är nödvändigt att medicinsk vård är 
lätt tillgänglig”. Under 2021 hoppas 
förvaltningen kunna ta fastigheten Skogslid i 
anspråk och i så fall utmana principen om att 
ha en bostad med särskild service enligt 
LSS i nära anslutning till äldreomsorgen för 
dem med stora omsorgsbehov och i så fall 
flytta de brukare med störst omsorgsbehov 
dit. 
Sociala omsorgsförvaltningen har 
aktualiserat behovet av ombyggnation av 
lokalerna via en framställan till 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 
 

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 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Vård- och äldrenämnden 

 
Genomfört 

Vård- och äldrenämnden ställer sig positiv till 
att utöka anhörigstödet till att omfatta även 
barn och unga. Nämndens utredning av 
frågan har remitterats till berörda nämnder, 
vilka alla har tillstyrkt förslaget att 
anhörigstödet utökas. Vård- och 
äldrenämnden föreslår att nämnden tilldelas 
anslag i budget för det utökade uppdraget 
samt att reglementet uppdateras. 

2020 Avslutas Ett särskilt 
ärende angående 
ändrat reglemente 
tas fram och 
behandlas samtidigt 
som 
årsredovisningen. 
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Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
Uppdrag Status 2020 Kommentar 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Hur man kan stötta unga 
med NPF-diagnoser 
(neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så 
att deras möjlighet att delta i 
föreningslivet ökar ska 
utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta 
med att skapa meningsfull fritid för barn och 
unga med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning och upplevd psykisk 
ohälsa. 
Verksamheten bedrivs främst inom ramen av 
befintligt IOP Jämlik hälsa, främst i 
parasportshallen där även den öppna 
ungdomsverksamheten på området är 
lokaliserad. Ytterligare verksamhet pågår på 
Simarenan där målgruppen får särskilt stöd 
för att kunna medverka i aktiviteterna. 
 
Under året har en dialog initierats 
tillsammans med SÄS, elevhälsan och 
flertalet föreningar. Syftet var att utveckla ett 
samarbete som syftar till att skapa 
förutsättningar för ett livslångt idrottande för 
målgrupper som vanligtvis inte kommer i 
kontakt med idrott eller behöver extra stöd 
för att komma in i en idrottsförening. 
Dialogen resulterade i en ansökan till 
Arvsfonden, men i december kom beskedet 
att projektet fått avslag. 
 
Projekttiden var tänkt att bli en 
uppbyggnadsfas för föreningarna och 
samverkansarbete mellan föreningar, 
kommunen och hälso- sjukvården. Under 
2021 kommer vi att titta på förutsättningarna 
för att förverkliga delar av samarbetet utan 
medel från Arvsfonden. 
 

2019  

Grundskolenämnden ska 
utreda om tillräckliga rutiner 
och samordning finns för att 
stödja de elever som 
identifieras som särskilt 
begåvade barn enligt 
Skolverkets definition. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Grundskolan 

 
Genomfört 

Riktlinjer för särskilt begåvade elever 
framtogs under 2020. Arbetet leddes av 
verksamhetsutvecklare för centrala 
elevhälsan tillsammans med 
förskoleförvaltningen, skolpsykologer GRF 
samt specialpedagoger GRF. Planen ska 
samverkas och beslutas i februari 2021. 

2020 Avslutas 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får 
i uppdrag att, i nära 
samverkan med andra 
nämnder som jobbar med 
barn och ungdomar, utreda 
möjligheterna att inrätta en 
särskild förebyggandeenhet 
med uppdrag att motverka 
att unga i riskzon hamnar i 
normbrytande beteenden. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

 Ej 
genomfört 

Planeringen för att genomföra detta uppdrag 
var att bilda en arbetsgrupp med 
representanter från flera av de nämnder som 
arbetar med barn och ungdomar. Under 
våren gjorde nämndens 
verksamhetsutvecklare viss 
omvärldsbevakning men arbetsgruppen 
startade inte mycket på grund av situationen 
med Corona. Under hösten när arbetet med 
Socialt hållbart Borås utvecklades till att allt 
mer bli bli ett övergripande sammanhang för 
främjande, förebyggande och tidiga 
kommungemensamma insatser för barn och 
ungdomar så hänsköts uppdraget till 
styrgruppen för Socialt Hållbart Borås och 
kommer att utredas inom ramen för detta 
forum under våren 2021. 

2020  



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2055
Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag med kommentarer 2020 5(16) 

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
Uppdrag Status 2020 Kommentar 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Hur man kan stötta unga 
med NPF-diagnoser 
(neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så 
att deras möjlighet att delta i 
föreningslivet ökar ska 
utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta 
med att skapa meningsfull fritid för barn och 
unga med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning och upplevd psykisk 
ohälsa. 
Verksamheten bedrivs främst inom ramen av 
befintligt IOP Jämlik hälsa, främst i 
parasportshallen där även den öppna 
ungdomsverksamheten på området är 
lokaliserad. Ytterligare verksamhet pågår på 
Simarenan där målgruppen får särskilt stöd 
för att kunna medverka i aktiviteterna. 
 
Under året har en dialog initierats 
tillsammans med SÄS, elevhälsan och 
flertalet föreningar. Syftet var att utveckla ett 
samarbete som syftar till att skapa 
förutsättningar för ett livslångt idrottande för 
målgrupper som vanligtvis inte kommer i 
kontakt med idrott eller behöver extra stöd 
för att komma in i en idrottsförening. 
Dialogen resulterade i en ansökan till 
Arvsfonden, men i december kom beskedet 
att projektet fått avslag. 
 
Projekttiden var tänkt att bli en 
uppbyggnadsfas för föreningarna och 
samverkansarbete mellan föreningar, 
kommunen och hälso- sjukvården. Under 
2021 kommer vi att titta på förutsättningarna 
för att förverkliga delar av samarbetet utan 
medel från Arvsfonden. 
 

2019  

Grundskolenämnden ska 
utreda om tillräckliga rutiner 
och samordning finns för att 
stödja de elever som 
identifieras som särskilt 
begåvade barn enligt 
Skolverkets definition. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Grundskolan 

 
Genomfört 

Riktlinjer för särskilt begåvade elever 
framtogs under 2020. Arbetet leddes av 
verksamhetsutvecklare för centrala 
elevhälsan tillsammans med 
förskoleförvaltningen, skolpsykologer GRF 
samt specialpedagoger GRF. Planen ska 
samverkas och beslutas i februari 2021. 

2020 Avslutas 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får 
i uppdrag att, i nära 
samverkan med andra 
nämnder som jobbar med 
barn och ungdomar, utreda 
möjligheterna att inrätta en 
särskild förebyggandeenhet 
med uppdrag att motverka 
att unga i riskzon hamnar i 
normbrytande beteenden. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

 Ej 
genomfört 

Planeringen för att genomföra detta uppdrag 
var att bilda en arbetsgrupp med 
representanter från flera av de nämnder som 
arbetar med barn och ungdomar. Under 
våren gjorde nämndens 
verksamhetsutvecklare viss 
omvärldsbevakning men arbetsgruppen 
startade inte mycket på grund av situationen 
med Corona. Under hösten när arbetet med 
Socialt hållbart Borås utvecklades till att allt 
mer bli bli ett övergripande sammanhang för 
främjande, förebyggande och tidiga 
kommungemensamma insatser för barn och 
ungdomar så hänsköts uppdraget till 
styrgruppen för Socialt Hållbart Borås och 
kommer att utredas inom ramen för detta 
forum under våren 2021. 

2020  
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 
ska, tillsammans med 
Arbetslivsnämnden, utreda 
om åldern som 
relationsvåldsenheten riktar 
sig till kan sänkas från 18 år 
till 16 år. Utredningen ska 
också belysa vilken hjälp 
ungdomar mellan 16 år och 
18 år kan få av respektive 
nämnd. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

 
Genomfört 

Nämnden har i en arbetsgrupp tillsammans 
med Arbetslivsförvaltningen utrett och belyst 
denna fråga. Utredningen visade tydligt att 
det fanns tydliga skäl som talade för att inte 
ändra åldern för Relationsvåldsenheten men 
att däremot utveckla samverkan och rutiner 
för unga i åldern 16-17 år där det är viktigt 
med ett samarbete mellan Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och 
Arbetslivsnämndens relationsvåldsenhet. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden besitter 
både ansvar och specifik kompetens kring 
våld, övergrepp och hedersrelaterad 
problematik för de under 18 år. Barnahus 
finns inom nämndens område och även 
kompetens samt ansvar för tillämpning av 
tvångslagstiftning för de under 18 år vilket 
talar för att bibehålla nuvarande 
åldersgränser för ansvar. Samverkan har 
setts över och utvecklats under 2020. 

2020 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2. 

Samordningsansvar för 
arbetet med att motverka 
psykisk ohälsa hos barn och 
unga ska fastställas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Kartläggningen är klar. Frågan kommer tas 
upp i Socialt Hållbart Borås för vidare 
hantering. 

2020  

Förskolenämnden uppdras 
att tillsammans med 
Arbetslivsnämnden se till att 
samhällsintroduktion erbjuds 
på alla familjecentraler. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Förskolenämnden 
Arbetslivsnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Förskolenämnden 
Uppdraget genomfördes under 2019 till fullo. 
2020 skulle Arbetslivsförvaltningen göra om 
utbildningen men kunde inte rekrytera 
deltagare. 2020 har pandemin hindrat vidare 
insatser. 
Arbetslivsnämnden 
Uppdraget har inte genomförts beroende på 
Corona. 

2020  

Grundskolenämnden 
uppdras att utreda 
konsekvenserna av det 
uteblivna statsbidraget 
fritidshemssatsningen. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Grundskolan 

 
Genomfört 

Statsbidraget för fritidshem har funnits sedan 
2018 med syfte at hjälpa fritidshem att öka 
personaltätheten. Denna utökning av 
personal kunde ske med lärare med 
inriktning mot fritidshem, fritidspedagoger, 
förskollärare eller andra lärare med 
pedagogisk högskolekompetens. 
Statsbidraget har betalats ut till 
Grundskolenämnden till och med 2019. Inför 
budgetåret 2020 upphörde statsbidraget. 
2018 erhöll Grundskolenämnden 6 600 
000 kr, ca 13 årsarbetare. 
2019 erhöll Grundskolenämnden 4 600 
000 kr, ca 9 årsarbetare. 
Under 2019 fanns en total personalkostnad 
för fritidshem på 110 385 000 kr (inkl 
statsbidrag). Det gör att statsbidraget 
finansierar ca 4 % av 
fritidshemsverksamheten 
I mars 2019 fanns 218 årsarbetare varav 9 
finansierades av statsbidrag. Antalet elever i 
fritidshem i mars 2019 var 4 252 elever dvs. 
en genomsnittlig personaltäthet på 19,5 
elever per årsarbetare. 
Och i februari 2020 fanns 212 årsarbetare i 
Fritidshemmen. Antalet elever i fritidshem i 
februari 2020 var 4 316 elever d.v.s. en 
genomsnittlig personaltäthet på 20,4 elever 
per årsarbetare. 
Kvaliteten i fritidshemmen påverkas negativt 
när 9-13 årsarbetare försvinner. Dock 
innebär en relativt låg tilldelning till 
grundskolan att rektor tvingas omprioritera, 
och att fritidshemmets budget då 
kompenserar för skolverksamheten - i större 
omfattning än statsbidraget. 

2020 Avslutas 
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Företagandet växer genom samverkan 
Uppdrag Status 2020 Kommentar 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Miljö- och 
konsumentnämnden ska 
utreda hur förvaltningen kan 
effektivisera 
tillsynsverksamheten enligt 
alkohollagen. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

 
Genomfört 

Genomfört. Ett förslag på 
effektiviseringsåtgärder lämnades vidare 
från Miljö- och Konsumentnämnden till 
Kommunfullmäktige januari 2021. 

2020 Avslutas 
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Företagandet växer genom samverkan 
Uppdrag Status 2020 Kommentar 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Miljö- och 
konsumentnämnden ska 
utreda hur förvaltningen kan 
effektivisera 
tillsynsverksamheten enligt 
alkohollagen. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

 
Genomfört 

Genomfört. Ett förslag på 
effektiviseringsåtgärder lämnades vidare 
från Miljö- och Konsumentnämnden till 
Kommunfullmäktige januari 2021. 

2020 Avslutas 

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag med kommentarer 2020 8(16) 

Livskraftig stadskärna 
Uppdrag Status 2020 Kommentar 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Upphandling av parkeringsledningssystem 
är genomförd i samverkan med Tekniska 
förvaltningen. Denna upphandling blev dock 
överklagad vilket innebär att skyltarna inte 
kom på plats som planerat under 2020. Det 
finns idag ett signerat tilläggsavtal till 
nuvaranden hub som kommer att bli det nya 
parkeringsledningssystemet Uppstartsmöte 
med projektgruppen är planerat till januari. 
Preliminär tidsplan har en ambition att 
införande kommer starta före sommaren 
2021. 

2015  

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

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget behöver anpassas så det ligger i 
linje med översiktsplanen, där fokus ska 
vara på bostadsbyggande i serviceorterna. 
Strategisk plan för Tosseryd, Frufällan och 
Sparsör är gjord och en efterföljande 
detaljplan för Tosseryd är gjord, men 
överklagad. Uppdrag för nya detaljplaner för 
bostäder i stråken har givits under 2020. 

2017 Avslutas ingår i 
grunduppdraget 

Ett förslag för utveckling av 
Stora torget ska tas fram. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Ej 
genomfört 

I ett första steg ska inblandade förvaltningar 
och privata aktörer hitta ett arbetssätt kring 
utvecklingen av Stora Torget. När ramarna 
kring arbetet är satta kan ett gemensamt 
förslag arbetas fram. Inväntar besked om 
uppdragets intentioner. 

2019  

Konkretisera förslag på att 
förverkliga det som i 
översiktsplanen kallas det 
Grön-blå stråket (parken 
genom staden) som ingår i 
den beslutade 
utbyggnadsstrategin. 
Förslagen ska redovisas till 
Kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Samhällsbyggnads-
nämnden 

 
Genomfört 

Utöver projektstudio och 
samarbetsworkshop på presidienivå under 
hösten 2019 har nämnden under 2020 även 
genomfört workshop med näringslivet och 
akademin på Samrådsarenan, en 
presidieöverläggning, en medborgardialog 
med parkvandring under sommaren och en 
öppen remiss i syfte att ta fram förslag på 
förverkligande av parken med så god 
förankring som möjligt. Responsen har varit 
överväldigande positiv och såväl övriga 
nämnder och kommunala bolag som 
näringslivet och akademin vill vara med och 
bidra. 
Kommunstyrelsen framförde i december 
2020 i sitt remissvar att de anser att 
nämnden har genomfört sitt uppdrag från 
Kommunfullmäktige, och att nämnden kan 
översända det slutliga förslaget till 
Kommunfullmäktige. Nämnden beslutade 
därför i januari 2021 att översända 
stadsbyggnadsprogrammet "Staden vid 
parken" till Kommunfullmäktige för 
godkännande. 

2020 Avslutas 

Tekniska nämnden utreda 
möjligheten att göra 
ytterligare 
gångfartsområden. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Tekniska nämnden 

 
Genomfört 

Gångfartsområde är en trafikregleringsform 
som ställer krav på utformning där fordon 
inte får framföras med högre hastighet än 
gångfart. Fordonstrafik är alltså tillåtet med 
restriktioner. Gågata är en annan 
regleringsform där motorfordon i grunden är 
förbjuden med vissa undantag för 
”nyttotrafik” och korsande trafik. 
Om meningen med uppdraget är att minska 
biltrafiken i stadskärnan och ge bättre 
förutsättningar för trivsammare mötesplatser 
och prioritera gående och cyklister så 
förefaller uppdraget kontraproduktivt med 
hänsyn till Borås Stads vision om att göra 
delar av stadskärnan bilfri. Tekniska 
nämnden kommer vid förändringar i centrum 
utreda lämplig regleringsform varav 
gångfartsområde är en möjlighet. 

2020  
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kulturnämnden ska, i 
samarbete med Tekniska 
nämnden, se över 
Annelundsparkens 
förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter. 
Utredningen ska särskilt 
belysa hur man kan 
använda konstnärlig 
utsmyckning, ljus och ljud för 
att göra en promenad i 
parken till en kulturell 
upplevelse. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kulturnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är delvis genomfört. En extern 
konsult upphandlades och har under hösten 
genomfört utredningen som beräknas vara 
klar i början av 2021. 

2020  
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kulturnämnden ska, i 
samarbete med Tekniska 
nämnden, se över 
Annelundsparkens 
förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter. 
Utredningen ska särskilt 
belysa hur man kan 
använda konstnärlig 
utsmyckning, ljus och ljud för 
att göra en promenad i 
parken till en kulturell 
upplevelse. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kulturnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är delvis genomfört. En extern 
konsult upphandlades och har under hösten 
genomfört utredningen som beräknas vara 
klar i början av 2021. 

2020  

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag med kommentarer 2020 10(16) 

Medborgares initiativkraft gör landsbygden 
levande 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Arbetet med 
landsbygdsutvecklingens 
innehåll, organisatoriska 
placering och 
ansvarsfördelning ska 
utredas och tydliggöras. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Strategisk 
samhällsplanering och Näringslivsenheten 
har tillsammans med politiken utrett och 
prövat olika organisatoriska lösningar. 
Behoven har kartlagts. Utredning har gjorts 
kring vilka som är inblandande i 
förutsättningarna och den konstaterar att 
detta är komplext med flertalet förvaltningar 
som påverkar möjligheten till utveckling på 
landsbygden. Samordning på övergripande 
nivå behövs likväl som politiska beslut kring 
strategier och program. Arbetet som bedrivs 
och förutsättningarna på landsbygden 
behöver synliggöras. Arbetsgruppen har 
presenterat ett förslag som från januari 2021 
är under politisk beredning. Ett förslag på 
organisation och strategi tas fram för beslut i 
KS under 2021. 

2019  

Vägföreningars/samfällighet
ers huvudmannaskap ska 
utredas med utgångspunkt 
från tidigare gjord utredning. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet är under politisk beredning. 
Uppföljande informationsmöte är planerat. 
Därefter direktiv om fortsatt process. 

2019  

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

 
Genomfört 

Ortsråden kan söka. 2020 Avslutas 

Utbyggnadsstrategier för 
våra serviceorter med 
närområde ska tas fram. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Digital enkät genomfördes nov-dec 2020. 
Syftet med enkäten är att ta reda på hur 
invånare med kopplingar till orterna ser på 
dess framtida utveckling. Nästa steg i 
processen är att genomföra workshops med 
nyckelpersoner som har kopplingar till de 
olika orterna. Efter det arbetas ett utkast till 
handling fram och en dialog förs med 
allmänheten och berörda förvaltningar kring 
förslaget innan det går upp för beslut i 
Kommunfullmäktige. 

2020  



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2060
Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag med kommentarer 2020 11(16) 

Goda resvanor och attraktiva 
kommunikationer 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram en 
cykelstrategi. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Cykelstrategin har varit på remiss under 
hösten 2020 och antogs av KF 2021-02-25. 

2017 Avslutas  

Kommunstyrelsen uppdras 
utreda kostnaderna för 
tillköp hos Västtrafik så att 
närtrafiken kan gälla även i 
de mindre tätorterna som vi 
har i Borås. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Ej 
genomfört 

Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks 
intäkter har sjunkit under pandemin. Man 
räknar med denna effekt även under 2021 
och kommer att behöva fortsätta med 
Coronaanpassad trafik. Biljettpriser och 
kostnader efter de nya förutsättningarna 
kommer att behöva revideras. 
Kommunstyrelsen har under året gjort ett 
tillköp för närtrafik på helger. Dessa 
budgetuppdrag får anstå till dess Corona är 
över och man vet mer om utvecklingen av 
kollektivtrafiken och dess kostnader. 

2017  

Utveckling och förbättring av 
närtrafiken på landsbygden 
ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Ej 
genomfört 

Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks 
intäkter har sjunkit under pandemin. Man 
räknar med denna effekt även under 2021 
och kommer att behöva fortsätta med 
Coronaanpassad trafik. Biljettpriser och 
kostnader efter de nya förutsättningarna 
kommer att behöva revideras. 
Kommunstyrelsen har under året gjort ett 
tillköp för närtrafik på helger. Dessa 
budgetuppdrag får anstå till dess Corona är 
över och man vet mer om utvecklingen av 
kollektivtrafiken och dess kostnader. 

2019  

Hur hållbar mobilitet bäst 
kan uppnås ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Ej 
genomfört 

Arbetet avvaktar utvecklingen av resultat 
från Trafikplanen som planeras gå ut på 
remiss 2021. 

2019  

Kommunstyrelsen ska 
utreda införandet av 
anropsstyrd kollektivtrafik, 
så kallad närtrafik, även på 
helger. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

En kalkyl om tillköp för helgtrafik godkändes 
av Kommunstyrelsen 2020-06-15 § 268. Ett 
avtal med Västtrafik har undertecknats. 
Trafiken innebär resor lördagar och söndag 
inom fyra tidsintervall och startar december 
2020. 

2019 Avslutas 

Pendlingsparkeringar runt 
staden och 
samåkningsparkeringar ska 
utredas i samarbete med 
Tekniska nämnden, 
Parkeringsbolaget, Västtrafik 
och Trafikverket. 
Utredningen ska innehålla 
behovsanalys och 
genomförandeplan. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Behovet av pendelparkeringar och 
samåkningsparkeringar har utretts 
tillsammans med berörda parter. Både 
pendelparkeringar och 
samåkningsparkeringar iordningställs och 
några befintliga har utökats. Tekniska 
förvaltningen kommer arbeta fortlöpande 
med uppdateringar och genomförande. 

2020 Avslutas Behovet 
finns beskrivet i bl a 
Åtgärdsvalsstudier 
(ÅVS) och i 
Trafikplanen. 

Borås Stads Riktlinjer för 
resor ska vid den 
kommande revideringen 
utformas så att resor med 
flyg minimeras. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

 
Genomfört 

Vid revideringen har riktlinjerna förtydligats 
med avsikt att minska resandet med flyg. 

2020 Avslutas 
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Goda resvanor och attraktiva 
kommunikationer 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram en 
cykelstrategi. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Cykelstrategin har varit på remiss under 
hösten 2020 och antogs av KF 2021-02-25. 

2017 Avslutas  

Kommunstyrelsen uppdras 
utreda kostnaderna för 
tillköp hos Västtrafik så att 
närtrafiken kan gälla även i 
de mindre tätorterna som vi 
har i Borås. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Ej 
genomfört 

Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks 
intäkter har sjunkit under pandemin. Man 
räknar med denna effekt även under 2021 
och kommer att behöva fortsätta med 
Coronaanpassad trafik. Biljettpriser och 
kostnader efter de nya förutsättningarna 
kommer att behöva revideras. 
Kommunstyrelsen har under året gjort ett 
tillköp för närtrafik på helger. Dessa 
budgetuppdrag får anstå till dess Corona är 
över och man vet mer om utvecklingen av 
kollektivtrafiken och dess kostnader. 

2017  

Utveckling och förbättring av 
närtrafiken på landsbygden 
ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Ej 
genomfört 

Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks 
intäkter har sjunkit under pandemin. Man 
räknar med denna effekt även under 2021 
och kommer att behöva fortsätta med 
Coronaanpassad trafik. Biljettpriser och 
kostnader efter de nya förutsättningarna 
kommer att behöva revideras. 
Kommunstyrelsen har under året gjort ett 
tillköp för närtrafik på helger. Dessa 
budgetuppdrag får anstå till dess Corona är 
över och man vet mer om utvecklingen av 
kollektivtrafiken och dess kostnader. 

2019  

Hur hållbar mobilitet bäst 
kan uppnås ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Ej 
genomfört 

Arbetet avvaktar utvecklingen av resultat 
från Trafikplanen som planeras gå ut på 
remiss 2021. 

2019  

Kommunstyrelsen ska 
utreda införandet av 
anropsstyrd kollektivtrafik, 
så kallad närtrafik, även på 
helger. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

En kalkyl om tillköp för helgtrafik godkändes 
av Kommunstyrelsen 2020-06-15 § 268. Ett 
avtal med Västtrafik har undertecknats. 
Trafiken innebär resor lördagar och söndag 
inom fyra tidsintervall och startar december 
2020. 

2019 Avslutas 

Pendlingsparkeringar runt 
staden och 
samåkningsparkeringar ska 
utredas i samarbete med 
Tekniska nämnden, 
Parkeringsbolaget, Västtrafik 
och Trafikverket. 
Utredningen ska innehålla 
behovsanalys och 
genomförandeplan. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Behovet av pendelparkeringar och 
samåkningsparkeringar har utretts 
tillsammans med berörda parter. Både 
pendelparkeringar och 
samåkningsparkeringar iordningställs och 
några befintliga har utökats. Tekniska 
förvaltningen kommer arbeta fortlöpande 
med uppdateringar och genomförande. 

2020 Avslutas Behovet 
finns beskrivet i bl a 
Åtgärdsvalsstudier 
(ÅVS) och i 
Trafikplanen. 

Borås Stads Riktlinjer för 
resor ska vid den 
kommande revideringen 
utformas så att resor med 
flyg minimeras. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

 
Genomfört 

Vid revideringen har riktlinjerna förtydligats 
med avsikt att minska resandet med flyg. 

2020 Avslutas 

Borås Stad, Kommunfullmäktiges uppdrag med kommentarer 2020 12(16) 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras 
att genomföra en ny, politiskt 
ledd, utredning om 
framtidens kollektivtrafik 
genom stadens centrala 
delar. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Detta arbete pågår. Det har varit möten 
initierade av politikerna där Västtrafik och 
Nobina har medverkat. 
 
 

2020  
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
Uppdrag Status 2020 Kommentar 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

En utredning om att minska 
användningen av 
engångsartiklar ska 
genomföras 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Utredningen är genomförd och remissvar har 
inkommit från nämnder och bolag. 
Genomgång av svaren pågår, har blivit 
försenad på grund av Covid-19. Idag byts 
engångsartiklar i plast ut mot mer 
miljövänliga alternativ i olika upphandlingar, 
exempelvis i upphandlingen av Hygien- och 
städprodukter. 

2018  

Kostorganisationen ska i 
lämpliga verksamheter, till 
exempel 
gymnasierestauranger och 
stadens offentliga 
serveringar och 
restauranger, pröva att 
redovisa klimatpåverkan per 
portion offentligt i menyn. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är förberett och kommer att 
genomföras på samtliga skolor inom 
grundskoleförvaltningen samt 
Viskastrandsgymnasiet under 2021. 
Uppdraget har blivit försenat på grund av 
Coronapandemin. 

2018  

Lokalförsörjningsnämnden 
ges i uppdrag att utreda 
vilka fastigheter i 
kommunens befintliga 
bestånd som lämpar sig för 
installation av solceller. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Lokalförsörjnings-nämnden 

 
Genomfört 

För att kunna göra en bedömning av en 
fastighets lämplighet för installerande av 
solceller krävs att flera förutsättningar måste 
undersökas. Kriterierna vi bedömer är 
elförbrukning, fastighetens placering 
(väderstreck) och hållbarhet i 
takkonstruktionen. 
Totalt 38 objekt har inventerats. Av dessa är 
10 stycken under utredning och 28 stycken 
är driftsatta. 

2019 Avslutas ingår i 
grunduppdraget. 
Årliga 
investeringsmedel 
finns.  

Borås Stads mångåriga 
internationella arbete med 
kunskapsöverföring inom 
avfallsområdet bör fortsätta. 
Under 2020 ska 
Kommunstyrelsen utreda 
hur detta arbete ska 
bedrivas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Under perioden har det skett få aktiviteter 
kring just kunskapsöverföringen inom 
avfallsområdet på det internationella planet 
pga covid-19.  Information och mail 
korrespondens har förekommit kring ett 
initiativ kallat CCAC – Waste Initiative 
(CCAC, Climate and Clean Air Coalition). 
www.ccacoalition.org är ett frivilligt 
partnerskap mellan regeringar, 
mellanstatliga organisationer, företag, 
vetenskapliga institutioner och 
civilsamhällets organisationer som har åtagit 
sig att förbättra luftkvaliteten och skydda 
klimatet genom åtgärder för att minska 
kortlivade klimatföroreningar. Nätverket 
inkluderar hundratals statliga och icke-
statliga partners och hundratals lokala 
aktörer som bedriver verksamhet inom den 
ekonomiska sektorn. Man har under året 
erbjudit webbseminarier för de som önskar 
delta. 
Det har startats ett avfallsprojekt kopplat till 
ACTE med mål att samla in goda metoder 
som implementeras i europeiska kommuner 
när det gäller hantering av textilavfall. Borås 
har en betydande roll i 
kunskapsöverföringen för att underlätta de 
deltagande kommunernas framtida val och 
höja kompetensen om existerande och 
framtida lösningar. 
Arbetet kommer ske i enlighet med 
riktlinjerna och färdplanen som upprättats av 
Europeiska kommissionen. På kommunal 
nivå ska arbetet följa olika insamlingsnivåer 
och återvinning av resurser samt inkludera 
och arbeta med New Green Deal mål. 
Pga Covid-19 har ingen plan kunnat tas fram 
utan arbete utifrån uppdraget har pausats 
under pandemin.  

2020  
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
Uppdrag Status 2020 Kommentar 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

En utredning om att minska 
användningen av 
engångsartiklar ska 
genomföras 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Utredningen är genomförd och remissvar har 
inkommit från nämnder och bolag. 
Genomgång av svaren pågår, har blivit 
försenad på grund av Covid-19. Idag byts 
engångsartiklar i plast ut mot mer 
miljövänliga alternativ i olika upphandlingar, 
exempelvis i upphandlingen av Hygien- och 
städprodukter. 

2018  

Kostorganisationen ska i 
lämpliga verksamheter, till 
exempel 
gymnasierestauranger och 
stadens offentliga 
serveringar och 
restauranger, pröva att 
redovisa klimatpåverkan per 
portion offentligt i menyn. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är förberett och kommer att 
genomföras på samtliga skolor inom 
grundskoleförvaltningen samt 
Viskastrandsgymnasiet under 2021. 
Uppdraget har blivit försenat på grund av 
Coronapandemin. 

2018  

Lokalförsörjningsnämnden 
ges i uppdrag att utreda 
vilka fastigheter i 
kommunens befintliga 
bestånd som lämpar sig för 
installation av solceller. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Lokalförsörjnings-nämnden 

 
Genomfört 

För att kunna göra en bedömning av en 
fastighets lämplighet för installerande av 
solceller krävs att flera förutsättningar måste 
undersökas. Kriterierna vi bedömer är 
elförbrukning, fastighetens placering 
(väderstreck) och hållbarhet i 
takkonstruktionen. 
Totalt 38 objekt har inventerats. Av dessa är 
10 stycken under utredning och 28 stycken 
är driftsatta. 

2019 Avslutas ingår i 
grunduppdraget. 
Årliga 
investeringsmedel 
finns.  

Borås Stads mångåriga 
internationella arbete med 
kunskapsöverföring inom 
avfallsområdet bör fortsätta. 
Under 2020 ska 
Kommunstyrelsen utreda 
hur detta arbete ska 
bedrivas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Under perioden har det skett få aktiviteter 
kring just kunskapsöverföringen inom 
avfallsområdet på det internationella planet 
pga covid-19.  Information och mail 
korrespondens har förekommit kring ett 
initiativ kallat CCAC – Waste Initiative 
(CCAC, Climate and Clean Air Coalition). 
www.ccacoalition.org är ett frivilligt 
partnerskap mellan regeringar, 
mellanstatliga organisationer, företag, 
vetenskapliga institutioner och 
civilsamhällets organisationer som har åtagit 
sig att förbättra luftkvaliteten och skydda 
klimatet genom åtgärder för att minska 
kortlivade klimatföroreningar. Nätverket 
inkluderar hundratals statliga och icke-
statliga partners och hundratals lokala 
aktörer som bedriver verksamhet inom den 
ekonomiska sektorn. Man har under året 
erbjudit webbseminarier för de som önskar 
delta. 
Det har startats ett avfallsprojekt kopplat till 
ACTE med mål att samla in goda metoder 
som implementeras i europeiska kommuner 
när det gäller hantering av textilavfall. Borås 
har en betydande roll i 
kunskapsöverföringen för att underlätta de 
deltagande kommunernas framtida val och 
höja kompetensen om existerande och 
framtida lösningar. 
Arbetet kommer ske i enlighet med 
riktlinjerna och färdplanen som upprättats av 
Europeiska kommissionen. På kommunal 
nivå ska arbetet följa olika insamlingsnivåer 
och återvinning av resurser samt inkludera 
och arbeta med New Green Deal mål. 
Pga Covid-19 har ingen plan kunnat tas fram 
utan arbete utifrån uppdraget har pausats 
under pandemin.  

2020  
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Servicenämnden får i 
uppdrag att köpa in och 
driva ett 
kemikaliehanteringssystem 
som ska stå till 
kommunkoncernens 
förfogande och bekostas av 
respektive förvaltning/bolag. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Servicenämnden 

 
Genomfört 

Implementeringen av kemikaliesystemet 
pågår nu och arbetet sker gruppvis, ett par 
förvaltningar/bolag i taget med likartade 
verksamheter. Kemikaliesamordnaren 
utbildar och supporterar enligt tidigare 
fastställd plan. Servicekontoret var först ut 
och testade implementeringsprocessen och 
genomförde därmed sin implementering 
innan 2020 var slut. 

2020 Avslutas 

Borås Energi och Miljö ska 
ta initiativ till en samägd 
solcellsanläggning, där såväl 
företag, föreningar och 
privatpersoner ska kunna 
köpa andelar. Detta skall 
förtydligas som en 
förändring i bolagets 
ägardirektiv och fastställas 
på bolagsstämma. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Borås Energi och Miljö AB 

 Delvis 
genomfört 

Bolaget ska under året genomföra en 
förstudie med hjälpa av en konsult med 
förutsättning att dels bygga en andelsägd 
solcellsanläggning där drift och underhåll 
och elhandel sköts av bolaget, dels bedriva 
elhandel mot slutkund och därmed starta en 
ekonomisk förening som investerar i en 
andelsägd anläggning. Ambitionen är att 
förstudien ska vara bredare än den tidigare 
studie som bolaget har gjort tidigare. 

2018  

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

 Delvis 
genomfört 

Saknar underlag med 
landskapskaraktärsanalys som 
Samhällsbyggnadsnämnden givit sin 
förvaltning i uppdrag att producera. 

2015  
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Ekonomi och egen organisation 
Uppdrag Status 2020 Kommentar 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Tekniska nämnden får i 
uppdrag att se över hur 
upphandlingsverksamheten 
skall finansieras av 
förvaltningarna. Här skall 
bland annat beaktas hur 
vinsthemtagning sker utifrån 
avtalstrohet och nya 
ramavtal. Uppdraget tas 
över av Kommunstyrelsen. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

En ny debiteringsmodell för Koncerninköps 
långsiktiga finansiering testas. Modellen är 
tänkt att säkerställa den organiska tillväxten 
och utvecklingen med rätt bestyckning av 
roller som behövs. I arbetet beaktas även 
hur vinsthemtagning kan ske utifrån 
avtalstrohet och nya ramavtal, för vilket vi 
har upphandlat ett inköpsanalyssystem, 
vilket i nuläget testas av ekonomer på olika 
förvaltningar. Dock konstateras ett behov av 
utökning av resurser för att hantera frågan 
på ett tillfredsställande sätt. 

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 
gemensam förmedling av 
inventarier ska starta och 
vara förstahandsalternativ, 
innan nyanskaffning sker. 
Uppdraget tas över av 
kommunstyrelsen. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår och samtal förs med 
Arbetslivsförvaltningen som har en 
övergripande kalkyl över sina behov för att 
kunna driva en förmedling av inventarier och 
ser över sina förutsättningar. Även arbetet 
med att skapa en policy pågår. 
Koncerninköp har tilldelats pengar i 
budgeten för 2020 för att finansiera en 
projektanställning gällande uppdraget. 
Koncerninköp tittar på möjligheten att 
tillfälligt använda en konsult för delar av 
arbetet. 
På grund av rådande Covid-19 pandemi har 
arbetet flyttats fram.  

2016  

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att se över 
upphandlingsverksamhetens 
prissättning till nämnder och 
förvaltningar i syfte att 
ömsesidigt dra nytta av de 
vinster som kan uppstå vid 
upphandlingar. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Försök att använda provision i olika 
upphandlingar för att fördela kostnaderna 
och nyttorna pågår. Provision finns idag 
introducerat i flertalet avtal och utvärdering 
av resultatet kommer ske under avtalstiden. 

2017  

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

 Delvis 
genomfört 

I samarbete med Organisationshälsa ska 
stödet till första linjens chefer förstärkas 
under 2021. 

2019  

Behovet och kostnaden för 
att även erbjuda fria 
arbetsskor till de grupper 
som redan har fria 
arbetskläder ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Utredningen är klar och är under politisk 
beredning. 

2020  

Borås Stad ska inte upplåta 
utrymme för sexistisk 
reklam, och när nya avtal 
med reklamföretag tecknas 
ska utrymme heller inte 
upplåtas för spelreklam. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Tekniska nämnden 

 Ej 
genomfört 

Det reklamavtal som Tekniska nämnden har 
med Clear Channel gäller till och med 2023-
12-31. Nytt avtal kommer tidigast att tecknas 
efter denna tidpunkt. I nu gällande avtal står 
"Reklamens innehåll får ej strida mot god 
svensk reklamsed eller mot svensk lag". 

2020 Tekniska nämnden 
tar hänsyn till detta i 
kommande avtal 
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Ekonomi och egen organisation 
Uppdrag Status 2020 Kommentar 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Tekniska nämnden får i 
uppdrag att se över hur 
upphandlingsverksamheten 
skall finansieras av 
förvaltningarna. Här skall 
bland annat beaktas hur 
vinsthemtagning sker utifrån 
avtalstrohet och nya 
ramavtal. Uppdraget tas 
över av Kommunstyrelsen. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

En ny debiteringsmodell för Koncerninköps 
långsiktiga finansiering testas. Modellen är 
tänkt att säkerställa den organiska tillväxten 
och utvecklingen med rätt bestyckning av 
roller som behövs. I arbetet beaktas även 
hur vinsthemtagning kan ske utifrån 
avtalstrohet och nya ramavtal, för vilket vi 
har upphandlat ett inköpsanalyssystem, 
vilket i nuläget testas av ekonomer på olika 
förvaltningar. Dock konstateras ett behov av 
utökning av resurser för att hantera frågan 
på ett tillfredsställande sätt. 

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 
gemensam förmedling av 
inventarier ska starta och 
vara förstahandsalternativ, 
innan nyanskaffning sker. 
Uppdraget tas över av 
kommunstyrelsen. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår och samtal förs med 
Arbetslivsförvaltningen som har en 
övergripande kalkyl över sina behov för att 
kunna driva en förmedling av inventarier och 
ser över sina förutsättningar. Även arbetet 
med att skapa en policy pågår. 
Koncerninköp har tilldelats pengar i 
budgeten för 2020 för att finansiera en 
projektanställning gällande uppdraget. 
Koncerninköp tittar på möjligheten att 
tillfälligt använda en konsult för delar av 
arbetet. 
På grund av rådande Covid-19 pandemi har 
arbetet flyttats fram.  

2016  

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att se över 
upphandlingsverksamhetens 
prissättning till nämnder och 
förvaltningar i syfte att 
ömsesidigt dra nytta av de 
vinster som kan uppstå vid 
upphandlingar. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Försök att använda provision i olika 
upphandlingar för att fördela kostnaderna 
och nyttorna pågår. Provision finns idag 
introducerat i flertalet avtal och utvärdering 
av resultatet kommer ske under avtalstiden. 

2017  

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

 Delvis 
genomfört 

I samarbete med Organisationshälsa ska 
stödet till första linjens chefer förstärkas 
under 2021. 

2019  

Behovet och kostnaden för 
att även erbjuda fria 
arbetsskor till de grupper 
som redan har fria 
arbetskläder ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Utredningen är klar och är under politisk 
beredning. 

2020  

Borås Stad ska inte upplåta 
utrymme för sexistisk 
reklam, och när nya avtal 
med reklamföretag tecknas 
ska utrymme heller inte 
upplåtas för spelreklam. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Tekniska nämnden 

 Ej 
genomfört 

Det reklamavtal som Tekniska nämnden har 
med Clear Channel gäller till och med 2023-
12-31. Nytt avtal kommer tidigast att tecknas 
efter denna tidpunkt. I nu gällande avtal står 
"Reklamens innehåll får ej strida mot god 
svensk reklamsed eller mot svensk lag". 

2020 Tekniska nämnden 
tar hänsyn till detta i 
kommande avtal 
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras 
att utreda förutsättningarna 
för att införa utmaningsrätt i 
lämpliga verksamheter 
senast halvårsskiftet 2016. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet har redovisats för Kommunstyrelsen 
2018 och blev då återremitterat. Beredning 
pågår. 

2015  
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Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-09-22 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00152 1.2.3.0 
 

  

 

Rapport av Individ- och familjeomsorgsnämndens 
arbete med hedersrelaterad problematik  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna och lägga 
informationen kring nämndens arbete och ansvar rörande hedersrelaterad 
problematik till handlingarna.  

Sammanfattning  
Socialtjänsten har ett tydligt ansvar för och uppdrag att ge stöd och hjälp till 
dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. I Borås stad är 
socialtjänsten uppdelad på 4 nämnder och det är därför viktigt att beskriva och 
klargöra varje nämndes ansvar och roll inom olika områden så även för Borås 
stads arbete mot hedersrelaterad problematik. De två nämnder som främst 
arbetar med detta är Arbetslivsnämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Individ- och familjeomsorgsnämnden har ansvaret för 
de som är under 18 år och Arbetslivsnämnden för övriga. En samlad plan i 
Borås håller på att tas fram. En nära samverkan finns mellan Individ- och 
familjeomsorgsförvaltning och Arbetslivsförvaltning kring dessa frågor och 
samverkan sker även med Centrum för kunskap och säkerhet (CKS).  

Ärendet i sin helhet 
Socialtjänsten har ett tydligt ansvar för och uppdrag att ge stöd och hjälp till 
dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Både socialtjänstlagen 
och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ger stora 
möjligheter att stödja, hjälpa och skydda de som är utsatta för hedersrelaterat 
våld.  
 
I Borås stad är socialtjänsten organiserad i 4 nämnder. Arbetslivsnämnden har 
det samordnade ansvaret och uppdraget när det gäller stadens och 
socialtjänstens arbete gällande hedersrelaterat våld. För närvarande ansvarar 
Relationsvåldsenheten inom Arbetslivsnämnden för de som är 18 år och äldre 
och Individ- och familjeomsorgsnämnden för de som är under 18 år. 
Myndighetsåldern är det som avgör gränsdragningen. I Borås stads budget för 
2020 ges Individ- och familjeomsorgsnämnden i uppdrag att, tillsammans med 
Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som relationsvåldsenheten riktar sig till 
kan sänkas från 18 år till 16 år. Utredningen ska också belysa vilken hjälp 
ungdomar mellan 16 år och 18 år kan få av respektive nämnd. 
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Individ och familjeomsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Österlånggatan 74 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-09-22 

Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00152 1.2.3.0 
 

  

 

Rapport av Individ- och familjeomsorgsnämndens 
arbete med hedersrelaterad problematik  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna och lägga 
informationen kring nämndens arbete och ansvar rörande hedersrelaterad 
problematik till handlingarna.  

Sammanfattning  
Socialtjänsten har ett tydligt ansvar för och uppdrag att ge stöd och hjälp till 
dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. I Borås stad är 
socialtjänsten uppdelad på 4 nämnder och det är därför viktigt att beskriva och 
klargöra varje nämndes ansvar och roll inom olika områden så även för Borås 
stads arbete mot hedersrelaterad problematik. De två nämnder som främst 
arbetar med detta är Arbetslivsnämnden och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Individ- och familjeomsorgsnämnden har ansvaret för 
de som är under 18 år och Arbetslivsnämnden för övriga. En samlad plan i 
Borås håller på att tas fram. En nära samverkan finns mellan Individ- och 
familjeomsorgsförvaltning och Arbetslivsförvaltning kring dessa frågor och 
samverkan sker även med Centrum för kunskap och säkerhet (CKS).  

Ärendet i sin helhet 
Socialtjänsten har ett tydligt ansvar för och uppdrag att ge stöd och hjälp till 
dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Både socialtjänstlagen 
och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ger stora 
möjligheter att stödja, hjälpa och skydda de som är utsatta för hedersrelaterat 
våld.  
 
I Borås stad är socialtjänsten organiserad i 4 nämnder. Arbetslivsnämnden har 
det samordnade ansvaret och uppdraget när det gäller stadens och 
socialtjänstens arbete gällande hedersrelaterat våld. För närvarande ansvarar 
Relationsvåldsenheten inom Arbetslivsnämnden för de som är 18 år och äldre 
och Individ- och familjeomsorgsnämnden för de som är under 18 år. 
Myndighetsåldern är det som avgör gränsdragningen. I Borås stads budget för 
2020 ges Individ- och familjeomsorgsnämnden i uppdrag att, tillsammans med 
Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som relationsvåldsenheten riktar sig till 
kan sänkas från 18 år till 16 år. Utredningen ska också belysa vilken hjälp 
ungdomar mellan 16 år och 18 år kan få av respektive nämnd. 
 

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

Verksamheten IFO Barn och unga inom Individ- och familjeomsorgsnämnden 
riktar sig till barn under 18 år. Barn, ungdomar och föräldrar vänder sig dit för 
att få stöd och hjälp. Barn som är över 15 år har rätt att själva vända sig till 
socialtjänsten för att söka stöd. Hit kommer även orosanmälningar som rör de 
under 18 år. När någon vänder sig till IFO Barn och unga görs individuella 
bedömningar utifrån de behov som framkommer. Ofta uttrycks inte 
hedersproblematik i ansökan eller anmälan utan framkommer senare i 
kontakten. Ibland finns flera problem och behov varav hedersrelaterad 
problematik är en del. Det är här viktigt att socialsekreteraren som möter barnet 
har kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, dess mekanismer och 
konsekvenser av våldet såväl som kunskaper kring familjeproblematik och 
annan problematik. Utgångspunkten för arbetet är att aldrig göra avkall på det 
utsatta barnets rättigheter. Verksamheten IFO Barn och unga har utbildats i 
stödmaterialet Patriark som också används som bedömningsinstrument. 
Riskbedömning enligt Patriark är en strukturerade och evidensbaserad 
bedömning utifrån en hederskontext. Vissa handläggare är särskilt utsedda 
kunskapsstödjare i Patriark och hedersfrågor. Relationsvåldsenheten använder 
Patriark på ett liknande sätt.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för handläggning och 
utredningar utifrån Lagen med särskilda bestämmelser om våd av unga (LVU). 
Nämnden har här möjlighet att omhänderta ett barn eller ansöka om ett 
omhändertagande. LVU har från 1 juli 2020 utökats med befogenheter gällande 
utreseförbud när det finns risk att någon som är under 18 år förs utomlands i 
syfte att ingå äktenskap eller könsstympas. 
 
Stöd som ges inom nämnden kan variera utifrån behovet och kan handla om 
intern öppenvård, placering utom det egna hemmet på skyddat boende, 
jourhem och HVB. Även Stödcentrum för unga ger stöd utan 
biståndsbedömning till unga som upplever sig kontrollerade, hotad eller blivit 
utsatta för brott.  
 
Individ- och familjeomsorgen använder sig av Barnahus i de fall det behövs en 
samlad kompetens och en samlad dialog kring tillvägagångssättet kring en 
situation när någon misstänks vara utsatt för hedersrelaterat våld. Barnahus 
samlar till ett behandlingssamråd där det bestäms hur man ska agera och vilka 
som ska agera. Barnahus har målgruppen 0-17 år. Verksamheten erbjuder 
behandlingssamtal mellan barnet och socialtjänsten och föräldrar om behovet 
anses finnas, detta inkluderar hedersrelaterat våld. I behandlingssamrådet kan 
representanter från Ungas Psykiska Hälsa, Ungdomsmottagningen eller en 
psykolog från BUP delta. De statliga medlen till kompetenshöjning kring 
hedersrelaterad problematik för de under 18 år kanaliseras till landets 
Barnahusverksamheter. 
 
Relationsvåldsenheten inom Arbetslivsnämnden är tillgänglig för personer över 
18 år som behöver söka stöd och skydd utifrån våld i nära relation och 
hedersvåld. Relationsvåldsenheten ger olika former av stöd och hjälpinsatser 
och erbjuder skyddsboenden när detta behövs.  
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Socialtjänsten i Borås stad är organiserad i flera nämnder. Inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden finns socialtjänstens ansvar och kompetens rörande 
barn under 18 år. Här finns även ansvaret att handlägga ställningstaganden 
utifrån LVU. Inom nämndens ansvar finns även Barnahus som har 
expertkompetens kring barn som utsätts för våld och som även ger samråd 
kring agerandet när det gäller barn som är utsatta för hedersrelaterad 
problematik. När det gäller den som är under 18 år finns även föräldern med 
som vårdnadshavare som även behöver beaktas utifrån föräldrabalken. 
Arbetslivsnämnden har en samlad kompetens för personer som behöver stöd 
och skydd utifrån våld i nära relationer och riktar sig till de som är 18 år och 
över.  
 
I samråd mellan dessa två nämnders verksamheter har konstaterats att det finns 
starka skäl för att bibehålla den nuvarande ansvars- och rollfördelningen.  
Detta utifrån olika kompetensområden samt att det finns insatser och resurser 
inom båda nämnderna avpassade för att möta personer med hedersrelaterad 
problematik som väl harmonierar med de förutsättningar och villkor som gäller 
för barn respektive den som är 18 år och myndig. Ett samarbete finns mellan de 
båda nämndernas verksamhet kring arbetet med hedersrelaterad problematik 
och kring olika stödmaterial såsom Patriark. I samverkan kommer även 
arbetssätt och rutiner kring unga som är nära att fylla 18 år tas fram.  
 
En samlad plan för arbetet med hedersrelaterad problematik håller på att tas 
fram och i denna plan ska Individ- och familjeomsorgsnämndens respektive 
Arbetslivsnämndens ansvar beskrivas och utgöra delar i samma helhet för att 
beskriva hur Borås stad möter denna problematik. Centrum för kunskap och 
säkerhet (CKS) är delaktig i denna samverkan. 

Samverkan 
Ärendet har 2020-09-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
 
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Hans Abrahamson  
Förvaltningschef 
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Socialtjänsten i Borås stad är organiserad i flera nämnder. Inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden finns socialtjänstens ansvar och kompetens rörande 
barn under 18 år. Här finns även ansvaret att handlägga ställningstaganden 
utifrån LVU. Inom nämndens ansvar finns även Barnahus som har 
expertkompetens kring barn som utsätts för våld och som även ger samråd 
kring agerandet när det gäller barn som är utsatta för hedersrelaterad 
problematik. När det gäller den som är under 18 år finns även föräldern med 
som vårdnadshavare som även behöver beaktas utifrån föräldrabalken. 
Arbetslivsnämnden har en samlad kompetens för personer som behöver stöd 
och skydd utifrån våld i nära relationer och riktar sig till de som är 18 år och 
över.  
 
I samråd mellan dessa två nämnders verksamheter har konstaterats att det finns 
starka skäl för att bibehålla den nuvarande ansvars- och rollfördelningen.  
Detta utifrån olika kompetensområden samt att det finns insatser och resurser 
inom båda nämnderna avpassade för att möta personer med hedersrelaterad 
problematik som väl harmonierar med de förutsättningar och villkor som gäller 
för barn respektive den som är 18 år och myndig. Ett samarbete finns mellan de 
båda nämndernas verksamhet kring arbetet med hedersrelaterad problematik 
och kring olika stödmaterial såsom Patriark. I samverkan kommer även 
arbetssätt och rutiner kring unga som är nära att fylla 18 år tas fram.  
 
En samlad plan för arbetet med hedersrelaterad problematik håller på att tas 
fram och i denna plan ska Individ- och familjeomsorgsnämndens respektive 
Arbetslivsnämndens ansvar beskrivas och utgöra delar i samma helhet för att 
beskriva hur Borås stad möter denna problematik. Centrum för kunskap och 
säkerhet (CKS) är delaktig i denna samverkan. 

Samverkan 
Ärendet har 2020-09-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
 
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Hans Abrahamson  
Förvaltningschef 

 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Fredh 
Handläggare 
073-4328498 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-10-19 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00157 3.6.7.0 
 

  

 

Utredning av förutsättningar för uppstart av Mötesplats 
på Göta  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner utredningen och skickar ärendet 
vidare till Kommunstyrelsen        

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag från Kommunfullmäktige att 
utreda förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta. I utredningen har vi 
begränsat området till Göta stadsdel. Dock redogör vi även för pågående 
processer i närliggande område.  

I utredningen beskrivs Göta utifrån statistisk data, ger en lägesbild utifrån ett 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv samt uppmärksammar 
pågående processer i kringliggande område. Aktörer verksamma på Göta har 
även fått delge sin uppfattning av området samt beskriva eventuella 
framtidsplaner. Vi har valt att fokusera på uppgifter från år 2017 och framåt för 
att kunna spegla nuläget så bra som möjligt.  

Göta är ett område i staden där det sker mycket utveckling men vi ser ett behov 
av att skapa extra insatser på området. Det saknas till stor del aktiviteter av 
socialt värde och något som blir påtagligt är avsaknad av aktiviteter för barn 
och unga. Det finns förutsättningar i form av vilja till samverkan i området om 
man får ekonomiska förutsättningar.  

Vid beslut om att arbeta vidare med utredning av Mötesplats på Göta bör 
arbetet göras i medskapande processer, vilket ger underlag till vilka aktörer man 
behöver samverka med för att skapa en Mötesplats som bäst möter invånarnas 
behov. Civilsamhället bör vara en central och bärande aktör i den kommande 
verksamheten.  

Nästa steg bör vara att involvera medborgarna och utifrån det identifiera 
samverkande aktörer och lämplig lokal. 

               

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag från Kommunfullmäktige att 
utreda förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta.  
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Under de senaste åren har flera kommunala verksamheter flyttat från Göta. 
Fritidsgården flyttade sin verksamhet från Göta till Daltorpskolan 2018 och 
samma år flyttade även biblioteket sin verksamhet från området. Närmsta 
Mötesplats för boende på Göta ligger nu på Kristineberg. Där finns öppen 
förskola, bibliotek, seniorverksamhet och Öppen ungdomsverksamhet.  

Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla 
invånare i Borås men vänder sig huvudsakligen till familjer och vuxna i 
närområdet. Mötesplatserna skapar förutsättningar för att människor möts 
mellan generationer och social bakgrund. Den skapar också förutsättning för 
människor till fler möjligheter att lära och påverka sina liv. Mötesplatserna ska 
vara sociala mötesplatser, verka för verksamhetsöverskridande samverkan samt 
erbjuda medborgarservice. Dessa delar av verksamheten ska ta lika stor plats.  

I utredningen beskrivs Göta utifrån statistisk data, ger en lägesbild utifrån ett 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv, uppmärksammar 
pågående processer i kringliggande område samt ger en bild ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Aktörer verksamma på Göta har även fått delge sin uppfattning av 
området samt beskriva eventuella framtidsplaner. Vi har valt att fokusera på 
uppgifter från år 2017 och framåt för att kunna spegla nuläget så bra som 
möjligt.  

Ur ett socioekonomiskt perspektiv kan vi se att medelinkomsten och 
utbildningsnivån på Göta är låg. Det är en hög andel av invånarna som inte 
arbetar. Ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv upplevs 
området i dagsläget stabilt och lugnt. De otrygghetsskapande händelser som 
sker är i huvudsak kopplad till individer snarare än platser.  

Det pågår idag en del samverkan på Göta men detta skulle kunna utvecklas 
mer. Göta är ett område i staden där det sker mycket utveckling men vi ser ett 
behov av att skapa extra insatser på området, någon form av mötesplats som 
fångar upp olika människors behov. Barn, familjer, människor med 
funktionsnedsättning och äldre. Det saknas till stor del aktiviteter av socialt 
värde och något som blir påtagligt är avsaknad av aktiviteter för barn och unga.  

Det finns förutsättningar i form av vilja till samverkan i området om man får 
ekonomiska förutsättningar.  

Vid beslut om att arbeta vidare med utredning av Mötesplats på Göta bör 
arbetet göras i medskapande processer, vilket ger underlag till vilka aktörer man 
behöver samverka med för att skapa en Mötesplats som bäst möter invånarnas 
behov. Civilsamhället bör vara en central och bärande aktör i den kommande 
verksamheten.  

Nästa steg bör vara att involvera medborgarna och utifrån det identifiera 
samverkande aktörer och lämplig lokal. 
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Under de senaste åren har flera kommunala verksamheter flyttat från Göta. 
Fritidsgården flyttade sin verksamhet från Göta till Daltorpskolan 2018 och 
samma år flyttade även biblioteket sin verksamhet från området. Närmsta 
Mötesplats för boende på Göta ligger nu på Kristineberg. Där finns öppen 
förskola, bibliotek, seniorverksamhet och Öppen ungdomsverksamhet.  

Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla 
invånare i Borås men vänder sig huvudsakligen till familjer och vuxna i 
närområdet. Mötesplatserna skapar förutsättningar för att människor möts 
mellan generationer och social bakgrund. Den skapar också förutsättning för 
människor till fler möjligheter att lära och påverka sina liv. Mötesplatserna ska 
vara sociala mötesplatser, verka för verksamhetsöverskridande samverkan samt 
erbjuda medborgarservice. Dessa delar av verksamheten ska ta lika stor plats.  

I utredningen beskrivs Göta utifrån statistisk data, ger en lägesbild utifrån ett 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv, uppmärksammar 
pågående processer i kringliggande område samt ger en bild ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Aktörer verksamma på Göta har även fått delge sin uppfattning av 
området samt beskriva eventuella framtidsplaner. Vi har valt att fokusera på 
uppgifter från år 2017 och framåt för att kunna spegla nuläget så bra som 
möjligt.  

Ur ett socioekonomiskt perspektiv kan vi se att medelinkomsten och 
utbildningsnivån på Göta är låg. Det är en hög andel av invånarna som inte 
arbetar. Ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv upplevs 
området i dagsläget stabilt och lugnt. De otrygghetsskapande händelser som 
sker är i huvudsak kopplad till individer snarare än platser.  

Det pågår idag en del samverkan på Göta men detta skulle kunna utvecklas 
mer. Göta är ett område i staden där det sker mycket utveckling men vi ser ett 
behov av att skapa extra insatser på området, någon form av mötesplats som 
fångar upp olika människors behov. Barn, familjer, människor med 
funktionsnedsättning och äldre. Det saknas till stor del aktiviteter av socialt 
värde och något som blir påtagligt är avsaknad av aktiviteter för barn och unga.  

Det finns förutsättningar i form av vilja till samverkan i området om man får 
ekonomiska förutsättningar.  

Vid beslut om att arbeta vidare med utredning av Mötesplats på Göta bör 
arbetet göras i medskapande processer, vilket ger underlag till vilka aktörer man 
behöver samverka med för att skapa en Mötesplats som bäst möter invånarnas 
behov. Civilsamhället bör vara en central och bärande aktör i den kommande 
verksamheten.  

Nästa steg bör vara att involvera medborgarna och utifrån det identifiera 
samverkande aktörer och lämplig lokal. 
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Beslutsunderlag 
1. Rapport: Utredning av förutsättningar för uppstart av mötesplats Göta 
                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Rapport-  
Serveringstillstånd 

 
SAMMANSTÄLLNING AV EN ENKÄT  

TILL 15 UTVALDA KOMMUNER 

Gunnar Olsson | Niagara Utbildning AB | 2020-11-18 
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Rapport-  
Serveringstillstånd 

 
SAMMANSTÄLLNING AV EN ENKÄT  

TILL 15 UTVALDA KOMMUNER 

Gunnar Olsson | Niagara Utbildning AB | 2020-11-18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIDAN 1

RAPPORT - SERVERINGSTILLSTÅND 

 

Enkäten har skickats till 15 kommuner.  

Uppsala; Jönköping; Karlstad; Eskilstuna; Örebro; Svenljunga; Ulricehamn; 
Västerås; Gislaved; Göteborg; Linköping; Helsingborg; Malmö; Norrköping; 
Stockholm 

Av dessa har 11 besvarat enkäten. 

De som inte har svarat har angett följande skäl: 
Stockholm – för omfattande men återkom gärna med specifika frågor 

Norrköping och Helsingborg – avböjt på grund av arbetsskäl 

Malmö har trots påminnelse inte avhörts. 

 

Nedan redogörs för rapporten: 

1. Vilken förvaltning tillhör ärenden enligt alkohollagen? 

7 - tillhör miljöförvaltningen 

4 - tillhör socialförvaltningen eller liknande 

2. Hur många är ni som handlägger ärenden enligt alkohollagen? 
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3. Finns stödresurser i form av administrativt stöd och i s vilken 
tjänstgöringsgrad i % 

Kommun Svar 

Uppsala 90% 

Borås 
Cirka 35 % (mer om man räknar även avdelning -och förvaltningschef, 
nämndsekreterare m.fl.) 

Jönköping 
Ja. Kan ej uppskatta tidsåtgången. Det handlar om nämndsekreterare, 
ekonomifunktion, personalfrågor.  

Karlstad 50% 

Eskilstuna 50% 

Örebro Ja, 4 personer på förvaltningen 

Svenljunga Nej 

Ulricehamn Jag är eget administrativt stöd 

Västerås Ja; ex övervaka kunskapsprov, scanna post m.m. ca 10 procent 

Gislaved Vi har hjälp med registrering av inkommande handlingar, fakturering etc.  

Göteborg 200% 

Linköping 
50% 

 

 

4. Antal stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten finns i 
kommunen? 
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3. Finns stödresurser i form av administrativt stöd och i s vilken 
tjänstgöringsgrad i % 

Kommun Svar 

Uppsala 90% 

Borås 
Cirka 35 % (mer om man räknar även avdelning -och förvaltningschef, 
nämndsekreterare m.fl.) 

Jönköping 
Ja. Kan ej uppskatta tidsåtgången. Det handlar om nämndsekreterare, 
ekonomifunktion, personalfrågor.  

Karlstad 50% 

Eskilstuna 50% 

Örebro Ja, 4 personer på förvaltningen 

Svenljunga Nej 

Ulricehamn Jag är eget administrativt stöd 

Västerås Ja; ex övervaka kunskapsprov, scanna post m.m. ca 10 procent 

Gislaved Vi har hjälp med registrering av inkommande handlingar, fakturering etc.  

Göteborg 200% 

Linköping 
50% 

 

 

4. Antal stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten finns i 
kommunen? 
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SIDAN 3

5. Antal stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap finns i 
kommunen? 

 

 

 

6. Antal ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd inkom år 
2019 
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7. Antal ansökningar om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten 2019? 

 

 

8. Antal ärenden avseende inre tillsyn öppnades under 2019? 

Kommun Svar 

Uppsala 28 tillsynsärenden. 54 PBI-ärenden. Vi separerar inte yttre/inre ärenden och  

  
förändringar i PBI har egen kategori även om det i vissa fall kan klassas som 
tillsynsärende 

Borås 11 

Jönköping 54 

Karlstad 2 

Eskilstuna 114 

Örebro 63 

Svenljunga 4 

Ulricehamn 3 

Västerås 71 

Gislaved Inre tillsyn sker löpande via Syna 

Göteborg - 

Linköping Svårt att få fram 
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7. Antal ansökningar om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten 2019? 

 

 

8. Antal ärenden avseende inre tillsyn öppnades under 2019? 

Kommun Svar 

Uppsala 28 tillsynsärenden. 54 PBI-ärenden. Vi separerar inte yttre/inre ärenden och  

  
förändringar i PBI har egen kategori även om det i vissa fall kan klassas som 
tillsynsärende 

Borås 11 

Jönköping 54 

Karlstad 2 

Eskilstuna 114 

Örebro 63 

Svenljunga 4 

Ulricehamn 3 

Västerås 71 

Gislaved Inre tillsyn sker löpande via Syna 

Göteborg - 

Linköping Svårt att få fram 
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9. Antal yttre tillsynsbesök gjordes 2019? 

 

 

10. Antal diarieförda ärenden enligt alkohollagen totalt 2019 

Kommun Svar 

Uppsala 221, exklusive tillfälliga till slutna och cateringanmälningar 

Borås 801 

Jönköping 180 

Karlstad 169 

Eskilstuna 436 

Örebro 152 

Svenljunga 26 

Ulricehamn 37 

Västerås 229 

Gislaved 87 

Göteborg 1154 

Linköping Svårt att få fram 
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11. Antal delegationsbeslut under 2019 

Kommun Svar 

Uppsala För omfattande för att sammanställa enkelt 

Borås 84 

Jönköping 196 

Karlstad Allt utom återkallelse är på delegation hos oss, handläggare eller ordförande 2 

Eskilstuna 118 

Örebro 178 

Svenljunga 12 

Ulricehamn 7 

Västerås 70 

Gislaved 39 

Göteborg 898 

Linköping 165 

 

 

12. Antal beslut i nämnd/utskott 
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11. Antal delegationsbeslut under 2019 

Kommun Svar 

Uppsala För omfattande för att sammanställa enkelt 

Borås 84 

Jönköping 196 

Karlstad Allt utom återkallelse är på delegation hos oss, handläggare eller ordförande 2 

Eskilstuna 118 

Örebro 178 

Svenljunga 12 

Ulricehamn 7 

Västerås 70 

Gislaved 39 

Göteborg 898 

Linköping 165 

 

 

12. Antal beslut i nämnd/utskott 
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13. Antal administrativa åtgärder i form av erinran 2019 

 

 

 

14. Antal administrativa åtgärder i form av varning 2019 
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15. Antal administrativa åtgärder i form av återkallelse 2019 

 

Av Borås 17 återkallelser är 2 på grund av brister och 15 på grund av att tillstånd 
inte nyttjas längre. 

Av Gislaveds återkallelser är 2 på egen begäran 

 

16. Antal ärenden avseende ändring av PBI under 2019 

Kommun Svar 

Uppsala 54 

Borås 23 

Jönköping Kan ej söka fram  

Karlstad Vi har inte den beslutskoden  

Eskilstuna Vet ej 

Örebro Vet ej 

Svenljunga 2 

Ulricehamn 1 

Västerås 24 

Gislaved 1 

Göteborg 114 

Linköping Ingen statistik 
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15. Antal administrativa åtgärder i form av återkallelse 2019 

 

Av Borås 17 återkallelser är 2 på grund av brister och 15 på grund av att tillstånd 
inte nyttjas längre. 

Av Gislaveds återkallelser är 2 på egen begäran 

 

16. Antal ärenden avseende ändring av PBI under 2019 

Kommun Svar 

Uppsala 54 

Borås 23 

Jönköping Kan ej söka fram  

Karlstad Vi har inte den beslutskoden  

Eskilstuna Vet ej 

Örebro Vet ej 

Svenljunga 2 

Ulricehamn 1 

Västerås 24 

Gislaved 1 

Göteborg 114 

Linköping Ingen statistik 
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SIDAN 9

17. Antal ärenden avseende ändringar enlig 9 kap 11 § alkohollagen - 
Förutom PBI 

Kommun Svar 

Uppsala 44 

Borås 43 

Jönköping Kan ej söka fram 

Karlstad 27 

Eskilstuna 24 

Örebro Vet ej 

Svenljunga 0 

Ulricehamn 0 

Västerås 8 

Gislaved 3 

Göteborg - 

Linköping 30 inklusive PBI 

I Borås är det 27 ärenden som omfattar ansökningar om ändring och 16 
övriga ärenden (ändrade kontaktuppgifter med mera) 

 

18. Antal informationsmöten under 2019 

Kommun Svar 

Uppsala ? 

Borås 2 

Jönköping Krögarträffar, två. 

Karlstad Vi har inte informationsmöte med krögarna utan krögarbrev 

Eskilstuna 2 

Örebro Vet ej 

Svenljunga 0 

Ulricehamn 0 

Västerås Förs ingen statistik över detta 

Gislaved 1 eller 2 krögarträffar 

Göteborg - 

Linköping 1 
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19. "Antal kundkontakter (mejl/telefon/möte) som inte är knutet till 
ett specifikt ärende" 

Kommun Svar 

Uppsala Går ej att besvara då det inte sammanställts 

Borås Uppskattning ca. 1308 (ingen statistik på det) 

Jönköping kan ej söka fram 

Karlstad Det har vi inga uppgifter på 

Eskilstuna Oändligt 

Örebro Vet ej 

Svenljunga 5 

Ulricehamn Många, kan inte svara 

Västerås Förs ingen statistik över detta 

Gislaved vet ej 

Göteborg - 

Linköping Ingen statistik 

 

20. Antal diarieförda händelser 
 

Kommun Svar 

Uppsala Går ej att besvara utan omfattande arbete 

Borås 3 786 

Jönköping 3 168 

Karlstad Har ingen sådan statistik 

Eskilstuna Vi arbetar ej i AlkT 

Örebro 3 686 

Svenljunga 0 

Ulricehamn cirka 500 

Västerås 2 388 

Gislaved 87 

Göteborg 18 648 

Linköping Vet inte hur man får fram 
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19. "Antal kundkontakter (mejl/telefon/möte) som inte är knutet till 
ett specifikt ärende" 

Kommun Svar 

Uppsala Går ej att besvara då det inte sammanställts 

Borås Uppskattning ca. 1308 (ingen statistik på det) 

Jönköping kan ej söka fram 

Karlstad Det har vi inga uppgifter på 

Eskilstuna Oändligt 

Örebro Vet ej 

Svenljunga 5 

Ulricehamn Många, kan inte svara 

Västerås Förs ingen statistik över detta 

Gislaved vet ej 

Göteborg - 

Linköping Ingen statistik 

 

20. Antal diarieförda händelser 
 

Kommun Svar 

Uppsala Går ej att besvara utan omfattande arbete 

Borås 3 786 

Jönköping 3 168 

Karlstad Har ingen sådan statistik 

Eskilstuna Vi arbetar ej i AlkT 

Örebro 3 686 

Svenljunga 0 

Ulricehamn cirka 500 

Västerås 2 388 

Gislaved 87 

Göteborg 18 648 

Linköping Vet inte hur man får fram 

 

 

SIDAN 11

21. Antal dialogmöten 

Kommun Svar 

Uppsala Begreppet är inte bekant och är inte heller diariefört så att det går att söka ut 

Borås 1 

Jönköping Vet ej 

Karlstad Med krögarna så har vi bara möten gällande krogar mot knark 

Eskilstuna 0 

Örebro 0 

Svenljunga   

Ulricehamn ? 

Västerås - 

Gislaved   

Göteborg - 

Linköping Ingen statistik 

 

 

22. Hur har tillsynsavgifterna beräknats 

Kommun Svar 

Uppsala Beräknad på inköpt liter alkohol enligt restaurangrapporten;Fast avgift 

Borås 

Beräknat både på fast och rörlig avgift som i sin tur är beräknad på alkoholförsäljning 
som redovisats på restaurangrapporten. Utöver det har KF beslutat att skattefinansiera 
tillsynen med cirka 22%.  

Jönköping Beräknad på inköpt liter alkohol enligt restaurangrapporten 

Karlstad Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten 

Eskilstuna Fast avgift 

Örebro Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten 

Svenljunga Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten, Fast avgift 

Ulricehamn Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten 

Västerås Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten, Fast avgift 

Gislaved Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten 

Göteborg Fast avgift, beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten 

Linköping Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten 
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23. Hur har ansökningsavgifterna beräknats och vilka kostnader ska 
de täcka 

Kommun Svar 

Uppsala Fast avgift gäller för vissa tillägg. Avgifterna är räknade på ungefärligt antal timmar  

 nedlagd tid. Täcker 98% av våra utgifter. Tre kunskapsprov ingår 

Borås 
Tanken är att verksamheten ska vara självfinansierad genom taxor och avgifter. Tiden som läggs utöver 
den debiterade är anslagsfinansierad. 

Jönköping Enligt självkostnadsprincipen 

Karlstad Vi har höjning/sänkning av ansökningsavgifterna via KPI varje år.  

 
 Från början var det någon ekonom som räknade ut detta.  personal om serveringsregler mm när de så 
önskar eller när vi frågar om de inte vill ha ut oss.  

 
Vi är helt intäktsfinansierade men har inte delat upp vad de olika avgifterna ska täcka. Vi är ute och 
informerar krögarna o deras personal  

 om serveringsregler mm när de så önskar eller 

Eskilstuna Vi timdebiterar med hjälp av schabloner. Vi har räknat ut hur mycket tid ett specifikt ärende tar. 

Örebro Beräknad genomsnittlig arbetstid x 1070 kr. 

Svenljunga Beräkning 2019. Genomsnitt av antal timmar handläggningen tar i genomsnitt X timtaxa.  

 ska täcka alla kostnader. Genomsnittstiden var ca 14 timmar, men sattes ned till 12 timmar  

 pga. orimligt hög höjning, 

Ulricehamn 
Vi håller på att se över och eventuellt justera taxorna. I dag har vi en väldigt dålig 
kostnadstäckningsgrad. 

Västerås Verksamheten ska vara självfinansierad - avgifterna har beräknats efter detta (=allt ska täckas). 

Gislaved Avgifterna beräknas genom hur mycket alkohol de säljer procentuellt i förhållande till mat.  

 Nämndens mål är att de ska täcka 50 % av kostnaderna.  

Göteborg Schablonberäkning som ska täcka enhetens kostnader. 

Linköping Kostnaderna ska täcka allt men vet inte hur de beräknats från första början 
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24. Tidsåtgång för en ansökan om ett nytt serveringstillstånd 

Kommun Svar 

Uppsala 10 timmar 

Borås Beroende på ärendes komplexitet mellan 15-50 immar.  

Jönköping 20 timmar 

Karlstad Vid komplett ansökan 3 veckor 

Eskilstuna 13 timmar 

Örebro 9 timmar 

Svenljunga 14 timmar 

Ulricehamn 20 timmar 

Västerås Beräknar ej detta 

Gislaved Det är väldigt olika från fall till fall. Vi tänker i snitt ca 10 - 15 timmar 

Göteborg - 

Linköping ca 4 veckor 

 

25. Tidsåtgång för en anmälan om en PBI förändring 

Kommun Svar 

Uppsala PBI är gratis. Aldrig uppskattat tid 

Borås Beroende på ärendes komplexitet 5-30 timmar. 

Jönköping ca 10 

Karlstad Ca 1 - 2 veckor beror på hur fort vi får in remissvaren 

Eskilstuna 9 eller 5 tim 

Örebro 3 timmar 

Svenljunga 8 

Ulricehamn 3 timmar 

Västerås Beräknar ej detta 

Gislaved Vet inte exakt, väldigt olika här också. 5 timmar ca kanske.  

Göteborg - 

Linköping ca 2 veckor 
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26. Andel i % av samtliga beslut/besked som getts inom 2 veckor 
efter att en ansökan är komplett 

Kommun Svar 

Uppsala 95% kanske. Om ansökan är komplett när t.ex. kunskapsprov  

 eller brandskyddsyttrande inkommit 

Borås 100% 

Jönköping Vet ej 

Karlstad Vet inte, vi mäter inte det. 

Eskilstuna 99 

Örebro 100 % avseende delegationsbeslut 

Svenljunga 100 

Ulricehamn delegationsbeslut 100 % nämndbeslut 0 % 

Västerås I princip 100 % 

Gislaved Majoriteten eftersom att de flesta av våra ärenden tas på delegation.  

Göteborg - 

Linköping 100 % 

 

27. Antal tillsynsbesök avseende Folköl under 2019 

Kommun Svar 

Uppsala 45 

Borås 19 

Jönköping 71 

Karlstad 88 

Eskilstuna 56 

Örebro Vet ej 

Svenljunga 7 

Ulricehamn Kan inte svara 

Västerås Kan ej ta fram dessa uppgifter med säkerhet 

Gislaved Vi har 19 anmälda ställen och samtliga får ett besök per år.  

 Tillsyn för tobak, folköl, e-cigg och receptfria läkemedel görs samtidigt 

Göteborg 450 

Linköping 17 
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26. Andel i % av samtliga beslut/besked som getts inom 2 veckor 
efter att en ansökan är komplett 

Kommun Svar 

Uppsala 95% kanske. Om ansökan är komplett när t.ex. kunskapsprov  

 eller brandskyddsyttrande inkommit 

Borås 100% 

Jönköping Vet ej 

Karlstad Vet inte, vi mäter inte det. 

Eskilstuna 99 

Örebro 100 % avseende delegationsbeslut 

Svenljunga 100 

Ulricehamn delegationsbeslut 100 % nämndbeslut 0 % 

Västerås I princip 100 % 

Gislaved Majoriteten eftersom att de flesta av våra ärenden tas på delegation.  

Göteborg - 

Linköping 100 % 

 

27. Antal tillsynsbesök avseende Folköl under 2019 

Kommun Svar 

Uppsala 45 

Borås 19 

Jönköping 71 

Karlstad 88 

Eskilstuna 56 

Örebro Vet ej 

Svenljunga 7 

Ulricehamn Kan inte svara 

Västerås Kan ej ta fram dessa uppgifter med säkerhet 

Gislaved Vi har 19 anmälda ställen och samtliga får ett besök per år.  

 Tillsyn för tobak, folköl, e-cigg och receptfria läkemedel görs samtidigt 

Göteborg 450 

Linköping 17 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 
501 80 Borås 

BESÖKSADRESS 
Sturegatan 42 

WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
miljo@boras.se 

TELEFON 
033-35 30 00  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2021-01-14 

Dnr 
2020-3508  

Zygmunt Cieslak, 033-35 30 18 
Zygmunt.Cieslak@boras.se 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Effektivisering av arbetet enligt alkohollagen  
Kommunfullmäktige har gett Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att 
effektivisera förvaltningens arbete med tillsyn i enlighet med Alkohollagen 
(2010:1622). Närmare beskrivning av vilka delar i verksamheten som ska effektiviseras 
eller på vilket sätt, har inte lämnats till nämnden.  
 
Miljöförvaltningen har identifierat tre områden som blir föremål för effektivisering; 
Personal och taxor, Arbetssätt, och Administration. För var och ett av dessa områden 
föreslår förvaltningen en rad åtgärder och initiativ syftande till en effektivare 
verksamhet. 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta:: 

- förvaltningens förslag till effektiviseringsåtgärder inom tre områden; Personal 
och taxor, Arbetssätt, och Administration,  

- förklara nämndens initiativärende ”Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt 
förvaltningen att göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och att 
översynen redovisas senast 2021-01-31” från 2019-09-24 för avslutat, 
samt;  

- förvaltningens förslag så som nämndens svar på Kommunfullmäktiges 
uppdrag. 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har gett Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att 
effektivisera förvaltningens arbete med tillsyn i enlighet med Alkohollagen 
(2010:1622) och Miljö- och konsumentnämnden har uppdragit åt förvaltningen att 
göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet (2019-09-24, §271). 

Miljöförvaltningen har identifierat tre områden som kan bli föremål för 
effektivisering; Personal och taxor, Arbetssätt, och Administration. För var och ett av 
dessa områden föreslår förvaltningen en rad åtgärder och initiativ syftande till en 
effektivare verksamhet. Bland annat har en konsult fått i uppdrag att jämföra 
kommunens arbete i enlighet med alkohollagen med andra kommuner inom en rad 
centrala områden.  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har gett Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att 
effektivisera förvaltningens arbete med tillsyn i enlighet med Alkohollagen 
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Sida 
2(4) 

Datum 
2021-01-14 

Dnr 
2020-3508 

 

(2010:1622). Närmare beskrivning av vilka delar i verksamheten som ska effektiviseras 
eller på vilket sätt, har inte lämnats till nämnden. Miljö- och konsumentnämnden har 
uppdragit åt förvaltningen att göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet 
(2019-09-24, §271). 

Miljöförvaltningen har identifierat tre områden som kan bli föremål för 
effektivisering; Personal och taxor, Arbetssätt, och Administration. För var och ett av 
dessa områden föreslår förvaltningen en rad åtgärder och initiativ syftande till en 
effektivare verksamhet. 

Personal och taxor:  
- Extern konsult kartlägger och analyserar data från cirka femton olika 

kommuner. Fokus för denna jämförelse ligger på vilka resurser de olika 
kommunerna lägger på sina respektive tillståndsenheter i förhållande till 
arbetsmängd, samt hur avgifterna (taxorna) är konstruerade. 

- Från och med 1 april 2021 kommer samtliga handläggare på Tillståndsenheten 
att arbeta med utredning och tillsyn inom hela enhetens ansvarsområde, det 
vill säga uppdelningen mellan områdena alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel  försvinner. Åtgärden minskar sårbarheten på enheten, höjer 
effektivisering inom tobak- och alkoholområdet samt möjliggör utveckling 
inom yrket. 

- Under hösten 2020 påbörjade Tillstånd- och livsmedelskontroll en 
grupputveckling där kultur och struktur på avdelningen arbetas igenom, 
liksom styrkor och utvecklingspotential samt effektivisera tillsyn där i några 
avseende kan fler kontrollområden göras vid ett och samma inspektions 
tillfälle. 

Arbetssätt: 
- För att undersöka om Borås Stad på något sätt avviker i sin handläggning av 

alkoholärenden i förhållande till andra kommuner kommer en jämförelse att 
göras av ärenden där ett bolag med samma eller liknande verksamhet sökt 
tillstånd/ändring i Borås respektive annan kommun. Arbetet har delvis 
påbörjats och kommer att pågå fram till juni 2021. 

Administration: 
Arbetet med att analysera och begränsa de administrativa delarna i pågår 
kontinuerligt.  

- Tillståndsenheten ligger sedan flera år långt fram vad avser digitalisering av 
tjänster och kommunikation. Sedan 2016 är ansöknings- och ärendeprocessen 
helt digital. Under 2019 togs ytterligare steg då enheten i samarbete med 
Näringslivsförvaltningen utvecklade den digitala chatboten Kommun-Kim 
samt den digitala tjänsten Tillståndsguiden. Syftet är att öka möjligheten till 
information och vägledning för den enskilde företagaren och medborgaren, 
samt frigöra tid för handläggning. Dessutom får alla som frågar likvärdigt 
svar. Statistiken visar att Boråsare testar funktionen och ställer fler och fler 
frågor till Kommun-Kim.         

- Sedan mitten på 2019 finns det fler administrativa arbetsresurser att tillgå. 
Enheten uppdaterar och utvecklar löpande mallar och rutiner.                                                                      

-  
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(2010:1622). Närmare beskrivning av vilka delar i verksamheten som ska effektiviseras 
eller på vilket sätt, har inte lämnats till nämnden. Miljö- och konsumentnämnden har 
uppdragit åt förvaltningen att göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet 
(2019-09-24, §271). 

Miljöförvaltningen har identifierat tre områden som kan bli föremål för 
effektivisering; Personal och taxor, Arbetssätt, och Administration. För var och ett av 
dessa områden föreslår förvaltningen en rad åtgärder och initiativ syftande till en 
effektivare verksamhet. 

Personal och taxor:  
- Extern konsult kartlägger och analyserar data från cirka femton olika 

kommuner. Fokus för denna jämförelse ligger på vilka resurser de olika 
kommunerna lägger på sina respektive tillståndsenheter i förhållande till 
arbetsmängd, samt hur avgifterna (taxorna) är konstruerade. 

- Från och med 1 april 2021 kommer samtliga handläggare på Tillståndsenheten 
att arbeta med utredning och tillsyn inom hela enhetens ansvarsområde, det 
vill säga uppdelningen mellan områdena alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel  försvinner. Åtgärden minskar sårbarheten på enheten, höjer 
effektivisering inom tobak- och alkoholområdet samt möjliggör utveckling 
inom yrket. 

- Under hösten 2020 påbörjade Tillstånd- och livsmedelskontroll en 
grupputveckling där kultur och struktur på avdelningen arbetas igenom, 
liksom styrkor och utvecklingspotential samt effektivisera tillsyn där i några 
avseende kan fler kontrollområden göras vid ett och samma inspektions 
tillfälle. 

Arbetssätt: 
- För att undersöka om Borås Stad på något sätt avviker i sin handläggning av 

alkoholärenden i förhållande till andra kommuner kommer en jämförelse att 
göras av ärenden där ett bolag med samma eller liknande verksamhet sökt 
tillstånd/ändring i Borås respektive annan kommun. Arbetet har delvis 
påbörjats och kommer att pågå fram till juni 2021. 

Administration: 
Arbetet med att analysera och begränsa de administrativa delarna i pågår 
kontinuerligt.  

- Tillståndsenheten ligger sedan flera år långt fram vad avser digitalisering av 
tjänster och kommunikation. Sedan 2016 är ansöknings- och ärendeprocessen 
helt digital. Under 2019 togs ytterligare steg då enheten i samarbete med 
Näringslivsförvaltningen utvecklade den digitala chatboten Kommun-Kim 
samt den digitala tjänsten Tillståndsguiden. Syftet är att öka möjligheten till 
information och vägledning för den enskilde företagaren och medborgaren, 
samt frigöra tid för handläggning. Dessutom får alla som frågar likvärdigt 
svar. Statistiken visar att Boråsare testar funktionen och ställer fler och fler 
frågor till Kommun-Kim.         

- Sedan mitten på 2019 finns det fler administrativa arbetsresurser att tillgå. 
Enheten uppdaterar och utvecklar löpande mallar och rutiner.                                                                      

-  

 
Sida 
3(4) 

Datum 
2021-01-14 

Dnr 
2020-3508 

 

Kommentar på ”Rapport serveringstillstånd”: 
Inom livsmedel- och miljötillsyn ger Sveriges kommuner och regioner, SKR (i 
samverkan med tillsynsvägledande myndigheter så som Livsmedelsverket, 
Jordbruksverket och Naturvårdsverket) kommunerna stöd och hjälp med bland annat 
mallar för taxor, behovsutredning, tillsynsplaner, genomför jämförelser, ger stöd i 
digitaliseringsarbetet, driver nätverk för samverkan mellan kommuner, bevakning av 
lagstiftning samt annan omvärldsbevakning. På regional nivå finns Miljösamverkan 
mellan tillsvägledande myndigheten länsstyrelsen och kommunerna i respektive 
region. Inom Miljösamverkan görs gemensamma projekt, tillsynskampanjer och 
utbildningsinsatser för att tillsyn och kontroll ska vidareutvecklas, kunna jämföras och 
göras på samma och på ett rättssäkert sätt. Motsvarande former för stöd och 
samverkan finns inte för alkohol- och tobaksområdet. 

Omvärldsbevakning och analys inom alkohol- och tobaksområdet görs därför av 
tjänstemän på respektive länsstyrelse och i respektive kommun utan systematisk 
samverkan. Omvärldsbevakning inkluderar ändringar i lagstiftning och dess 
tillämpning. Tjänstemän försöker nätverka på olika sätt med kollegor i landet men 
utan stöd från SKR eller tillsynsvägledande myndighet (Folkhälsomyndigheten) leder 
detta sällan till gemensamma projekt, verksamhetsplaneringar och möjligheterna till 
bra jämförelser saknas. Miljöförvaltningen har därför anlitat konsult för att göra en 
sammanställning av hur det ser ut i större kommuner samt i kommuner i 
Boråsregionen. På grund av olika yttre omständigheter såsom pandemin och mycket 
frånvaro på grund av sjukdom har själva rapporten begränsats till detta format. 

Konsulten har ställt frågor utifrån de flesta nyckeltal som Miljö- och 
Konsumentnämnden i Borås använder sig av. De kommuner som fått enkäten är 
Uppsala, Jönköping, Karlstad, Eskilstuna, Örebro, Svenljunga, Ulricehamn, Västerås, 
Gislaved, Göteborg, Linköping, Helsingborg, Malmö, Norrköping, Stockholm. De 
fyra sistnämnda har inte svarat. 

Cirka 4 av 7 av de tillfrågade Miljönämnderna eller motsvarande har fått ansvaret för 
serveringstillstånd det senaste året, alternativt de senaste 2-3 åren.  Erfarenheten av 
området är därför lågt. Göteborg har från och med 2021 fört över Tillståndsenheten 
från Socialnämnden till Miljö- och klimatnämnden. 

Rapporten visar tydligt att kommuner planerar och prioriterar olika och att de 
händelsestyrda ärendena tar mycket tid i anspråk. Som exempel kan nämnas att 
Örebro har många ansökningar om tillfälliga tillstånd, jobbar mer med yttre tillsyn 
medan Eskilstuna satsar mer på inre tillsyn och Karlstad har högt antal administrativa 
åtgärder i form av erinran. Göteborg i sin tur redovisar inte statistik i sådan 
omfattning som andra tillfrågade kommuner. Borås sedan flera år tillbaka klarar till 
100 % att fatta samtliga beslut inom max två veckor efter att ansökan är komplett.  

Utifrån rapporten är det svårt att jämföra och analysera hur många ärenden inom till 
exempel inre tillsyn som är tillräckligt och hur mycket tillsyn borde vara tillräcklig 
även om lagstiftaren säger minst ett besök per verksamhet. Lokala bestämmelser hos 
respektive tillsynsvägledande myndighet, dvs. länsstyrelserna, styr upplägget. Särskilt 
avseende taxor och avgifter.  

Av tidigare erfarenheter i taxearbetet vet vi att flertalet kommuners taxor och avgifter 
har samma konstruktion sedan många år tillbaka , att beräkningsunderlaget är olika, 
till exempel med eller utan kostnader för chef, administrativt stöd och andra OH 
kostnader och att avgifterna för verksamhetsutövarna inte baseras på samma underlag 
(se punkt 22 och 23 i bilagda rapport). Även tidsåtgången för olika ärenden varierar 
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mycket. Några kommuner svarar inte på frågor om nedlagd tid och/eller antal 
genomförda kontroller. 

Utifrån siffror från rapporten även om det är svårt att analysera dessa kan det 
konstateras att Tillståndsenheten i Borås inte avviker särskilt mycket i jämförelse med 
andra kommuner i Borås storlek. Det som sticker ut är att Borås ligger jämförelsevis 
med Göteborg då det gäller antalet diarieförda ärenden. 

Tillståndsenheten har i samband med digitalisering av sin verksamhet haft fokus på 
riktad information till företagen som möjliggör att handlägga inkommande ärenden i 
tid samt utfört planerat kontroll i enlighet med fastställt tillsyn- och verksamhetsplan. 
Utöver det har enheten klarat av att leverera färdigt beslut om tillstånd med cirka en 
veckas tid (istället för två veckor).  

Tillståndsenheten har fått beröm från verksamhetsutövare vid flertal tillfället för både 
professionalism, rättssäkerhet och bemötande något som har speglats i NKI 
undersökningar varje år. Under 2020 har Tillståndsenheten fått de högsta poängen 
(88) i NKI undersökningen av alla förvaltningar i Borås historia.  

Delar av konsultens utredning kommer att användas till vidare diskussioner i 
befintliga och nya nätverk med syftet att ytterligare utveckla och effektivisera 
verksamheten. De tänkbara utvecklingsområdena är arbetssätt och taxor och avgifter. 

Slutligen kan det konstateras att effektivisering av enheten är möjligt utifrån de 
områden som presenterades ovanför. Även arbetet med att effektivisera taxor och 
avgifter borde återupptas efter pandemins slut. Inom det här området finns det 
potential att ta fram en gemensam taxemodell för flertal verksamheter (beräkna OH-
kostnader på samma sätt inom alla myndighetsområden i Borås Stad).  

Bilagor  
Enkät och jämförelse mellan olika kommuner. Rapport Niagara Utbildning AB.  
Borås siffror för 2019 och 2020. 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef 
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mycket. Några kommuner svarar inte på frågor om nedlagd tid och/eller antal 
genomförda kontroller. 

Utifrån siffror från rapporten även om det är svårt att analysera dessa kan det 
konstateras att Tillståndsenheten i Borås inte avviker särskilt mycket i jämförelse med 
andra kommuner i Borås storlek. Det som sticker ut är att Borås ligger jämförelsevis 
med Göteborg då det gäller antalet diarieförda ärenden. 

Tillståndsenheten har i samband med digitalisering av sin verksamhet haft fokus på 
riktad information till företagen som möjliggör att handlägga inkommande ärenden i 
tid samt utfört planerat kontroll i enlighet med fastställt tillsyn- och verksamhetsplan. 
Utöver det har enheten klarat av att leverera färdigt beslut om tillstånd med cirka en 
veckas tid (istället för två veckor).  

Tillståndsenheten har fått beröm från verksamhetsutövare vid flertal tillfället för både 
professionalism, rättssäkerhet och bemötande något som har speglats i NKI 
undersökningar varje år. Under 2020 har Tillståndsenheten fått de högsta poängen 
(88) i NKI undersökningen av alla förvaltningar i Borås historia.  

Delar av konsultens utredning kommer att användas till vidare diskussioner i 
befintliga och nya nätverk med syftet att ytterligare utveckla och effektivisera 
verksamheten. De tänkbara utvecklingsområdena är arbetssätt och taxor och avgifter. 

Slutligen kan det konstateras att effektivisering av enheten är möjligt utifrån de 
områden som presenterades ovanför. Även arbetet med att effektivisera taxor och 
avgifter borde återupptas efter pandemins slut. Inom det här området finns det 
potential att ta fram en gemensam taxemodell för flertal verksamheter (beräkna OH-
kostnader på samma sätt inom alla myndighetsområden i Borås Stad).  

Bilagor  
Enkät och jämförelse mellan olika kommuner. Rapport Niagara Utbildning AB.  
Borås siffror för 2019 och 2020. 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef 

Lista över uppdrag och ärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2020 
 

Utredningar i samband med uppdrag 
 
 
2020-00724 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska, tillsammans med Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som 
relationsvåldsenheten riktar sig till kan sänkas från 18 år till 16 år. Utredningen ska också belysa vilken 
hjälp ungdomar mellan 16 år och 18 år kan få av respektive nämnd. 
(Tertial 2)  
 
2020-00800 
En ny mötesplats i stadsdelen Göta ska utredas. 
 
2021-00148 
Miljö- och konsumentnämnden ska utreda hur förvaltningen kan effektivisera tillsynsverksamheten enligt 
alkohollagen. 

2020-00723 
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 
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1 Inledning 
2020 är det fjärde året som grundskoleverksamheten i Borås Stad är samlad under en facknämnd. 2020 
har varit ett unikt år där pandemin covid-19 har inneburit omfattande ingrepp i samhället, i människors 
liv, och för nämndens verksamhetsområden. Grundskoleförvaltningen inrättade därför tidigt en 
krisledningsorganisation som löpt parallellt med den ordinarie under hela året. 

En konkret effekt av pandemin har varit den tidvis höga frånvaron för såväl elever som personal, som 
mest 32 procent av eleverna, samt 21 procent av personalen. Det som inneburit störst påfrestningar är 
emellertid osäkerheten. Skolan är särskilt beroende av stabilitet, förutsägbarhet och långsiktig planering. 
Under året har skolan dels fått hantera många nya och ibland otydliga direktiv från olika myndigheter 
och instanser samt anpassa och vidarebefordra denna information till medarbetare, elever och 
vårdnadshavare (om ett kunskapsområde som skolan av naturliga skäl inte är experter på), vilket har 
försvårat det långsiktiga arbetet. Dels har skolan och all dess personal fått hantera och bemöta oron hos 
elever, vårdnadshavare och kolleger - utöver den osäkerhet som man har upplevt på ett privat och 
personligt plan. 

Sammantaget har verksamheten och alla medarbetare befunnit sig under stort tryck men har trots det 
utfört ett mycket gott arbete. Att grundskolans elever i år nio, under ovannämnda omständigheter, 
nådde en gymnasiebehörighet på rekordhöga 84,0 procent (79,8 procent 2019) är en anmärkningsvärd 
prestation och flyttar Borås Stads grundskolor till den absoluta toppen bland jämförbara kommuner. 

Det ekonomiska resultatet är - 0,365 mkr. Beaktande merkostnaden för årets julklapp, är resultat ett 
mindre överskott motsvarande 0,7 mkr. Detta är ett resultat med mycket hög precision. 

Omdisponering av budgetutrymme för investeringar begärs i samband med årsredovisning. 4 000 tkr 
begärs att flyttas över till 2021 för nya Björkhöjdskolan. Detta utifrån diskussioner med LFF om vem 
som skall investera i ombyggnation då det är en inhyrd fastighet. 

Grundskolenämnden gör vid upprättande av årsredovisning även en framställan till Kommunstyrelsen 
om ersättning motsvarande 1,1 mkr för ökade kostnader utifrån beslut i KS om ökat värde av 
julklapp. 

2 Viktiga händelser under året 
Som beskrivits i inledningen finns egentligen endast en (1) viktig händelse under året: coronaepidemin, 
som haft en genomgripande påverkan på nämndens verksamheter. 

Utöver de tre övergripande och långsiktiga fokusområden beslutade nämnden om en utvecklingsplan 
som har varit vägledande under 2020. Utvecklingsplanen har utvärderats vid upprätande av 
årsredovisning i kap 4.4 Verksamheten 2020. 

De tre fokusområden är fortsatt; 

 Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 
 Relationer och processledning 
 Bilden av skolan   

Skolvalet har genomförts på ett professionellt och genomarbetat sätt, där syskonförtur har tillämpats 
för andra året. 

En fortsatt utökning av det riktade statsbidrag "Likvärdighetsbidrag" har beslutats av staten.  Samtidigt 
avslutas riktade bidrag för Lågstadiesatsning samt Fritidshem. Nämnden är i hög grad beroende av 
dessa statsbidrag vilket skapar en osäkerhet rörande de långsiktiga förutsättningarna. 

Det inre arbetet med en övergripande verksamhetsplan, arbete med lokala verksamhetsplaner, 
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1 Inledning 
2020 är det fjärde året som grundskoleverksamheten i Borås Stad är samlad under en facknämnd. 2020 
har varit ett unikt år där pandemin covid-19 har inneburit omfattande ingrepp i samhället, i människors 
liv, och för nämndens verksamhetsområden. Grundskoleförvaltningen inrättade därför tidigt en 
krisledningsorganisation som löpt parallellt med den ordinarie under hela året. 

En konkret effekt av pandemin har varit den tidvis höga frånvaron för såväl elever som personal, som 
mest 32 procent av eleverna, samt 21 procent av personalen. Det som inneburit störst påfrestningar är 
emellertid osäkerheten. Skolan är särskilt beroende av stabilitet, förutsägbarhet och långsiktig planering. 
Under året har skolan dels fått hantera många nya och ibland otydliga direktiv från olika myndigheter 
och instanser samt anpassa och vidarebefordra denna information till medarbetare, elever och 
vårdnadshavare (om ett kunskapsområde som skolan av naturliga skäl inte är experter på), vilket har 
försvårat det långsiktiga arbetet. Dels har skolan och all dess personal fått hantera och bemöta oron hos 
elever, vårdnadshavare och kolleger - utöver den osäkerhet som man har upplevt på ett privat och 
personligt plan. 

Sammantaget har verksamheten och alla medarbetare befunnit sig under stort tryck men har trots det 
utfört ett mycket gott arbete. Att grundskolans elever i år nio, under ovannämnda omständigheter, 
nådde en gymnasiebehörighet på rekordhöga 84,0 procent (79,8 procent 2019) är en anmärkningsvärd 
prestation och flyttar Borås Stads grundskolor till den absoluta toppen bland jämförbara kommuner. 

Det ekonomiska resultatet är - 0,365 mkr. Beaktande merkostnaden för årets julklapp, är resultat ett 
mindre överskott motsvarande 0,7 mkr. Detta är ett resultat med mycket hög precision. 

Omdisponering av budgetutrymme för investeringar begärs i samband med årsredovisning. 4 000 tkr 
begärs att flyttas över till 2021 för nya Björkhöjdskolan. Detta utifrån diskussioner med LFF om vem 
som skall investera i ombyggnation då det är en inhyrd fastighet. 

Grundskolenämnden gör vid upprättande av årsredovisning även en framställan till Kommunstyrelsen 
om ersättning motsvarande 1,1 mkr för ökade kostnader utifrån beslut i KS om ökat värde av 
julklapp. 

2 Viktiga händelser under året 
Som beskrivits i inledningen finns egentligen endast en (1) viktig händelse under året: coronaepidemin, 
som haft en genomgripande påverkan på nämndens verksamheter. 

Utöver de tre övergripande och långsiktiga fokusområden beslutade nämnden om en utvecklingsplan 
som har varit vägledande under 2020. Utvecklingsplanen har utvärderats vid upprätande av 
årsredovisning i kap 4.4 Verksamheten 2020. 

De tre fokusområden är fortsatt; 

 Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 
 Relationer och processledning 
 Bilden av skolan   

Skolvalet har genomförts på ett professionellt och genomarbetat sätt, där syskonförtur har tillämpats 
för andra året. 

En fortsatt utökning av det riktade statsbidrag "Likvärdighetsbidrag" har beslutats av staten.  Samtidigt 
avslutas riktade bidrag för Lågstadiesatsning samt Fritidshem. Nämnden är i hög grad beroende av 
dessa statsbidrag vilket skapar en osäkerhet rörande de långsiktiga förutsättningarna. 

Det inre arbetet med en övergripande verksamhetsplan, arbete med lokala verksamhetsplaner, 
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ledarskapsfrågor, etc. förstärker förvaltningens förmåga att genomföra sitt uppdrag. 

Nedanstående ombyggnadsprojekt pågår under 2020: 

 Byttorpskolans om- och tillbyggnad pågår. Planerat är att skolan skall vara klar inför 
Höstterminen 2022. 

 Myråsskolan har påbörjat sin evakuering då utrymme ej fanns att låta befintliga 4 förskoleklasser 
få klassrum under HT 2020.  

 Daltorpskolan F-6 har fått ett investeringsbeslut och förhoppning finns att ny skola skall stå 
klar 2023. 

 Fortsatt utveckling har skett av lokalerna på samariten fd Björkhöjdsgymnasiet och beslut har 
fattats att starta en ny skolenhet Björkhöjdskolan 7-9. Björkhöjdskolan kommer under läsåret 
HT-20 / VT-21 vara en F-2 skola för att sedan fortsätta växa med en årskull per år. 

 Svedjeskolan har fått en modul för att möjliggöra en förändring från F-3 skola till F-6 skola. 
Under HT-2020 stannade åk 3 kvar som nya åk 4 

Det är emellertid fortsatt brist på lokaler vilket resulterat i etablering av ett antal uppställda moduler t ex 
på Särlaskolan och Gula skolan, samt genom övertag av lokaler från förskoleförvaltningen. 

  

  

3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel elever i åk 9 som är behöriga 
till något nationellt 
gymnasieprogram, %. 

80 80 90 84 

 Genomsnittligt meritvärde i åk 9. 222 220 222 223 

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

87,3 87,2 100 89,1 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %. 
Målvärdet för gymnasiebehörighet är inte uppnått. 84% av eleverna i årskurs 9 nådde 
gymnasiebehörighet. Måluppfyllelsen för 2020 har inte nåtts. Dock innebär årets resultat en ökning på 4 
procentenheter från föregående år. 
 
En förklaring till förbättringen från 2019 är att förvaltningen efter sitt bildande 2017 har gemensamma 
processer, fokusområden och arbetssätt i skolorna, med gemensamt upplägg för verksamhets- och 
utvecklingsplaner nått en stabil nivå där rytm, rutin och förhållningssätt som stabiliserats. Detta 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. 
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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 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet i kombination med åtgärdande arbete mot kränkningar, 
konflikt och mobbning. Kontinuitet i personalgrupper och ledning skapar den stabilitet som krävs för 
att goda relationer, rutiner, organisering och gott bemötande ska kunna skapas och förstärkas. 
Kontinuiteten har brustit något under denna period, då pandemin inneburit många förändringar och 
oroligheter. Sjukfrånvaro hos både personal och elever kan mycket väl bidra till att elevers trygghet 
påverkas negativt. 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.   

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Genomfört Riktlinjer för särskilt begåvade elever framtogs 
under 2020. Arbetet leddes av 
verksamhetsutvecklare för centrala elevhälsan 
tillsammans med förskoleförvaltningen, 
skolpsykologer GRF samt specialpedagoger 
GRF. Planen ska samverkas och beslutas i 
februari 2021.  
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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 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet i kombination med åtgärdande arbete mot kränkningar, 
konflikt och mobbning. Kontinuitet i personalgrupper och ledning skapar den stabilitet som krävs för 
att goda relationer, rutiner, organisering och gott bemötande ska kunna skapas och förstärkas. 
Kontinuiteten har brustit något under denna period, då pandemin inneburit många förändringar och 
oroligheter. Sjukfrånvaro hos både personal och elever kan mycket väl bidra till att elevers trygghet 
påverkas negativt. 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.   

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Genomfört Riktlinjer för särskilt begåvade elever framtogs 
under 2020. Arbetet leddes av 
verksamhetsutvecklare för centrala elevhälsan 
tillsammans med förskoleförvaltningen, 
skolpsykologer GRF samt specialpedagoger 
GRF. Planen ska samverkas och beslutas i 
februari 2021.  
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Grundskolenämnden uppdras att 
utreda konsekvenserna av det 
uteblivna statsbidraget 
fritidshemssatsningen. 

 Genomfört Statsbidraget för fritidshem har funnits sedan 
2018 med syfte at hjälpa fritidshem att öka 
personaltätheten. Denna utökning av personal 
kunde ske med lärare med inriktning mot 
fritidshem, fritidspedagoger, förskollärare eller 
andra lärare med pedagogisk 
högskolekompetens. Statsbidraget har betalats 
ut till Grundskolenämnden till och med 2019. 
Inför budgetåret 2020 upphörde statsbidraget. 
2018 erhöll Grundskolenämnden 6 600 000 kr, 
ca 13 årsarbetare. 
2019 erhöll Grundskolenämnden 4 600 000 kr, 
ca 9 årsarbetare. 
Under 2019 fanns en total personalkostnad för 
fritidshem på 110 385 000 kr (inkl statsbidrag). 
Det gör att statsbidraget finansierar ca 4 % av 
fritidshemsverksamheten 
I mars 2019 fanns 218 årsarbetare varav 9 
finansierades av statsbidrag. Antalet elever i 
fritidshem i mars 2019 var 4 252 elever dvs. en 
genomsnittlig personaltäthet på 19,5 elever per 
årsarbetare. 
Och i februari 2020 fanns 212 årsarbetare i 
Fritidshemmen. Antalet elever i fritidshem i 
februari 2020 var 4 316 elever d.v.s. en 
genomsnittlig personaltäthet på 20,4 elever per 
årsarbetare. 
Kvaliteten i fritidshemmen påverkas negativt när 
9-13 årsarbetare försvinner. Dock innebär en 
relativt låg tilldelning till grundskolan att rektor 
tvingas omprioritera, och att fritidshemmets 
budget då kompenserar för skolverksamheten - i 
större omfattning än statsbidraget. 

3.1.2 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningschefen får i uppdrag att 
ta fram gemensamma riktlinjer för 
hur man hanterar källsortering och 
avfallshantering på grundskolor i 
Borås Stad. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår genom att se över och anpassa 
rutiner till varje enhets unika förutsättningar 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningschefen ges i uppdrag 
att ta fram en analys av vad som 
krävs för att möta behovet av fler 
platser inom ramen för kommunens 
Särskilda undervisningsgrupper. 

 Genomfört En arbetsgrupp utredde under 2019 
förutsättningarna för att möta ett eventuellt 
behov av fler platser i kommungemensamma 
särskilda undervisningsgrupper (KSU). 
 
Arbetsgruppen bedömde att det inte fanns skäl 
att utöka antalet platser i de befintliga KSU men 
att antagningskriterierna till dessa grupper 
behövde förtydligas. En särskild arbetsgrupp 
bildades vt 2020 som i januari 2021 tog fram 
förslag till nya antagningskriterier. 
 
Att det stöd som ges inom skolorna är tillräckligt 
och adekvat i förhållande till elevernas behov är 
av yttersta vikt för elevernas välmående och 
kunskapsutveckling. Arbetsgruppen vill därför 
understryka vikten av att samtliga skolor i Borås 
systematiskt arbetar med att tillgängliggöra 
undervisningen i så stor utsträckning som möjligt 
för samtliga elever. 
 
Målsättningen bör vara ett likvärdigt och flexibelt 
skolsystem som kan möta en bred variation av 
behov. Genom att stärka perspektivet om 
tillgängliga lärmiljöer kan elevers behov 
tillgodoses på ett bättre sätt i deras ordinarie 
skola så att skolsituationen blir fungerande. När 
centrala elevhälsan läser igenom ansökningar till 
KSU ser man ofta att hemskolan inte har arbetat 
igenom särskild stödprocessen tillräckligt. Elever 
i behov av särskilt stöd får oftast det, men inte 
alltid omgående och inte heller i den form eller i 
den omfattning som krävs. Antagningsgruppen 
kan också se fall där hemskolan arbetar med 
rätt insatser men inte under tillräckligt lång tid för 
att kunna utvärdera insatserna. 

Presidiet uppdras ta initiativ till 
utökad kontakt mellan 
Grundskolenämnden och Individ- 
och familjeomsorgsnämnden och 
tillhörande förvaltningar. Resultatet 
av dessa försök ska 
återrapporteras till nämnden. 

 Genomfört Respektive nämnders presidium har träffats 
under våren 2020. Därefter har tjänstemän 
samarbetat nära kring ett gemensamt 
frånvaroteam, kring situation på 
Särlaskolan/Norrby, etc. Arbetet fortlöper bra, 
och ytterligare möten mellan presidierna 
planerades hållas under hösten 2020. Dock fick 
höstens möte ställas in p g a coronapandemin.  
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningschefen ges i uppdrag 
att ta fram en analys av vad som 
krävs för att möta behovet av fler 
platser inom ramen för kommunens 
Särskilda undervisningsgrupper. 

 Genomfört En arbetsgrupp utredde under 2019 
förutsättningarna för att möta ett eventuellt 
behov av fler platser i kommungemensamma 
särskilda undervisningsgrupper (KSU). 
 
Arbetsgruppen bedömde att det inte fanns skäl 
att utöka antalet platser i de befintliga KSU men 
att antagningskriterierna till dessa grupper 
behövde förtydligas. En särskild arbetsgrupp 
bildades vt 2020 som i januari 2021 tog fram 
förslag till nya antagningskriterier. 
 
Att det stöd som ges inom skolorna är tillräckligt 
och adekvat i förhållande till elevernas behov är 
av yttersta vikt för elevernas välmående och 
kunskapsutveckling. Arbetsgruppen vill därför 
understryka vikten av att samtliga skolor i Borås 
systematiskt arbetar med att tillgängliggöra 
undervisningen i så stor utsträckning som möjligt 
för samtliga elever. 
 
Målsättningen bör vara ett likvärdigt och flexibelt 
skolsystem som kan möta en bred variation av 
behov. Genom att stärka perspektivet om 
tillgängliga lärmiljöer kan elevers behov 
tillgodoses på ett bättre sätt i deras ordinarie 
skola så att skolsituationen blir fungerande. När 
centrala elevhälsan läser igenom ansökningar till 
KSU ser man ofta att hemskolan inte har arbetat 
igenom särskild stödprocessen tillräckligt. Elever 
i behov av särskilt stöd får oftast det, men inte 
alltid omgående och inte heller i den form eller i 
den omfattning som krävs. Antagningsgruppen 
kan också se fall där hemskolan arbetar med 
rätt insatser men inte under tillräckligt lång tid för 
att kunna utvärdera insatserna. 

Presidiet uppdras ta initiativ till 
utökad kontakt mellan 
Grundskolenämnden och Individ- 
och familjeomsorgsnämnden och 
tillhörande förvaltningar. Resultatet 
av dessa försök ska 
återrapporteras till nämnden. 

 Genomfört Respektive nämnders presidium har träffats 
under våren 2020. Därefter har tjänstemän 
samarbetat nära kring ett gemensamt 
frånvaroteam, kring situation på 
Särlaskolan/Norrby, etc. Arbetet fortlöper bra, 
och ytterligare möten mellan presidierna 
planerades hållas under hösten 2020. Dock fick 
höstens möte ställas in p g a coronapandemin.  
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningen uppdras att ta fram 
en plan för elevassistenters 
kompetensutveckling och 
återrapportera densamma till 
nämnden. 

 Genomfört En partssammansatt arbetsgrupp arbetade 
under hösten 2019 med att ta fram en 
kompetensutvecklingsplan för elevassistenter. 
Kompetensutveckling av elevassistenterna 
skulle ske på individ-, grupp- och 
organisationsnivå, och utgå från följande 
arbetsområden:  

 Att möta elever med autism och ADHD 
 Lågaffektivt bemötande 
 Arbete med digitala verktyg 
 Rastaktiviteter 
 Tillsyn vid övergångssituationer 

Kompetensutvecklingsplanen färdigställdes och 
samverkades på FSG (beslut 200505) och gäller 
from 200810. 

Förvaltningen får i uppdrag att ta 
fram en plan för implementering av 
digitala nationella prov. 

 Delvis 
genomfört 

Grundskoleförvaltningen följer utvecklingen inom 
området och Skolverkets planer och direktiv. Det 
finns en utsedd tjänsteman som är ansvarig för 
frågan. Flera skolor genomför redan delar av de 
nationella proven digitalt. Det finns i grunden en 
bra digital miljö i våra skolor för att kunna 
genomföra nationella prov digitalt. Arbetet har 
påverkats av pandemin. En fullständig plan för 
införandet är inte ännu framtagen. Först under 
läsåret 22/23 kommer digitala nationella prov att 
genomföras skarpt enligt Skolverkets tidsplan. 

Förvaltningschefen uppdras ta fram 
en åtgärdsplan för hur 
Kommunfullmäktiges mål för 
andelen som är behöriga till något 
nationellt gymnasieprogram ska 
kunna nås. Planen bör framförallt 
vara inriktad på de enheter som 
inte redan i dagsläget når upp till 
målet och innehålla en tidplan med 
såväl etapp- som slutmål. Även en 
analys av varför dessa enheter inte 
redan i dagsläget klarar sitt 
kunskapsuppdrag bör ingå. 

 Genomfört Ärendet är färdigberett, behandlades under en 
nämnddag i oktober och återrapporterades på 
Grundskolenämndens sammanträde i 
november. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningschefen uppdras ta fram 
en fördjupad analys av 
likvärdighetsproblemen i Borås 
Stads fritidshemsverksamhet och 
en plan för att förbättra 
fritidshemmens likvärdighet. 

 Genomfört Det råder relativt stor ojämlikhet mellan 
förvaltningens fritidshem. Personaltätheten 
skiljer sig vid mätning Februari 2020 mellan 
enheterna, från 11 elever per vuxen[1] till 32,7 
elever per vuxen. 
[1] Eftersom det är en stor variation av titlar, 
befattningar och examen inom fritidshem 
används termen vuxna i texten. 
 
I mars 2020 fanns totalt 191,8 årsarbetare inom 
fritidshemsverksamheten i 
Grundskoleförvaltningen. Av dessa var totalt 70 
stycken tillsvidareanställda. De 
tillsvidareanställda har antingen en 
fritidspedagogsutbildning eller en examen för 
Grundlärare med inriktning mot fritidshem och 
därmed behörighet inom fritidshem. 
Det innebär att behörighetsgrad på 
fritidshemmen var ca 36 % vilket bedöms som 
låg. 
Vid analys av kostnader per elev inom 
fritidshemmet framkommer att 
Grundskoleförvaltningen har en relativt låg 
kostnad per elev jämförbart med kommuner 
inom Sjuhäradsbygden och fyra kommuner som 
befolkningsmässigt är mest lika Borås Stad. 
Vid analys av Personaltäthet och ekonomisk 
avvikelse använder flera av skolenheterna 
fritidshemmets budget för att kompensera för låg 
tilldelning till grundskolan. 
Förbättringsåtgärder: 
- Valideringsutbildning för obehöriga 
tillsvidareanställda: Pågår. 
- Introduktionsutbildning för obehöriga på 
fritidshemmet: Pågår 
- Upphandling av administrativt program för 
ökad kvalitet och frigörande av 
personalresurs: Pågår. 
Mer går att läsa i rapporten "Likvärdighet i 
fritidshem" daterad 2020-04-27 

Förvaltningschefen uppdras 
granska skolskjutskostnaderna med 
avseende på kostnadsutveckling 
samt individuella tillstånd i 
jämförelse med andra kommuner. 
Granskningen ska kunna ligga till 
grund för en skrivning till 
Kommunstyrelsen med begäran om 
att beslut om rätt till skolskjuts ska 
flyttas från Tekniska nämnden till 
Grundskolenämnden. 

 Genomfört Rapport presenterades för Grundskolenämnden 
i september samt en förtydligande rapportering 
på nämndens sammanträde i december 

Förvaltningschefen ges i uppdrag 
att ta fram avidentifierad statistik 
kring skäl för elevers olovliga 
frånvaro. Det är viktigt att nivån där 
olovlig frånvaro anses vara 
alarmerande inte sätts så högt att 
åtgärder sätts in relativt sent. 

 Genomfört Ett system för inrapportering av frånvaroorsaker 
har tagits fram. Frånvaro för perioderna Aug-Okt 
samt Jan-Mars mäts och rektorer redovisar i 
Nov och April. Förvaltningen analyserar 
resultatet och presenterar för nämnden i Dec 
och Maj. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningschefen uppdras ta fram 
en fördjupad analys av 
likvärdighetsproblemen i Borås 
Stads fritidshemsverksamhet och 
en plan för att förbättra 
fritidshemmens likvärdighet. 

 Genomfört Det råder relativt stor ojämlikhet mellan 
förvaltningens fritidshem. Personaltätheten 
skiljer sig vid mätning Februari 2020 mellan 
enheterna, från 11 elever per vuxen[1] till 32,7 
elever per vuxen. 
[1] Eftersom det är en stor variation av titlar, 
befattningar och examen inom fritidshem 
används termen vuxna i texten. 
 
I mars 2020 fanns totalt 191,8 årsarbetare inom 
fritidshemsverksamheten i 
Grundskoleförvaltningen. Av dessa var totalt 70 
stycken tillsvidareanställda. De 
tillsvidareanställda har antingen en 
fritidspedagogsutbildning eller en examen för 
Grundlärare med inriktning mot fritidshem och 
därmed behörighet inom fritidshem. 
Det innebär att behörighetsgrad på 
fritidshemmen var ca 36 % vilket bedöms som 
låg. 
Vid analys av kostnader per elev inom 
fritidshemmet framkommer att 
Grundskoleförvaltningen har en relativt låg 
kostnad per elev jämförbart med kommuner 
inom Sjuhäradsbygden och fyra kommuner som 
befolkningsmässigt är mest lika Borås Stad. 
Vid analys av Personaltäthet och ekonomisk 
avvikelse använder flera av skolenheterna 
fritidshemmets budget för att kompensera för låg 
tilldelning till grundskolan. 
Förbättringsåtgärder: 
- Valideringsutbildning för obehöriga 
tillsvidareanställda: Pågår. 
- Introduktionsutbildning för obehöriga på 
fritidshemmet: Pågår 
- Upphandling av administrativt program för 
ökad kvalitet och frigörande av 
personalresurs: Pågår. 
Mer går att läsa i rapporten "Likvärdighet i 
fritidshem" daterad 2020-04-27 

Förvaltningschefen uppdras 
granska skolskjutskostnaderna med 
avseende på kostnadsutveckling 
samt individuella tillstånd i 
jämförelse med andra kommuner. 
Granskningen ska kunna ligga till 
grund för en skrivning till 
Kommunstyrelsen med begäran om 
att beslut om rätt till skolskjuts ska 
flyttas från Tekniska nämnden till 
Grundskolenämnden. 

 Genomfört Rapport presenterades för Grundskolenämnden 
i september samt en förtydligande rapportering 
på nämndens sammanträde i december 

Förvaltningschefen ges i uppdrag 
att ta fram avidentifierad statistik 
kring skäl för elevers olovliga 
frånvaro. Det är viktigt att nivån där 
olovlig frånvaro anses vara 
alarmerande inte sätts så högt att 
åtgärder sätts in relativt sent. 

 Genomfört Ett system för inrapportering av frånvaroorsaker 
har tagits fram. Frånvaro för perioderna Aug-Okt 
samt Jan-Mars mäts och rektorer redovisar i 
Nov och April. Förvaltningen analyserar 
resultatet och presenterar för nämnden i Dec 
och Maj. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Att samtliga elever i grundskolan 
ska erbjudas fluorsköljning. 

 Genomfört Kontakter har tagits med tandvårdschefen för att 
få in mer information. Den återkoppling som 
givits är att det inte är lämpligt att skolorna själva 
har hand om fluorsköljningen då det är många 
ansvarsfrågor obesvarade. För att få en bättre 
överblick kring elevernas tandstatus så förordas 
fluorlackning där behöriga tandsköterskor 
kommer ut till skolorna för att genomföra denna. 

Att ett projekt med resor till 
Auschwitz för elever i årskurs 9, 
liknande det som genomfördes 
under 2019, också genomförs 
under 2020. 

 Ej genomfört Grundskolenämnden har vid sammanträde i 
augusti 2020 tagit beslut om att ställa in 
värdegrundsresan under hösten 2020. 
Pandemin är orsaken. Högstadieenheterna har 
istället erbjudits stöd för genomförande av andra 
aktiviteter med motsvarande syften som 
värdegrundsresan. 

Att uppdra åt förvaltningen att 
utreda om relevanta 
personalgrupper inom nämndens 
verksamhet ska erbjudas utbildning 
om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och hur 
dessa tar sig uttryck hos flickor och 
pojkar. 

 Genomfört Utbildningsinsatser inom NPF för relevanta 
personalgrupper pågår och kommer att 
systemsättas i ett årshjul där insatser är 
återkommande under läsåret. Under året 2020 
har elevassistenter fått utbildning kring elever 
med NPF. Ett digitalt utbildningspaket kommer 
att framtas under 2021. Detta program kommer 
att innehålla digitala föreläsningar samt 
tillhörande arbetsmaterial som utgår från 
SPSM:s rekommendationer och råd. 

Att antal och andel anställda med 
allmän visstidsanställning 
rapporteras till nämnden i 
delårsrapporterna för T1 och T2 
samt i årsredovisningen. 

 Genomfört December 2020 hade Grundskoleförvaltningen 
2100 tillsvidareanställda och 740 
visstidsanställda. Andelen visstidsanställda är 
26% av totalt antal anställda. 
 
Antal personer med Allmän visstidsanställning 
var 125 personer i April 2020 och 96 personer 
September 2020.  I December 2020 hade 123 
personer allmän visstidsanställning. 
 
Majoriteten av allmän visstidsanställningarna i 
december består av Elevassistenter 44 st, 
Lärarassistenter 18 st samt Lärare mellanstadiet 
10 st. 

Förvaltningen får i uppdrag att 
återkomma till nämnden med 
besked om hur en ökning av fler 
profiler på vissa skolor det kan 
göras. Om det är görligt är 
riktmärket att starta någon eller 
några sådana inriktningar 
höstterminen 2021. 

 Delvis 
genomfört 

Diskussion pågår med rektorer (som ytterst 
beslutar om skolenhetens arbete och 
organisation och dess prioriterade 
utvecklingsområden) huruvida eventuella profiler 
är till gagn för skolans elever. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningen får i uppdrag att ser 
över möjligheten att knyta ihop ett 
nära samarbete med externa 
läsambassadörer, som bibliotek, 
författare, pensionärsföreningar och 
frivilligorganisationer för att på olika 
sätt uppmuntra och stärka barnen i 
sin läsning. 

 Genomfört En utredning har genomförts i syfte att påvisa 
vilka förutsättningar som finns gällande att knyta 
externa läsambassadörer till skolorna. 
Rektorerna har fått svara på en enkät för att ge 
sin syn på uppdragets intentioner. I samarbete 
med Fritid- och folkhälsförvaltningen har 
frivilligorganisationer bjudits in till samrådsmöten 
för att beskriva uppdraget och utröna 
organisationernas intresse och möjligheter att 
delta. Några organisationer har visat intresse, 
men förvaltningen lyfter fram följande slutsatser 
som påverkar förslaget om att inte genomföra 
införandet av Läsambassadörer:  

 Utifrån rådande pandemi är det 
olämpligt att genomföra ett pilotprojekt 
under våren 2021. 

 De organisationer som visat sitt intresse 
bedöms inte ha de förutsättningar som 
krävs, i form av personella resurser och 
engagemang, för att kunna genomföra 
ett pilotprojekt. 

 Införandet av Lexplore ökar 
förvaltningens kunskap om elevernas 
läsförmåga och vilka åtgärder som ger 
effekt. 

Rektorer lyfter fram önskan om att få möjlighet 
att anställa pensionerade lärare som 
Läsambassadörer utifrån att de är kunniga, 
erfarna och engagerade samt väl insatta i 
skolans organisation. Det borgar för att insatsen 
stimulerar elevernas läsutveckling med god 
effekt. 

Förvaltningen och nämnden får i 
uppdrag att föra dialog med de 
fackliga organisationerna hur man 
kan stimulera en utveckling där de 
mest erfarna personella resurserna 
skall användas där utmaningarna 
när som allra störst. Det kräver att 
fördjupat resonemang om 
karriärvägar, fortbildning och andra 
anställningsvillkor samt hur vi också 
kan uppmuntra till en sådan 
utveckling. 

 Genomfört Resursfördelningen av förstelärare har gjorts 
om. Det finns nu totalt 136 tjänster varav 30 
tjänster med 10000 kr i lönetillägg rekryteras till 
de åtta mest utsatta skolorna. Övriga 106 
tjänster fördelas i viss mån om. Rekryterings- 
och omplaceringsarbete genomförs under 
hösten 2020 och träder i kraft från 1/1 2021. 

Förvaltningen får i uppdrag att inom 
ramen för skolvalet utreda vilka 
åtgärder som kan vidtas för att 
verka för att skolsegregationen 
bryts. 

 Genomfört Nämnden beslutar om en fördjupad utredning 
innefattande en utvecklingsdag för nämnden. 
Återrapportering under Q1 2021. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningen får i uppdrag att ser 
över möjligheten att knyta ihop ett 
nära samarbete med externa 
läsambassadörer, som bibliotek, 
författare, pensionärsföreningar och 
frivilligorganisationer för att på olika 
sätt uppmuntra och stärka barnen i 
sin läsning. 

 Genomfört En utredning har genomförts i syfte att påvisa 
vilka förutsättningar som finns gällande att knyta 
externa läsambassadörer till skolorna. 
Rektorerna har fått svara på en enkät för att ge 
sin syn på uppdragets intentioner. I samarbete 
med Fritid- och folkhälsförvaltningen har 
frivilligorganisationer bjudits in till samrådsmöten 
för att beskriva uppdraget och utröna 
organisationernas intresse och möjligheter att 
delta. Några organisationer har visat intresse, 
men förvaltningen lyfter fram följande slutsatser 
som påverkar förslaget om att inte genomföra 
införandet av Läsambassadörer:  

 Utifrån rådande pandemi är det 
olämpligt att genomföra ett pilotprojekt 
under våren 2021. 

 De organisationer som visat sitt intresse 
bedöms inte ha de förutsättningar som 
krävs, i form av personella resurser och 
engagemang, för att kunna genomföra 
ett pilotprojekt. 

 Införandet av Lexplore ökar 
förvaltningens kunskap om elevernas 
läsförmåga och vilka åtgärder som ger 
effekt. 

Rektorer lyfter fram önskan om att få möjlighet 
att anställa pensionerade lärare som 
Läsambassadörer utifrån att de är kunniga, 
erfarna och engagerade samt väl insatta i 
skolans organisation. Det borgar för att insatsen 
stimulerar elevernas läsutveckling med god 
effekt. 

Förvaltningen och nämnden får i 
uppdrag att föra dialog med de 
fackliga organisationerna hur man 
kan stimulera en utveckling där de 
mest erfarna personella resurserna 
skall användas där utmaningarna 
när som allra störst. Det kräver att 
fördjupat resonemang om 
karriärvägar, fortbildning och andra 
anställningsvillkor samt hur vi också 
kan uppmuntra till en sådan 
utveckling. 

 Genomfört Resursfördelningen av förstelärare har gjorts 
om. Det finns nu totalt 136 tjänster varav 30 
tjänster med 10000 kr i lönetillägg rekryteras till 
de åtta mest utsatta skolorna. Övriga 106 
tjänster fördelas i viss mån om. Rekryterings- 
och omplaceringsarbete genomförs under 
hösten 2020 och träder i kraft från 1/1 2021. 

Förvaltningen får i uppdrag att inom 
ramen för skolvalet utreda vilka 
åtgärder som kan vidtas för att 
verka för att skolsegregationen 
bryts. 

 Genomfört Nämnden beslutar om en fördjupad utredning 
innefattande en utvecklingsdag för nämnden. 
Återrapportering under Q1 2021. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningen får i uppdrag att göra 
minst ett digitalt läromedel 
tillgängligt för de lärare och rektorer 
som vill ha det till HT2020. 
Läromedlet skall ha möjlighet att 
leverera detaljerad data om 
elevernas status och progression i 
lärandet. Syftet är att vi skall lära 
oss mer om digitaliseringens 
möjligheter och utmaningar. 

 Genomfört Lexplore har införts under hösten 2020 i 
samtliga skolenheter som har elever i årskurs 1-
6. Det är ett digitalt verktyg för att få kontroll på 
elevers läsförmåga. Verktyget innehåller även 
stöd och material för träning, samt funktioner för 
sammanställning av elevresultat på olika nivåer. 
Implementering sker enligt särskild plan under 
läsåret 20/21. 

Förvaltningen får i uppdrag att 
säkerställa att personalen i skolan 
får en fortbildningsinsats inom 
HBTQIA 

 Genomfört Det är inplanerat att alla enheter har utbildning 
inom HBTQIA på APT i oktober. 

Förvaltningen får i uppdrag att 
tillsammans med representanter ur 
nämnden studera och utvärdera 
den hjärnsmarta skolan i Skurup. 
Förvaltningen skall återkomma till 
nämnden med en rapport och en 
bedömning om det är värt att prova 
i Borås. 

 Ej genomfört Med hänvisning till pandemin utgår uppdraget. 

Förvaltningen får i uppdrag att i 
dialog med skolorna i högre grad 
planera verksamheten på ett sätt 
som naturligt stimulerar rörelse i 
skolarbetet. 

 Genomfört Det finns en framtagen genomförandeplan som 
används. 

Borås stad skall delta i 
Toleransprojektet. Förvaltningen får 
i uppdrag att initiera ett sådant 
arbete. 

 Genomfört Under läsåret 20/21 deltar tre medarbetare i 
utbildning vid Göteborgs universitet. Den ökade 
kompetensen ska nyttjas på skol- och 
förvaltningsnivå. 
 
 

Förvaltningen får i uppdrag att se 
över vilka kvalitetshöjande åtgärder 
som är nödvändiga att vidta på 
fritids. 

 Genomfört Rektorernas stora utmaning är hög 
personalomsättning och låg behörighet på 
fritidshemmet. 
Det finns olikheter gällande personalens villkor 
för planerings- och utvecklingstid, PUT. 
Det systematiska kvalitetsarbetet varierar i 
kvalitet, liksom rektors närvaro och ledning. 
Verksamheterna har olika förutsättningar 
gällande de lokalers lärmiljöer. 
Nödvändiga åtgärder över tid är: 
- Öka behörighetsgraden och minska 
personalrörligheten. 
- Kvalitetssäkra att planerings- och 
utvecklingstiden, PUT garanteras 
- Skapa ändamålsenliga årshjul för 
fritidshemmets kvalitetsarbete 
- Vid nybyggnationer beakta lärmiljöerna för 
fritidshemmet. 
Mer går att läsa i rapporten "Kvalitetshöjande 
åtgärder för fritidshem" daterad 2020-04-27. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningen får i uppdrag att 
prova ett mentorssystem för elever 
på någon skola i Borås. Mentorerna 
skall hjälpa och bistå eleverna med 
praktiska frågor kring skolans 
verksamhet och på det sättet 
avlasta både lärare och rektorer 
samt vara ett bra stöd för eleverna. 
De som tjänstgör som mentorer 
behöver inte vara pedagogisk 
personal. 

 Ej genomfört Uppdraget är inte påbörjat. Rektorerna beslutar 
om skolans inre organisation och ett 
mentorsystem likt uppdraget är utformat innebär 
en organisationsförändring och ekonomiskt en 
mer kostsam verksamhet för den rektor som i 
sådana fall ska pröva upplägget. 

Särskolan skall vara en naturligt 
integrerad verksamhet i en vanlig 
grundskola. 

 Genomfört Med ökat antal elever i Borås grundskola är 
prognosen att även elever i grundsärskolan 
ökar. Grundskoleförvaltningen har under 2019 
utrett om det finns behov att utöka antalet 
särskoleenheter i staden. Den arbetsgrupp som 
arbetade med frågan kom fram till följande 
slutsatser: Den prognostiserade ökning av 
antalet elever som skrivs in inom 
grundsärskolan kommer de tre närmaste åren 
att kunna omhändertas av våra två nuvarande 
särskoleenheter (Erikslund och Fjärding/Boda). 
Vi ser det som en ökande trend att elever som 
idag skrivs in i särskolan stannar kvar på sina 
hemskolor som individintegrerade under låg- 
och mellanstadiet. För närvarande har vi 30 
individintegrerade elever på våra grundskolor. 
En kapacitetsökning har skett på Erikslund 
grundsär, då förvaltningen i mars 2020 tog över 
de lokaler som förskolan hade på Solgården. 
Den planerade F-9 skola som kommer att finnas 
nybyggd på Gässlösa 2024 kommer att inrymma 
en särskoleenhet, liksom för den nya 
Erikslundskolan. 

Förvaltningen får i uppdrag att 
utöva en tydligare styrning av 
matråden i syfte att utveckla dem 
och ge dem en ordentlig funktion. 

 Genomfört Uppdraget är genomfört. En tydlig ram för hur 
matråd skall genomföras är tillgänglig för 
rektorer och enhetschefer. Utvecklingen av 
matrådsarbetet kommer att följas upp under 
2021. 
 
 
 

Förvaltningen får i uppdrag att 
genomföra en analys av 
kostnadsutveckling av den införda 
distributionscentralen. 

 Genomfört Rapport har presenterats på nämnden i oktober. 
Införande av Distributionscentralen har medfört 
en kostnadsökning för Grundskoleförvaltningen 
som därmed tar ianspråk delar av den 
ramökning som tilldelas grundskolan. 
Jämförelse har gjorts med kringliggande 
kommuner (Bollebygd, Ulricehamn, Svenljunga, 
Tranemo) Och Borås stad har i snitt 10 % högre 
avtalspriser för Menigos avtal. 
Resultatet blir minskad personaltäthet samt att 
en minskning behöver göras med 
uppskattningsvis 1-2 kr per portion. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningen får i uppdrag att 
prova ett mentorssystem för elever 
på någon skola i Borås. Mentorerna 
skall hjälpa och bistå eleverna med 
praktiska frågor kring skolans 
verksamhet och på det sättet 
avlasta både lärare och rektorer 
samt vara ett bra stöd för eleverna. 
De som tjänstgör som mentorer 
behöver inte vara pedagogisk 
personal. 

 Ej genomfört Uppdraget är inte påbörjat. Rektorerna beslutar 
om skolans inre organisation och ett 
mentorsystem likt uppdraget är utformat innebär 
en organisationsförändring och ekonomiskt en 
mer kostsam verksamhet för den rektor som i 
sådana fall ska pröva upplägget. 

Särskolan skall vara en naturligt 
integrerad verksamhet i en vanlig 
grundskola. 

 Genomfört Med ökat antal elever i Borås grundskola är 
prognosen att även elever i grundsärskolan 
ökar. Grundskoleförvaltningen har under 2019 
utrett om det finns behov att utöka antalet 
särskoleenheter i staden. Den arbetsgrupp som 
arbetade med frågan kom fram till följande 
slutsatser: Den prognostiserade ökning av 
antalet elever som skrivs in inom 
grundsärskolan kommer de tre närmaste åren 
att kunna omhändertas av våra två nuvarande 
särskoleenheter (Erikslund och Fjärding/Boda). 
Vi ser det som en ökande trend att elever som 
idag skrivs in i särskolan stannar kvar på sina 
hemskolor som individintegrerade under låg- 
och mellanstadiet. För närvarande har vi 30 
individintegrerade elever på våra grundskolor. 
En kapacitetsökning har skett på Erikslund 
grundsär, då förvaltningen i mars 2020 tog över 
de lokaler som förskolan hade på Solgården. 
Den planerade F-9 skola som kommer att finnas 
nybyggd på Gässlösa 2024 kommer att inrymma 
en särskoleenhet, liksom för den nya 
Erikslundskolan. 

Förvaltningen får i uppdrag att 
utöva en tydligare styrning av 
matråden i syfte att utveckla dem 
och ge dem en ordentlig funktion. 

 Genomfört Uppdraget är genomfört. En tydlig ram för hur 
matråd skall genomföras är tillgänglig för 
rektorer och enhetschefer. Utvecklingen av 
matrådsarbetet kommer att följas upp under 
2021. 
 
 
 

Förvaltningen får i uppdrag att 
genomföra en analys av 
kostnadsutveckling av den införda 
distributionscentralen. 

 Genomfört Rapport har presenterats på nämnden i oktober. 
Införande av Distributionscentralen har medfört 
en kostnadsökning för Grundskoleförvaltningen 
som därmed tar ianspråk delar av den 
ramökning som tilldelas grundskolan. 
Jämförelse har gjorts med kringliggande 
kommuner (Bollebygd, Ulricehamn, Svenljunga, 
Tranemo) Och Borås stad har i snitt 10 % högre 
avtalspriser för Menigos avtal. 
Resultatet blir minskad personaltäthet samt att 
en minskning behöver göras med 
uppskattningsvis 1-2 kr per portion. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förvaltningen får i uppdrag att 
bereda inrättandet av 
studiecoacher med syfte att 
genomföra en översyn och i dialog 
med presidiet ta fram ett alternativ 
som kan beslutas om i nämnden 

 Genomfört Nämnden beslöt uppdaterade riktlinjer på 
sammanträdet i juni 2020. 

Grundskoleförvaltningen uppdras, 
tillsammans med avdelningen lön 
och förhandling, utreda 
förutsättningarna och möjligheterna 
för särskilda lönesatsningar för 
lärare på små skolor på små orter 
för att stärka de mindre skolornas 
konkurrenskraft. 

 Genomfört Översyn av lärartäthet, måluppfyllelse och andel 
behöriga lärare visar att det 
inte ser sämre ut på småskolorna jämfört med 
övriga skolor. Det går inte att dra 
generella slutsatser om geografiska faktorer 
såsom skolornas placering inom 
tätort eller landsbygd påverkar lärartäthet, 
måluppfyllelse och andel behöriga 
lärare till små skolors nackdel. 
Arbetsgruppen som utrett frågan konstaterar att 
förvaltningen måste fortsätta arbeta aktivt för att 
attrahera och behålla lärare på alla våra skolor. 
Dialog har förts med avdelningen Lön-och 
förhandling som instämmer i ovan. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 30,8 25 22,9 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
Målvärdet är inte uppnått. 
Arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel sker framförallt tillsammans med koncerninköp 
vid upphandlingsskeendet. 2019 var det första året som årsstatistik för närproducerade livsmedel kunde 
tas fram. Tyvärr blev då utfallet 2019 i årsredovisningen felaktigt, 30,8% skall vara 23,5%.  

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 39,4 42,4 50 43 

Andel ekologiska livsmedel, %. 
Målvärdet är inte uppnått. 
Kostverksamheten köper in ekologiska livsmedel ifrån upphandlade leverantörer. Livsmedelspriserna 
har kraftigt ökat efter den 1 maj 2019, då det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. De ökade 
livsmedelspriserna kan framförallt härledas till finansieringsmodellen för distributionscentralen. 
Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa 
produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, exempelvis mejeriprodukter. Prisökningarna på 
livsmedel har inneburit en ekonomisk utmaning för verksamheten under 2020 och kommer så även 
vara under 2021.    



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2108
Grundskolenämnden, Årsredovisning 2020 15(37) 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

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

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

50,5 56,3 50 57,5 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

35 38 43 34,7 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Målvärdet är inte uppnått. Utfallet är 7,7% och målvärdet är 5,5%. Måluppfyllelsen är 60%. Stora delar 
av 2020 har präglats av Corona-pandemin vilket påverkat sjuktal negativt med ökad sjukfrånvaro men 
även sjukskrivning vid lindriga symtom samt två sjukdagar när man är symtomfri. Korttidsfrånvaron 
har därmed varit högre än vanligt. 
Under 2021 kommer förvaltningen fortsätta det arbete man redan gör och arbeta med att tidigt sätta in 
insatser och följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär, likaså tidigt följa 
upp upprepad korttidsfrånvaro. Enheterna arbetar med främjande och förebyggande åtgärder. Man 
arbetar aktivt med frisk och riskfaktorer. 
Kontinuerliga samtal genomförs med personal i förebyggande syfte för att ej hamna i sjukskrivning. 
Man arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön. 
Exempel på förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner som är kända i 
verksamheten, uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med 
förvaltningens ledare som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och befogenheter. Under 2021 kommer 
förvaltningen fortsätta arbeta tillsammans med organisationshälsa för att få ner sjuktalen. Kost- och 
lokalvårdsverksamheten deltar i "hälsa i hållbart arbetsliv" som är en fortsättning på tidigare projekt i 
samma tema. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målet är inte uppnått. Målvärdet i förvaltningen är 50 årsarbetare och utfallet är 57,5 årsarbetare. 
Måluppfyllelsen är 85%. I den rådande pandemi har frånvaron ökat, vilket har bidragit till att fler 
timanställda krävts och påverkat siffrorna i negativ riktning. 
För att klara snabba omställningar i verksamheten finns periodvis behov av att förstärka antalet 
medarbetare genom timavlönad personal. Det kan vara i avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd till 
elev eller för att täcka tillfällig frånvaro eller sjukfrånvaro av medarbetare. Skolorna arbetar aktivt för att 
minimera antalet timanställda bland annat genom att höja grundbemanningen 
Det långsiktiga målet är ett restriktivt användande av timavlönade medarbetare. I normalfallet har 
förvaltningen en flexibel organisation för att bevara kvaliteten i verksamheten vid frånvaro genom att 
använda enheternas egen personal. Det är dock viktigt att det finns en balans i hur mycket den egna 
personalen kan användas för att täcka upp sjukfrånvaro, utifrån att den ordinarie personalens 
arbetsmiljö måste få styra. 
Förvaltningen kommer fortsätta arbeta aktivt för att minimera antalet timanställda bland annat genom 
att höja grundbemanningen. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Målvärdet är inte uppnått för 2020. Utfallet för 2020 är 34,7% och målvärdet är 50%. Årets resultat är 
en försämring från föregående år. Trolig anledning är att Sverige sedan mars 2020 varit i en pandemi 
där medborgare uppmanats från myndigheter att inte besöka träningsanläggningar. 
Förvaltningen uppmuntrar anställda att ta del av Borås Stads friskvårdsförmåner. Information om 
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

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

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

50,5 56,3 50 57,5 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

35 38 43 34,7 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Målvärdet är inte uppnått. Utfallet är 7,7% och målvärdet är 5,5%. Måluppfyllelsen är 60%. Stora delar 
av 2020 har präglats av Corona-pandemin vilket påverkat sjuktal negativt med ökad sjukfrånvaro men 
även sjukskrivning vid lindriga symtom samt två sjukdagar när man är symtomfri. Korttidsfrånvaron 
har därmed varit högre än vanligt. 
Under 2021 kommer förvaltningen fortsätta det arbete man redan gör och arbeta med att tidigt sätta in 
insatser och följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär, likaså tidigt följa 
upp upprepad korttidsfrånvaro. Enheterna arbetar med främjande och förebyggande åtgärder. Man 
arbetar aktivt med frisk och riskfaktorer. 
Kontinuerliga samtal genomförs med personal i förebyggande syfte för att ej hamna i sjukskrivning. 
Man arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete för att förebygga och undanröja risker i arbetsmiljön. 
Exempel på förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, upprättade rutiner som är kända i 
verksamheten, uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, chefsöverenskommelse med 
förvaltningens ledare som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och befogenheter. Under 2021 kommer 
förvaltningen fortsätta arbeta tillsammans med organisationshälsa för att få ner sjuktalen. Kost- och 
lokalvårdsverksamheten deltar i "hälsa i hållbart arbetsliv" som är en fortsättning på tidigare projekt i 
samma tema. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målet är inte uppnått. Målvärdet i förvaltningen är 50 årsarbetare och utfallet är 57,5 årsarbetare. 
Måluppfyllelsen är 85%. I den rådande pandemi har frånvaron ökat, vilket har bidragit till att fler 
timanställda krävts och påverkat siffrorna i negativ riktning. 
För att klara snabba omställningar i verksamheten finns periodvis behov av att förstärka antalet 
medarbetare genom timavlönad personal. Det kan vara i avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd till 
elev eller för att täcka tillfällig frånvaro eller sjukfrånvaro av medarbetare. Skolorna arbetar aktivt för att 
minimera antalet timanställda bland annat genom att höja grundbemanningen 
Det långsiktiga målet är ett restriktivt användande av timavlönade medarbetare. I normalfallet har 
förvaltningen en flexibel organisation för att bevara kvaliteten i verksamheten vid frånvaro genom att 
använda enheternas egen personal. Det är dock viktigt att det finns en balans i hur mycket den egna 
personalen kan användas för att täcka upp sjukfrånvaro, utifrån att den ordinarie personalens 
arbetsmiljö måste få styra. 
Förvaltningen kommer fortsätta arbeta aktivt för att minimera antalet timanställda bland annat genom 
att höja grundbemanningen. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Målvärdet är inte uppnått för 2020. Utfallet för 2020 är 34,7% och målvärdet är 50%. Årets resultat är 
en försämring från föregående år. Trolig anledning är att Sverige sedan mars 2020 varit i en pandemi 
där medborgare uppmanats från myndigheter att inte besöka träningsanläggningar. 
Förvaltningen uppmuntrar anställda att ta del av Borås Stads friskvårdsförmåner. Information om 
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förmånerna sker årligen på APT enligt rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Förmånerna 
presenteras också vid introduktion av nyanställda medarbetare och i rekryteringssammanhang. 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 135 833 165 428 138 426 143 768 5 342 

Avgifter och övriga 
intäkter 153 768 158 664 169 513 176 993 7 480 

Summa intäkter 289 601 324 092 307 939 320 761 12 822 

Personal -1 117 952 -1 179 997 -1 250 825 -1 251 533 -708 

Lokaler -143 491 -151 707 -162 635 -166 535 -3 900 

Material och tjänster -427 716 -446 552 -397 930 -421 233 -23 303 

Kapitalkostnader -869 -875 -801 -1 176 -375 

Summa kostnader -1 690 028 -1 779 131 -1 812 191 -1 840 477 -28 286 

Buffert (endast i 
budget) 0 0 -15 108 0 15 108 

Nettokostnad -1 400 427 -1 455 039 -1 519 360 -1 519 716 -356 

Kommunbidrag 1 407 800 1 463 325 1 519 360 1 519 360 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 7 373 8 286 0 -356 -356 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 7 373 8 286 0 -356 -356 

Ackumulerat resultat 15 159 24 559 24 559 24 203 -356 

Resultatanalys 
Resultatanalys 

Grundskolenämnden redovisar en budgetavvikelse på -356 tkr för 2020. Beslut fattades under 
November att öka värdet av julklapp till anställda. Viss andel av denna kostnad fanns ej prognosticerad 
och motsvarade totalt 2 000 tkr. 

Under året har resursfördelningsmodellen fortsatt använts fullt ut för skolornas finansiering. Genom 
denna får skolorna ersättning för aktuellt antal elever varje månad utifrån placerade elever. Detta har 
bidragit till en hög följsamhet av ekonomi under 2020. 

Grundskolenämnden gör vid upprättande av årsredovisning även en framställan till Kommunstyrelsen 
om ersättning motsvarande 1,1 mkr för ökade kostnader utifrån beslut i KS om ökat värde av 
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julklapp. 

Intäkter: 
Intäkterna slutade med en positiv avvikelse på 12,8 mkr. Främsta överskottet kommer av den utökning 
som är gjord inom statsbidrag för karriärtjänster (Förstelärare) samt att statsbidrag för lärarassistenter 
förblev obudgeteterat för 2020 då beslut och belopp blev fastställt under 2020. 

Kostnader: 
Likt tidigare år återfinns inte längre något totalt personalöverskott. Kostnaden för personal slutade på 
1 254 078 tkr vilket är 1 000 tkr över budgeterad nivå och motsvaras av den extra kostnaden för 
julklapp. Elevhälsans personalkostnad slutade med ett marginellt överskott om 800 tkr men detta 
överskott har använts till köp av externa psykologer och skolsköterskor under 2020. Kost och 
lokalvårds personalkostnad slutade med ett underskott motsvarande -3 400 tkr och uppstår utifrån 
införandet av varje-dag-städ. Utökningen genom de sk välfärdsmedlen 2020 återfinns budgeterade som 
en central förvaltningsövergripande personalkostnad. Denna förvaltningsövergripande post samt 
tillfälliga vakanser inom förvaltningsadministrationen täcker motsvarande underskott i verksamheten 
inkl Kost och lokal. 

Det återfinns även ett antal övriga kostnader som avviker från budget. 

Livsmedel slutade på 52 650 tkr vilket är 4 600 tkr över budget. Kostnadsökningen som startade i Maj 
2019 iochmed det nya livsmedelsavtalet har fortsatt att påverka utfallet. Analysen visar att kostnaden 
för den kick-back som betalas till Borås stad finns inbakad i priset därav en kraftig ökning av 
livsmedelspriser. Effekten av Corona har dämpat utfallet då färre portioner jämfört med planerat antal 
har lagats under 2020. Effekten under 2021 blir en minskning av personaltäthet samt att portionspriset 
skollunch måste sänkas med 1-2 kr för att kompensera de ökade livsmedelspriserna. Till införandet 
kopplas även en arbetsmiljöproblematik och diskussioner förs om att utöka leveranserna för 15 kök 
från 1 gång per vecka till 2 gånger per vecka för att återställa arbetsmiljön. 

  

 
  

Skolskjuts slutade på en 54 900 tkr vilket är 2 300 tkr över budget. Skolskjuts redovisas som enskilt 
verksamhetsområde under punkten 4.3.8. 

  

Hyreskostnad har till stor del följt plan under året men visar på en oroväckande kostnadsutveckling. 
Utfall 2019 var 151 000 tkr och utfall 2020 slutade på 166 000 tkr. Budgeterat för 2020 är 162 500 tkr. 
Detta ger att kostnadsutvecklingen fortsatt är mellan 6-10% årligen och beräknas vara på denna nivå till 
efter 2025. 
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julklapp. 

Intäkter: 
Intäkterna slutade med en positiv avvikelse på 12,8 mkr. Främsta överskottet kommer av den utökning 
som är gjord inom statsbidrag för karriärtjänster (Förstelärare) samt att statsbidrag för lärarassistenter 
förblev obudgeteterat för 2020 då beslut och belopp blev fastställt under 2020. 

Kostnader: 
Likt tidigare år återfinns inte längre något totalt personalöverskott. Kostnaden för personal slutade på 
1 254 078 tkr vilket är 1 000 tkr över budgeterad nivå och motsvaras av den extra kostnaden för 
julklapp. Elevhälsans personalkostnad slutade med ett marginellt överskott om 800 tkr men detta 
överskott har använts till köp av externa psykologer och skolsköterskor under 2020. Kost och 
lokalvårds personalkostnad slutade med ett underskott motsvarande -3 400 tkr och uppstår utifrån 
införandet av varje-dag-städ. Utökningen genom de sk välfärdsmedlen 2020 återfinns budgeterade som 
en central förvaltningsövergripande personalkostnad. Denna förvaltningsövergripande post samt 
tillfälliga vakanser inom förvaltningsadministrationen täcker motsvarande underskott i verksamheten 
inkl Kost och lokal. 

Det återfinns även ett antal övriga kostnader som avviker från budget. 

Livsmedel slutade på 52 650 tkr vilket är 4 600 tkr över budget. Kostnadsökningen som startade i Maj 
2019 iochmed det nya livsmedelsavtalet har fortsatt att påverka utfallet. Analysen visar att kostnaden 
för den kick-back som betalas till Borås stad finns inbakad i priset därav en kraftig ökning av 
livsmedelspriser. Effekten av Corona har dämpat utfallet då färre portioner jämfört med planerat antal 
har lagats under 2020. Effekten under 2021 blir en minskning av personaltäthet samt att portionspriset 
skollunch måste sänkas med 1-2 kr för att kompensera de ökade livsmedelspriserna. Till införandet 
kopplas även en arbetsmiljöproblematik och diskussioner förs om att utöka leveranserna för 15 kök 
från 1 gång per vecka till 2 gånger per vecka för att återställa arbetsmiljön. 

  

 
  

Skolskjuts slutade på en 54 900 tkr vilket är 2 300 tkr över budget. Skolskjuts redovisas som enskilt 
verksamhetsområde under punkten 4.3.8. 

  

Hyreskostnad har till stor del följt plan under året men visar på en oroväckande kostnadsutveckling. 
Utfall 2019 var 151 000 tkr och utfall 2020 slutade på 166 000 tkr. Budgeterat för 2020 är 162 500 tkr. 
Detta ger att kostnadsutvecklingen fortsatt är mellan 6-10% årligen och beräknas vara på denna nivå till 
efter 2025. 
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Avvikelsen för 2020 på -3 500 tkr har uppstått efter halvårsskiftet och kommer av att nya hyreskontrakt 
tecknas under året. 

Nedan redovisas kostnaden i relation till antal elever. Under 2017 hade grundskolan en kostnad 
motsvarande 11 750 kr per elev. Analysen av 2020 visar att kostnaden per elev har ökat till 13 500 kr. 
Dvs den andel som grundskolan avsätter till lokalkostnad per elev har ökat med 15% vilket gör den 
75%-iga ramuppräkningen orimlig. 

Totalkostnaden för hyror har ökat från 133 000 tkr till 166 000 tkr mellan åren 2017 och 2020 dvs 25%. 
Att den totala ökningen är större jämfört med per elev är naturligt då varje elev kommer med en 
uppräkning av kommunbidrag där en viss andel går till att finansiera lokalkostnad. 

Men det oroväckande är att kostnaden per elev ökar mer än 1,7% ramuppräkning. Mellanskillnaden tas 
från personaltäthet i skolan till att betala en högre hyreskostnad. 

Målet bör vara att hyreskostnad per elev förblir oförändrat alternativ understiger procenttalet för 
ramuppräkningen. Varje år när kostnad per elev överstiger ramuppräkningen urholkas verksamheten 
och en högra andel av kommunbidrag måste budgeteras som lokalkostnad. 

  

 
  

Nedan redovisas en prognos till 2027 där röd linje motsvarar årlig uppräkning och blå linje tar hänsyn 
till ny- och ombyggnation. En översyn av grundhyra görs inför 2021 och kostnaden ökade med 
4 000 tkr över prognosen som arbetades igenom 2019. 
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Tilläggsbelopp har ökat under året. En analys visar att rektorer och skolor höjer kvalitén i 
ansökningarna vilket bidrar till en ökad kostnadsnivå. Skolor har under 2020 fått mindre avslag på deras 
ansökningar. Detta har bidragit till att den avsatta budgeten på 31 600 tkr har överskridits med 
1 800 tkr. 

Köpta platser har varit på en stabil nivå och legat under budget under 2020. Utfall slutade på 
163 000 tkr vilket är 2 100 tkr under budgeterad nivå. Prognosen var ett mindre underskott för 2020 
efter 1:a halvåret men andelen specialskolor har fortsatt minskat samt att det finns en Corona-effekt 
även på fristående skolors fritidshem. 

  

  

  

  

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Summa     
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Tilläggsbelopp har ökat under året. En analys visar att rektorer och skolor höjer kvalitén i 
ansökningarna vilket bidrar till en ökad kostnadsnivå. Skolor har under 2020 fått mindre avslag på deras 
ansökningar. Detta har bidragit till att den avsatta budgeten på 31 600 tkr har överskridits med 
1 800 tkr. 

Köpta platser har varit på en stabil nivå och legat under budget under 2020. Utfall slutade på 
163 000 tkr vilket är 2 100 tkr under budgeterad nivå. Prognosen var ett mindre underskott för 2020 
efter 1:a halvåret men andelen specialskolor har fortsatt minskat samt att det finns en Corona-effekt 
även på fristående skolors fritidshem. 

  

  

  

  

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Summa     
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 209 510 4 795 3 662 -1 133 

Kostnader -23 689 -22 685 -30 803 -30 296 507 

Resultat -23 480 -22 175 -26 008 -26 634 -626 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 960 -2 339 -2 408 -2 039 369 

Resultat -1 960 -2 339 -2 408 -2 039 369 

Förskoleklass      

Intäkter 2 825 6 562 9 159 8 668 -491 

Kostnader -55 585 -61 805 -76 692 -62 221 14 471 

Resultat -52 760 -55 243 -67 533 -53 553 13 980 

Särskola      

Intäkter 3 001 3 046 2 734 3 085 351 

Kostnader -43 372 -47 437 -47 773 -52 485 -4 712 

Resultat -40 371 -44 391 -45 039 -49 400 -4 361 

Grundskola      

Intäkter 132 543 157 144 142 903 151 874 8 971 

Kostnader -1 127 114 -1 183 643 -1 188 281 -1 216 769 -28 488 

Resultat -994 571 -1 026 499 -1 045 378 -1 064 895 -19 517 

Fritidshem      

Intäkter 46 001 45 936 41 874 40 892 -982 

Kostnader -146 984 -149 762 -159 079 -156 615 2 464 

Resultat -100 983 -103 826 -117 205 -115 723 1 482 

Korttidstillsyn LSS      

Intäkter 1 845 1 391 1 106 1 764 658 

Kostnader -2 014 -1 899 -1 106 -1 298 -192 

Resultat -169 -508 0 466 466 

Skolskjutsar      

Intäkter 0 0 0 206 206 

Kostnader -50 778 -58 661 -55 000 -57 228 -2 228 

Resultat -50 778 -58 661 -55 000 -57 022 -2 022 

Kost och lokalvård      

Intäkter 103 177 109 503 105 368 110 610 5 242 

Kostnader -237 531 -250 900 -251 049 -261 526 -10 477 

Resultat -134 354 -141 397 -145 681 -150 916 -5 235 
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Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -15 108 0 15 108 

Resultat 0 0 -15 108 0 15 108 

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

Totalt      

Intäkter 289 601 324 092 307 939 320 761 12 822 

Kostnader -1 689 027 -1 779 131 -1 827 299 -1 840 477 -13 178 

Resultat -1 399 426 -1 455 039 -1 519 360 -1 519 716 -356 

4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Budgetavvikelse: 
Central administration redovisar ett underskott motsvarande -0,6 mkr. 

Utifrån redovisning i 4.2 budgetavvikelse avviker intäkt med -1,1 mkr. Denna avvikelse kommer av att 
beloppet har fakturerats internt inom förvaltningen från Bemanningsenheten till 
förvaltningsövergripande verksamhet grundskola. Budgeten för denna fakturering är felregistrerad som 
en förväntad intäkt från annan förvaltning. 

En mer korrekt avvikelse för Central administration är därför +0,5 mkr och kommer av tillfälliga 
vakanser under 2020 samt sjukskrivningar som inte ersatts av tillfälligt anställda. 
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Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -15 108 0 15 108 

Resultat 0 0 -15 108 0 15 108 

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

Totalt      

Intäkter 289 601 324 092 307 939 320 761 12 822 

Kostnader -1 689 027 -1 779 131 -1 827 299 -1 840 477 -13 178 

Resultat -1 399 426 -1 455 039 -1 519 360 -1 519 716 -356 

4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Budgetavvikelse: 
Central administration redovisar ett underskott motsvarande -0,6 mkr. 

Utifrån redovisning i 4.2 budgetavvikelse avviker intäkt med -1,1 mkr. Denna avvikelse kommer av att 
beloppet har fakturerats internt inom förvaltningen från Bemanningsenheten till 
förvaltningsövergripande verksamhet grundskola. Budgeten för denna fakturering är felregistrerad som 
en förväntad intäkt från annan förvaltning. 

En mer korrekt avvikelse för Central administration är därför +0,5 mkr och kommer av tillfälliga 
vakanser under 2020 samt sjukskrivningar som inte ersatts av tillfälligt anställda. 
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4.3.2 Politisk verksamhet 

Budgetavvikelse: 
Nämndens kostnader har genererat ett överskott under 2020 motsvarande 0,4 mkr. Detta är kopplat till 
situationen runt Corona som har medfört mindre politisk verksamhet, t ex planeringsdagar. 

  

  

  

4.3.3 Förskoleklass 

Budgetavvikelse: 
Verksamheten har haft en ram på 67 mkr för 2020. Budgetavvikelsen uppgår till 14 mkr och består 
främst av personalkostnad. Avvikelsen behöver sättas i relation till Fritidshemmets och grundskolans 
avvikelse inom personalkostnad på respektive skola för att vara underlag till analys. 

Verksamhet: 
Undervisningen i förskoleklass har bedrivits med fokus på elevernas språkutveckling, matematiska 
kunskaper och sociala förmågor. En utmaning många skolor vittnar om är att möta alla elevers 
individuella behov. 

Personalen i förskoleklass har deltagit i nätverksmöten, som huvudmannen ordnat, för att öka 
kompetensen, sprida goda exempel och bekräfta det fina arbete som görs. Även under 2020 har vikt 
lagts vid skolornas arbete med Skolverkets obligatoriska kartläggningsmaterial Hitta språket och Hitta 
matematiken. Detta tillsammans med andra inslag som rastverksamhet och IKT. 

Kompetensutvecklingen har i huvudsak bedrivits i den egna skolan utifrån skolans framtagna 
utvecklingsplan. Utvecklingsplanen är en del av skolans verksamhetsplan, som beskriver skolans arbete, 
där förskoleklassens verksamhet är en del. 

En utredning har genomförts gällande tjänster i förskoleklass som legat till grund för beslut att 
tjänsterna i förskoleklass fortsatt ska vara semestertjänster. 

Utblick 2021: 
Antalet elever i förskoleklass bedöms minska med 25 elever kommande år enligt stadsledningskontorets 
befolkningsprognos. Dock kvarstår den viktiga strategiska frågan om lokalbeståndets utveckling, vilken 
även påverkas av det aktiva skolvalet. Inte sällan finns det en överkapacitet av platser i vissa områden 
och en platsbrist i andra. Balansen är svår att finna fullt ut. 

Ett samverkansprojekt pågår med Förskoleförvaltningen. Syftet med projektet är att nyttja den kunskap 
som skolorna erhåller när elevernas kunskaper i svenska och matematik kartläggs utifrån Skolverkets 
kartläggningsmaterial. Tanken är att synliggöra framgångsfaktorer och utveckla undervisningen i 
förskolan i syfte att förbättra förutsättningarna för barnen inför deras start i förskoleklass. Projektet 
genomförs i Viskafors- respektive Bodaområdet. En utvärdering är inplanerad och resultatet kommer 
ligga till grund för beslut om och hur arbetet ska fortgå och spridas till fler områden i 
Grundskoleförvaltningen. 

Planer finns att iscensätta ett utvecklingsarbete med rektorerna i att leda förskoleklass. Detta i syfte att 
uppmärksamma verksamhetens unika förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. 
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4.3.4 Särskola 

Verksamhet: 
Grundsärskolan har sedan 2011 tydligare haft fokus på kunskapsuppdraget, från att tidigare haft ett 
större omsorgsfokus. Ett arbete med att revidera och justera indikatorer som mäter elevernas och 
verksamhetens utveckling har påbörjats. Vidare finns det behov av fortsatt arbete för att utveckla 
bedömarkompetensen bland lärarna: Att bredda och fördjupa kompetensen gällande 
bedömningsmaterial samt formativ bedömning genom kollegialt lärande på såväl enhets- som 
huvudmannanivå. Detta har även uppmärksammats vid Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 
årskurs 7-9 på grundsärskolan Erikslund 2020-02-28 till 2020-02-29, vilket har föranlett 
kompetenshöjande insatser och kollegialt lärande kring bedömarkompetens och utveckling av 
undervisningen i syfte att utmana varje elev utifrån sina förutsättningar. Skolinspektionens synpunkter 
har använts som underlag att utgå ifrån i utvecklingsarbetet för samtlig grundsärskoleverksamhet i 
Borås Stad. 

Totalt är det 134 elever som är formellt inskrivna i särskolan. Dessutom finns åtta elever i våra två 
grundsärskolor som är s k "omvänt integrerade". Dessa elever är ännu inte utredda men har så 
uppenbara och komplexa behov att en direkt placering i grundsärskola har bedömts vara nödvändigt i 
väntan på utredningen. Fördelningen av eleverna inom grundsär är som följer: 

 30 elever är individintegrerade i grundskolor, varav sex går i åk 9.  
 66 elever är inskrivna på Erikslund grundsär, varav fyra går i åk 9 
 46 elever är inskrivna på Fjärdingskolan grundsär. Ingen elev är placerad i åk 9. 

Radetiketter Grundsärskole
elever Ämnen 

Grundsärskole
elever 
Ämnesområden 

Individintegrera
de 
särskoleelever i 
grundskola 

Omvänt 
integrerade 
grundskoleeleve
r i 
grundsärskola 

Tota
lt 

Bergdalskolan   2  2 

Engelbrektskolan   2  2 

Dalsjöskolan   1  1 

Fristadskolan   1  1 

Gula Skolan   1  1 

Daltorpskolan   1  1 

Bodaskolan   8  8 

Fjärding Sär 12 30  4 46 

Myråsskolan   1  1 

Byttorpskolan   1  1 

Hestra 
Midgårdskolan 

  1  1 

Särlaskolan   2  2 

Sandgärdskolan   1  1 

Sjömarkenskolan   1  1 

Sandhultskolan   1  1 

Erikslundskolan   2  2 

Erikslund Sär 39 23  4 66 

Trandaredskolan   1  1 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2117
Grundskolenämnden, Årsredovisning 2020 23(37) 

4.3.4 Särskola 

Verksamhet: 
Grundsärskolan har sedan 2011 tydligare haft fokus på kunskapsuppdraget, från att tidigare haft ett 
större omsorgsfokus. Ett arbete med att revidera och justera indikatorer som mäter elevernas och 
verksamhetens utveckling har påbörjats. Vidare finns det behov av fortsatt arbete för att utveckla 
bedömarkompetensen bland lärarna: Att bredda och fördjupa kompetensen gällande 
bedömningsmaterial samt formativ bedömning genom kollegialt lärande på såväl enhets- som 
huvudmannanivå. Detta har även uppmärksammats vid Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 
årskurs 7-9 på grundsärskolan Erikslund 2020-02-28 till 2020-02-29, vilket har föranlett 
kompetenshöjande insatser och kollegialt lärande kring bedömarkompetens och utveckling av 
undervisningen i syfte att utmana varje elev utifrån sina förutsättningar. Skolinspektionens synpunkter 
har använts som underlag att utgå ifrån i utvecklingsarbetet för samtlig grundsärskoleverksamhet i 
Borås Stad. 

Totalt är det 134 elever som är formellt inskrivna i särskolan. Dessutom finns åtta elever i våra två 
grundsärskolor som är s k "omvänt integrerade". Dessa elever är ännu inte utredda men har så 
uppenbara och komplexa behov att en direkt placering i grundsärskola har bedömts vara nödvändigt i 
väntan på utredningen. Fördelningen av eleverna inom grundsär är som följer: 

 30 elever är individintegrerade i grundskolor, varav sex går i åk 9.  
 66 elever är inskrivna på Erikslund grundsär, varav fyra går i åk 9 
 46 elever är inskrivna på Fjärdingskolan grundsär. Ingen elev är placerad i åk 9. 

Radetiketter Grundsärskole
elever Ämnen 

Grundsärskole
elever 
Ämnesområden 

Individintegrera
de 
särskoleelever i 
grundskola 

Omvänt 
integrerade 
grundskoleeleve
r i 
grundsärskola 

Tota
lt 

Bergdalskolan   2  2 

Engelbrektskolan   2  2 

Dalsjöskolan   1  1 

Fristadskolan   1  1 

Gula Skolan   1  1 

Daltorpskolan   1  1 

Bodaskolan   8  8 

Fjärding Sär 12 30  4 46 

Myråsskolan   1  1 

Byttorpskolan   1  1 

Hestra 
Midgårdskolan 

  1  1 

Särlaskolan   2  2 

Sandgärdskolan   1  1 

Sjömarkenskolan   1  1 

Sandhultskolan   1  1 

Erikslundskolan   2  2 

Erikslund Sär 39 23  4 66 

Trandaredskolan   1  1 
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Radetiketter Grundsärskole
elever Ämnen 

Grundsärskole
elever 
Ämnesområden 

Individintegrera
de 
särskoleelever i 
grundskola 

Omvänt 
integrerade 
grundskoleeleve
r i 
grundsärskola 

Tota
lt 

Kinnarummaskolan   1  1 

Viskaforsskolan   2  2 

Totalsumma 51 53 30 8 142 

Under läsåret 19-20 var det sammanlagt 127 elever inskrivna i grundsärskolan, enligt fördelningen: 

 59 på Erikslund grundsär 
 42 på Fjärding grundsär 
 26 individintegrerade 

Det innebär en ökning om 18 elever, inklusive åtta omvänt integrerade, från lå 19-20 till lå 20.21. 

Vi ser en tendens att fler elever med mycket komplexa svårigheter som inte är utredda, flyttar in från 
utlandet och ibland även från andra kommuner. Dessa elever återfinns i gruppen "omvänt integrerade". 

Arbete har gjorts för att säkerställa att individintegrerade elever får undervisning utifrån 
grundsärskolans läroplan. Centrala elevhälsan anställde i mars 2020 två verksamhetsutvecklare med 
uppdrag att bl a följa upp de individintegrerade elevernas utveckling. Handledning av grundskolelärare 
och skolledningar har gjorts och behöver det fortsättas med under 2021. Från och med 1 juli 2021 ska 
nya kurs- och ämnesplaner börja gälla i grund- och grundsärskola. En implementeringsplan på 
huvudmanna- och enhetsnivå håller på att tas fram av matrisansvarig i samråd med berörda rektorer, 
centrala elevhälsan och Kvalitet och Utveckling. 

I takt med att dessa individintegrerade elever ökar behöver det även säkerställas att framtida lokaler 
också är utformade och tillgängliga för grundsärskolans elever. 

Andel trygga elever mäts inom verksamheten och det finns en hög korrelation mellan trygghet och 
upplevd delaktighet inom grundsärskolan. 2020 års skolklimatundersökning visar att de allra flesta 
elever i grundsärskolan, 92,8 procent av dem som har kunnat besvara enkäten, upplever att de lär sig 
mycket och 94,6 procent att deras lärare bryr sig om dem. Det visar att personalen i grundsärskolan 
bygger trygga och goda relationer till sina elever. Mer struktur och tydliga rutiner för nya lärare och 
övrig pedagogisk personal, särskilt elevassistenter, där rörligheten är relativt hög, förväntas kunna bidra 
till en ännu högre upplevd trygghet bland eleverna. 

Ytterligare ett viktigt resultat i 2020 års systematiska kvalitetsarbete har varit att grundsärskolan i 
fortsättningen kommer att definiera vilka anpassningar som är kritiska för gymnasiesärskolan att ta 
hänsyn till, för att elevens förutsättningar till lärande och en självständig vardag ska tillgodoses i så stor 
utsträckning som möjligt. 

Kompetensförsörjning: 
Det är fortsatt svårt att rekrytera behörig personal till grundsärskolan. Behörighetskraven höga i form 
av vidareutbildning till speciallärare. Anställda pedagoger utbildar sig kontinuerligt till speciallärare 
under pågående anställning och med förmånliga villkor. 

Budgetavvikelse: 
Avvikelse -4,3 mkr 

Särskolan har under 2020 fortsatt att öka verksamhetens utifrån behovet. Volymökningen har hanterats 
dels på våra 2 grundsärskoleenheter men det finns även ett ökat antal individintegrerade elever på våra 
grundskolor som läser enligt särskolans läroplan. 
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Den avvikelse som har uppstått kommer av att förvaltningen avsatt uppskattningsvis 4 mkr för lite till 
särskolans verksamhetsområde. De två grundsärskolorna Erikslund och Fjärding har mindre 
ekonomiska avvikelser då de får finansiering för varje elev. Avvikelse på -4,3 mkr återfinns centralt i 
resursfördelningsmodellen inom verksamhetsområde särskola. 

4.3.5 Grundskola 

Budgetavvikelse: 
Verksamheten har haft en budgetram under 2020 på 1 045 369 tkr. Budgetavvikelsen uppgår till -19 
600 tkr vilket motsvarar 1,8 % i omsättning. 

Intäkterna överstiger budgeterad nivå med 8 900 tkr och består till största del av statsbidrag. Statsbidrag 
för lärarassistenter var ej budgeterat för 2020 samt den utökning inom karriärtjänster (Förstelärare) 
tillkom utöver budgeterad nivå. 

Kostnaderna överstiger även dessa budgeterad nivå med 28 500 tkr och består till största del av 
Personal, Material och tjänster. 

Skillnaden mellan intäkterna som överstiger budget med 8 900 tkr och kostnader som även de 
överstiger budget med 28 500 kr blir avvikelsen för verksamhetsområde grundskola på -19 600 tkr 

Inom personalkostnad finns både godkända och icke godkända avvikelser. Det finns ökade 
personalkostnader kopplat till att tilläggsbeloppen har ökat. Det gör att skolan har en ekonomi i balans 
trots en kraftig negativ personalkostnadsavvikelse då de samtidigt har fått ersättning genom 
tilläggsbelopp. Men det finns även skolor som inte har klarat det anpassningskrav som har funnits på 
grundskolan och går ur 2020 med ett negativt resultat kopplat till personalkostnad. 

Inom material finns kostnadsavvikelser inom inventarieinköp, läromedel och engångsartiklar. Dessa 
måste ses i sin helhet på respektive skola i deras totala ekonomi för sina verksamhetsområden. 

Inom tjänster syns en ökad kostnad förknippad med lokaler, IT samt köp av tjänster ( kostnader för det 
administrativa nätet samt licenser). 

Analys av verksamheten: 
84 % av eleverna i årskurs 9 nådde gymnasiebehörighet, vilket innebär att målvärdet inte är uppnått. 
Dock innebär årets resultat en ökning med 4 procentenheter från föregående år. I årskurs 6 är 
gymnasiebehörigheten för alla elever 76,8 procent, vilket är en försämring jämfört med 2019. I årskurs 
3 ges skriftliga omdömen och där är det 84 % av eleverna som når målen i svenska, vilket är en 
sänkning jämfört med 2019. I matematik är det 87,4 % som når målen, vilket är en förbättring jämfört 
med 2019. 

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 har identifierats som en faktor som har stor betydelse för bristande måluppfyllelse. 
Därav har förvaltningen initierat ett samverkansprojekt med IFO i syfte att stödja skolorna i arbetet 
med att främja elevernas närvaro. 

Verksamheten inom grundskolan har ytterligare stabiliserats under 2020. Arbetsmetoder och 
styrsystemet har satt sig ännu mer sedan starten 2017. Omsättningen av skolledare är låg, vilket leder till 
förbättrad kontinuitet. Bedömningen är även att läget inom personalgrupperna har stabiliserats, till 
exempel vad gäller lärares byten till andra huvudmän. Det är fler behöriga lärare som söker lediga 
tjänster. 

Elevhälsans bemanning har fortsatt förbättrats under 2020, vilket innebär att skolornas förutsättningar 
för att bedriva god undervisning förbättras. Elevhälsan har nyckelroller i en skolenhet och har stor 
betydelse för kvaliteten i verksamheten. 
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Den avvikelse som har uppstått kommer av att förvaltningen avsatt uppskattningsvis 4 mkr för lite till 
särskolans verksamhetsområde. De två grundsärskolorna Erikslund och Fjärding har mindre 
ekonomiska avvikelser då de får finansiering för varje elev. Avvikelse på -4,3 mkr återfinns centralt i 
resursfördelningsmodellen inom verksamhetsområde särskola. 

4.3.5 Grundskola 

Budgetavvikelse: 
Verksamheten har haft en budgetram under 2020 på 1 045 369 tkr. Budgetavvikelsen uppgår till -19 
600 tkr vilket motsvarar 1,8 % i omsättning. 

Intäkterna överstiger budgeterad nivå med 8 900 tkr och består till största del av statsbidrag. Statsbidrag 
för lärarassistenter var ej budgeterat för 2020 samt den utökning inom karriärtjänster (Förstelärare) 
tillkom utöver budgeterad nivå. 

Kostnaderna överstiger även dessa budgeterad nivå med 28 500 tkr och består till största del av 
Personal, Material och tjänster. 

Skillnaden mellan intäkterna som överstiger budget med 8 900 tkr och kostnader som även de 
överstiger budget med 28 500 kr blir avvikelsen för verksamhetsområde grundskola på -19 600 tkr 

Inom personalkostnad finns både godkända och icke godkända avvikelser. Det finns ökade 
personalkostnader kopplat till att tilläggsbeloppen har ökat. Det gör att skolan har en ekonomi i balans 
trots en kraftig negativ personalkostnadsavvikelse då de samtidigt har fått ersättning genom 
tilläggsbelopp. Men det finns även skolor som inte har klarat det anpassningskrav som har funnits på 
grundskolan och går ur 2020 med ett negativt resultat kopplat till personalkostnad. 

Inom material finns kostnadsavvikelser inom inventarieinköp, läromedel och engångsartiklar. Dessa 
måste ses i sin helhet på respektive skola i deras totala ekonomi för sina verksamhetsområden. 

Inom tjänster syns en ökad kostnad förknippad med lokaler, IT samt köp av tjänster ( kostnader för det 
administrativa nätet samt licenser). 

Analys av verksamheten: 
84 % av eleverna i årskurs 9 nådde gymnasiebehörighet, vilket innebär att målvärdet inte är uppnått. 
Dock innebär årets resultat en ökning med 4 procentenheter från föregående år. I årskurs 6 är 
gymnasiebehörigheten för alla elever 76,8 procent, vilket är en försämring jämfört med 2019. I årskurs 
3 ges skriftliga omdömen och där är det 84 % av eleverna som når målen i svenska, vilket är en 
sänkning jämfört med 2019. I matematik är det 87,4 % som når målen, vilket är en förbättring jämfört 
med 2019. 

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 har identifierats som en faktor som har stor betydelse för bristande måluppfyllelse. 
Därav har förvaltningen initierat ett samverkansprojekt med IFO i syfte att stödja skolorna i arbetet 
med att främja elevernas närvaro. 

Verksamheten inom grundskolan har ytterligare stabiliserats under 2020. Arbetsmetoder och 
styrsystemet har satt sig ännu mer sedan starten 2017. Omsättningen av skolledare är låg, vilket leder till 
förbättrad kontinuitet. Bedömningen är även att läget inom personalgrupperna har stabiliserats, till 
exempel vad gäller lärares byten till andra huvudmän. Det är fler behöriga lärare som söker lediga 
tjänster. 

Elevhälsans bemanning har fortsatt förbättrats under 2020, vilket innebär att skolornas förutsättningar 
för att bedriva god undervisning förbättras. Elevhälsan har nyckelroller i en skolenhet och har stor 
betydelse för kvaliteten i verksamheten. 

Grundskolenämnden, Årsredovisning 2020 26(37) 

Antalet elever fortsätter att öka. Ökningen 2020 var 132 stycken. Det är mycket trångt i många skolor, 
speciellt i tätorten. Det får till följd att många elever inte får den skola man önskar i skolvalet, vid 
skolbyten inom kommunen eller vid nyinflyttning. Ganska många elever måste placeras relativt långt 
från sina bostadsområden. Detta leder till missnöje hos elever och vårdnadshavare. En annan 
konsekvens är att fler skolskjutsar måste ordnas och kostnaderna för dessa ökar kraftigt. 

Lokalförsörjning för grundskolan är en mycket viktig strategisk fråga och det pågår fortsatt ett intensivt 
samarbete med Lokalförsörjningsförvaltningen för att lösa behoven. Inflyttning har skett i nya 
Sjömarkenskolan och beslut har fattats att påbörja renovering av Myråsskolan samt att påbörja 
planeringen inför den nya skolan på Gässlösa. 

Utblick 2021 

Läsåret 2021-22 startar Björkhöjdskolan 7-9. Det planeras för fyra klasser i åk 7, där en av klasserna tar 
emot elever med hörselnedsättning. 

Under 2020 påbörjades arbetet med att screena elever i grundskolans tidigare år avseende  läsförmåga. 
Läsförmågan mäts med hjälp av en ögonscanner som mäter läshastighet och därefter tillhörande frågor 
kring läsförståelse. Huvudmannen får genom Lexplore möjlighet att jämföra elevernas läsförmåga med 
andra kommuner och resultatet är ett underlag för fortsatt skolutveckling på skol- och 
huvudmannanivå. Arbetet fortsätter under 2021. 

Förvaltningen har startat upp en dialog med stadens högstadierektorer kring elever som har en 
utmanande skolsocial problematik. Det arbetet fortsätter under 2021. 

4.3.6 Fritidshem 

Budgetavvikelse: 
Fritidshemmens ram för 2020 har varit 117 205 tkr. Och det finns en positiv avvikelsen på 1 482 tkr. 

Intäkter i form av avgifter från vårdnadshavare har dock varit lägre under 2020 jämfört med planerat. 
Dels finns det en effekt av Corona genom att färre barn än planerat har varit inskrivna på fritids. 

Samtidigt har även mindre ersättning betalts ut till fristående skolors fritidshem. 

  

Analys av verksamheten: 
I förvaltningens Kvalitetsrapport för fritidshem 2020 framkommer att de allra flesta eleverna trivs, 
känner sig trygga och har förtroende för personalen. Generellt är kvalitén i fritidshemmet god i sin 
helhet men vissa utvecklingsområden har identifierats främst kopplat till verksamhetens uppdrag enligt 
läroplan men också uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet. För att öka kvalité behöver 
fritidshemmen fortsätta att utveckla områden inom schemaläggning, planeringstid, den fysiska miljöns 
utformning och lokaler, elevgruppens sammansättning och storlek, stöd och resurser för elever med 
särskilda behov och de olika yrkesgruppernas uppgifter och uppdrag. 

Behörighetsgraden gällande fritidspedagoger är fortsatt låg. Förvaltningen har fritidshem från inga 
legitimerade fritidspedagoger till i stort sett 100 %. Under 2020 har ett valideringsprogram påbörjats för 
att ökan andlen behörig personal. 

  

Utblick 2021: 
Utifrån Kvalitetsrapporten 2020 och verksamhetschefernas månadsuppföljningar med rektorer behöver 
följande områden utvecklas under 2021 och över tid. 

  

 Följa upp och stödja rektors arbete med att systematisk utveckla fritidshemmets verksamhet. 
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Blanda annat genom att följa upp hur rektor organiserar verksamheten utifrån läroplanen samt 
hur fritidshemmet bidrar till att komplettera förskoleklass och skola i genomförandet och 
uppfyllandet av läroplanens mål. 

 Fortsätta implementera riktlinjer för pedagogisk utvecklingstid. 
 Upphandla ett gemensamt digitalt närvarosystem för kommunikation, schemaläggning, 

pedagogisk planering och bemanning. 
 Erbjuda riktade kompetensutvecklingsinsatser för personal. 

o Utbildningar av obehörig personal i fritidshem. 
o Nätverksträffar för fritidshemspersonal. 

  

4.3.7 Korttidstillsyn LSS 

Analys av verksamheten: 
Grundskolenämnden bedriver Korttidstillsyn (KTS) på uppdrag av Sociala Omsorgsförvaltningen 
(SOF), som avser fritidsverksamhet för särskoleelever som fyllt 13 år. Verksamheten bedrivs på fyra 
geografiska platser. Denna verksamhet ska vara kostnadsneutral. Ambitionsnivån avseende kvalitet 
bygger på överenskommelse mellan nämnderna. 

KTS-verksamheten har under året arbetat för att skapa ökad struktur. Det har gett eleverna en större 
trygghet genom att de är mer förberedda på vad som förväntas av dem och vad som kommer att ske på 
KTS varje dag. KTS samarbetar nu mer tillsammans med fritids för 4-6. Vårdnadshavare har uppgett 
att de är trygga med verksamheten. 

I och med rådande budgetläge i GRF, har KTS-verksamheten inte haft möjlighet att rekrytera på det 
sätt som man hade önskat. Detta då man förväntar sig en viss övertalighet av elevassistenter i 
kommunen. 

För att öka kvaliteten i verksamheten kommer man inom KTS att ha följande utvecklingsområden 
under 2021: 

 Att fortsätta att utveckla samverkan mellan grundsär och gymnasiesär. 
 Att rekrytera personal med rätt kompetens. 

Budgetavvikelse: 
Verksamheten ska inte inneha någon nettokostnad då den helt utförs på uppdrag av Sociala 
omsorgsnämnden. Viss diskussion finns angående vem som bestämmer priset för tjänsten vilket 
avspeglar sig för 2020 med en positiv avvikelse om 466 tkr. 

4.3.8 Skolskjutsar 
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Blanda annat genom att följa upp hur rektor organiserar verksamheten utifrån läroplanen samt 
hur fritidshemmet bidrar till att komplettera förskoleklass och skola i genomförandet och 
uppfyllandet av läroplanens mål. 

 Fortsätta implementera riktlinjer för pedagogisk utvecklingstid. 
 Upphandla ett gemensamt digitalt närvarosystem för kommunikation, schemaläggning, 

pedagogisk planering och bemanning. 
 Erbjuda riktade kompetensutvecklingsinsatser för personal. 

o Utbildningar av obehörig personal i fritidshem. 
o Nätverksträffar för fritidshemspersonal. 

  

4.3.7 Korttidstillsyn LSS 

Analys av verksamheten: 
Grundskolenämnden bedriver Korttidstillsyn (KTS) på uppdrag av Sociala Omsorgsförvaltningen 
(SOF), som avser fritidsverksamhet för särskoleelever som fyllt 13 år. Verksamheten bedrivs på fyra 
geografiska platser. Denna verksamhet ska vara kostnadsneutral. Ambitionsnivån avseende kvalitet 
bygger på överenskommelse mellan nämnderna. 

KTS-verksamheten har under året arbetat för att skapa ökad struktur. Det har gett eleverna en större 
trygghet genom att de är mer förberedda på vad som förväntas av dem och vad som kommer att ske på 
KTS varje dag. KTS samarbetar nu mer tillsammans med fritids för 4-6. Vårdnadshavare har uppgett 
att de är trygga med verksamheten. 

I och med rådande budgetläge i GRF, har KTS-verksamheten inte haft möjlighet att rekrytera på det 
sätt som man hade önskat. Detta då man förväntar sig en viss övertalighet av elevassistenter i 
kommunen. 

För att öka kvaliteten i verksamheten kommer man inom KTS att ha följande utvecklingsområden 
under 2021: 

 Att fortsätta att utveckla samverkan mellan grundsär och gymnasiesär. 
 Att rekrytera personal med rätt kompetens. 

Budgetavvikelse: 
Verksamheten ska inte inneha någon nettokostnad då den helt utförs på uppdrag av Sociala 
omsorgsnämnden. Viss diskussion finns angående vem som bestämmer priset för tjänsten vilket 
avspeglar sig för 2020 med en positiv avvikelse om 466 tkr. 

4.3.8 Skolskjutsar 
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Budgetavvikelse: 
Budgetram för 2020 skolskjuts var  55 000 tkr. Utfallet för 2020 slutade på visar på 57 200 tkr dvs en 
avvikelse motsvarande -2 000 tkr. 

Antalet elever med skolskjuts ökar. Vid utgången av 2020 finns 4832 elever som har ansökt och fått 
beviljat skolskjuts 835 av dessa har inte plockat ut ett busskort eller börjat beställa taxi. Anledningen är 
delvis att eleven är på fritids och inte kan utnyttja sin berättigade skolskjuts. En annan anledning är 
även effekten av Corona då flera vårdnadshavare aktivt försöker minska smittorisken genom att inte 
utsätta eleven för onödig smittorisk. Detta gar att Grundskoleförvaltningen har 3 997 elever som åker 
skolskjuts. Detta är en ökning utifrån antalet under VT 2020. 

Dessa 3 997 elever fördelar sig utifrån transportmedel; 

1 646 elever har busskort för tätort 

636 elever har ett busskort för kommunen 

1 221 elever åker upphandlad buss-trafik 

373 elever åker Taxi 

121 elever åker upphandlad skolskjuts till särskola 

Under 2020 har en kostnadsdrivande orsak varit evakuering av Myråsskolan till Gässlösa/Kronäng 1. 
Denna evakuering fortsätter samt utökas under 2021. Förvaltningen ser även en ökad kostnad för 
taxiresor exempelvis har taxi till SU-grupp i Borgstena en kostnad på närmare 2 000 tkr för sex elever. 

Total kostnad för taxi-resor har under 2020 varit 19 500 tkr. Det finns även en generell kraftig ökning 
av taxi-resor. Denna ökning kommer delvis av växelvis boende men även att elever inte väljer/får plats 
på närmsta skola. 

4.3.9 Kost och lokalvård 

Budgetavvikelse: 
Kost- och lokalvårdsverksamheten bedriver sin verksamhet på uppdrag av grundskolenämndens 
kärnverksamheter samt åt förskoleförvaltningen. 
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Avvikelsen för Kost och lokalvård slutade på - 6900 tkr. Kostnaderna översteg budgeterad nivå med 
10 500 tkr varav hälften fakturerades till förskoleförvaltningen. 

Denna kostnadsavvikelse kommer dels av personalkostnad (-3 400 tkr) utifrån införandet av varje-dag-
städ i skolornas undervisningssalar. Under 2019 fanns vakansutrymme att tillgå vilket gjorde att en full 
kostnadsbudget inte upprättades för 2020. Efter utgången av 2020 kan man nu se att dessa vakanser 
inte fullt ut kunde täcka kostnaden för varje-dag-städ och budget 2021 har till viss del omfördelats från 
elevpeng till kost och lokalvård för att hantera varje-dag-städ. 

Den andra delen i avvikelse kommer av livsmedel. Kostnadsökningen som startade i Maj 2019 i och 
med det nya livsmedelsavtalet har fortsatt att påverka utfallet. Analysen visar att kostnaden för den 
kick-back som betalas till Borås stad finns inbakad i priset därav en kraftig ökning av livsmedelspriser. 
Effekten av Corona har dämpat utfallet då färre portioner jämfört med planerat antal har lagats under 
2020. Effekten under 2021 blir en minskning av personaltäthet samt att portionspriset skollunch måste 
sänkas med 1-2 kr för att kompensera de ökade livsmedelspriserna. Till införandet kopplas även en 
arbetsmiljöproblematik och diskussioner förs om att utöka leveranserna för 15 kök från 1 gång per 
vecka till 2 gånger per vecka för att återställa arbetsmiljön. 

Analys av verksamheten 

Arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel sker framförallt tillsammans med koncerninköp 
vid upphandlingsskeendet. 2020 års utfall av närproducerade livsmedel var 22,9%. 

Andelen ekologiska livsmedel under 2020 var 43%. Livsmedelspriserna har kraftigt ökat efter den 1 maj 
2019, då det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. De ökade livsmedelspriserna kan framförallt härledas 
till finansieringsmodellen för distributionscentralen. Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå 
vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, 
exempelvis mejeriprodukter. Prisökningarna på livsmedel har inneburit en ekonomisk utmaning för 
verksamheten under 2020 och kommer så även vara under 2021. 

Kostverksamheten har vid rekryteringar under 2020 märkt av en ökning av antalet sökande till 
kocktjänster, troligen kopplat till sämre tider för restauranger under pandemin. 

Kostverksamheten har under 2020 arbetat aktivt med ytterligare förfining av matsedeln. 

Det innefattar bland annat: 

 I princip alla lunchrecept är klimatsmarta (0,7 koldioxidekvivalenter) 
 Alla recept provlagade av våra egna kök 
 Större variation på maträtter 
 Ökad säsongsanpassning 
 1 soppdag/vecka 
 Ännu fler rätter lagade från grunden 

4.4 Verksamheten 2020 
Grundskolenämnden har under 2020 fortsatt arbeta utifrån de tre fokusområden som togs fram under 
2018; Systematiskt kvalitetsarbete, Relationer och Processledning samt Bilden av skolan. Dessa 
fokusområden skall vara synliga genom hela verksamheten och vara varaktiga över tid. 

Till dessa fokusområden identifierades fem stycken prioriterade utvecklingsområden som blev 
stommen i nämndens utvecklingsplan för 2020. Dessa fem områden är; 

 Rektor/enhetschefers förutsättningar och förmåga 
 IT och digitalisering 
 Samverkan 
 Social hållbarhet 
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Avvikelsen för Kost och lokalvård slutade på - 6900 tkr. Kostnaderna översteg budgeterad nivå med 
10 500 tkr varav hälften fakturerades till förskoleförvaltningen. 

Denna kostnadsavvikelse kommer dels av personalkostnad (-3 400 tkr) utifrån införandet av varje-dag-
städ i skolornas undervisningssalar. Under 2019 fanns vakansutrymme att tillgå vilket gjorde att en full 
kostnadsbudget inte upprättades för 2020. Efter utgången av 2020 kan man nu se att dessa vakanser 
inte fullt ut kunde täcka kostnaden för varje-dag-städ och budget 2021 har till viss del omfördelats från 
elevpeng till kost och lokalvård för att hantera varje-dag-städ. 

Den andra delen i avvikelse kommer av livsmedel. Kostnadsökningen som startade i Maj 2019 i och 
med det nya livsmedelsavtalet har fortsatt att påverka utfallet. Analysen visar att kostnaden för den 
kick-back som betalas till Borås stad finns inbakad i priset därav en kraftig ökning av livsmedelspriser. 
Effekten av Corona har dämpat utfallet då färre portioner jämfört med planerat antal har lagats under 
2020. Effekten under 2021 blir en minskning av personaltäthet samt att portionspriset skollunch måste 
sänkas med 1-2 kr för att kompensera de ökade livsmedelspriserna. Till införandet kopplas även en 
arbetsmiljöproblematik och diskussioner förs om att utöka leveranserna för 15 kök från 1 gång per 
vecka till 2 gånger per vecka för att återställa arbetsmiljön. 

Analys av verksamheten 

Arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel sker framförallt tillsammans med koncerninköp 
vid upphandlingsskeendet. 2020 års utfall av närproducerade livsmedel var 22,9%. 

Andelen ekologiska livsmedel under 2020 var 43%. Livsmedelspriserna har kraftigt ökat efter den 1 maj 
2019, då det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. De ökade livsmedelspriserna kan framförallt härledas 
till finansieringsmodellen för distributionscentralen. Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå 
vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, 
exempelvis mejeriprodukter. Prisökningarna på livsmedel har inneburit en ekonomisk utmaning för 
verksamheten under 2020 och kommer så även vara under 2021. 

Kostverksamheten har vid rekryteringar under 2020 märkt av en ökning av antalet sökande till 
kocktjänster, troligen kopplat till sämre tider för restauranger under pandemin. 

Kostverksamheten har under 2020 arbetat aktivt med ytterligare förfining av matsedeln. 

Det innefattar bland annat: 

 I princip alla lunchrecept är klimatsmarta (0,7 koldioxidekvivalenter) 
 Alla recept provlagade av våra egna kök 
 Större variation på maträtter 
 Ökad säsongsanpassning 
 1 soppdag/vecka 
 Ännu fler rätter lagade från grunden 

4.4 Verksamheten 2020 
Grundskolenämnden har under 2020 fortsatt arbeta utifrån de tre fokusområden som togs fram under 
2018; Systematiskt kvalitetsarbete, Relationer och Processledning samt Bilden av skolan. Dessa 
fokusområden skall vara synliga genom hela verksamheten och vara varaktiga över tid. 

Till dessa fokusområden identifierades fem stycken prioriterade utvecklingsområden som blev 
stommen i nämndens utvecklingsplan för 2020. Dessa fem områden är; 

 Rektor/enhetschefers förutsättningar och förmåga 
 IT och digitalisering 
 Samverkan 
 Social hållbarhet 
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En utvärdering av dessa fem områden och dess identifierade åtgärder redovisas nedan. 

  

Utvärdering av Utvecklingsplan 2020   
  

1. Rektor/enhetschefers förutsättningar 

Aktivitet Lönesättning och lönemall: 
HR avdelningen har skapat struktur för lönesättning via en mall och nedan rutin har implementerats: 
• Rektor/enhetschef lämnar ett löneförslag till HR avdelningen 
• HR specialisten undersöker hur lönestrukturen ser ut för yrkestiteln avseende utbildning och 
erfarenhet 
• HR avdelningen tar fram ett justerat löneförslag baserat på löneförslag och lönestruktur 
• HR konsulterar Förhandlingsavdelningen innan lön meddelas till rektor 
Mallen utvecklas och förbättras hela tiden och leder till att vi har en snabb och rättssäker hantering av 
lönesättning. 

  

Aktivitet Tilläggsbelopp  
För att underlätta rektorernas arbete med tilläggsbelopp har Centrala elevhälsan vidtagit följande 
åtgärder: 

 Framtagit tydliga rutiner vid ansökan 
 Alla ansökningar sker digitalt i Prorenata med beskrivande mallar 
 Framtagandet av stödmaterial och checklista för ansökningar 
 För att göra en likvärdig bedömning är en lathund vid bedömningarna framtagen Denna 

lathund revideras årligen för att anpassas utifrån uppkomna frågeställningar vid bedömningen 
av inkomna ansökningar 

 Vid återkoppling av ansökningarna ges en utförlig förklaring kring det fattade beslutet. Detta 
innebär att det blir lättare för rektorerna att förstå bedömningen och därigenom kunna arbeta 
vidare med eleven eller en eventuell överprövning 

 Alla rektorer bjuds in till en personlig återgivning av beslutet för att ges möjlighet till 
frågeställningar och dialog. Detta är ett frivilligt möte och rektorerna har också möjlighet att ta 
med sig personal från övriga elevhälsan vid mötet 

 Verksamhetscheferna för respektive skolområde bjuds in för att delta vid sambedömningen av 
inkomna ansökningar för att på så vis få en bättre insyn i ansökningarna och innehållet i dessa. 
Därigenom ges VC en större möjlighet att stötta berörda rektorer med tilläggsbeloppen på ett 
bättre sätt. 

 All elevhälsopersonal får en utbildning och föreläsning kring rutiner, stödmaterial och 
checklista. Detta för att förtydliga att rektor inte står ensam i frågan samt öka kunskapen kring 
ansökningsförfarandet för elevhälsans personal 

 Vi sambedömningen förs anteckningar över skolornas ansökningar, dokumentation samt 
kvalitén på inkomna handlingar för att kunna ge personlig stöttning, återkoppling och 
utbildning till berörda personer inom elevhälsan 

  

  

Aktivitet System för kollegialt lärande  
Begreppet, formen och systematiken kring ”Kollegialt lärande” har förtydligats i samband med möten i 
verksamhetsledningen. Kollegialt lärande har påbörjats kring olika dilemman och temaområden. 

Aktivitet Uppföljningsmöte 
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Uppföljningsmöten mellan verksamhetschef och rektor har utvecklats. Uppföljning av arbetsskador 
och tillbud har systemsatts i samband med resultatuppföljningsmöten, i enlighet med riktlinjer för 
Skyddskommittéarbetet. 

Prognosarbetet utifrån satta målvärden är nu mer systemsatt, bland annat för att öka rektors 
prognossäkerhet för ökad måluppfyllelse. 

  

2.  IT och digitalisering 

  

Aktivitet Systemförvaltning PM3 

Implementationen av PM3 är till största delen utför. 2 Förvaltningsobjekt har identifierats och dessa 
båda har fått utsedda förvaltningsledare. Allt fler rutiner dokumenteras och presenteras i 
förvaltningsplanen. 

Aktivitet IT-strategi   
Arbetet med IT-strategi är påbörjad men har till viss del satts till paus genom situationen av Corona. 
Flera parallella projekt har även startats upp som måste prioriteras te x upphandling av ny läroplattform 
samt möjligheter på kort och lång sikt hålla distansundervisning (Kort sikt utifrån Corona och Lång sikt 
inom CFL för att anpassa behov gentemot tillgänglig resurs). Utgången av dessa projekt kommer 
påverka IT-strategin. 

  

Business Intelligence - BI 

Grundskoleförvaltningen har deltagit aktivt i införande av Microsoft Power BI i staden. En 
projektgrupp har även startas för att koppla ihop förvaltningsspecifika system såsom IST med Power 
BI. Förvaltningen har även påbörjat samt infört fler beslutssystem för att fördjupa sin kunskap inom 
ytterligare områden; Lexplore för lässcreening, Tjänsteplaneringsverktyg för resursoptimering samt 
lönestrukturverktyg för lönekartläggning. 

Dokumenthantering 

Projekt är uppstartat utifrån översyn av dokumenthantering. Till viss del har arbetet satts till paus 
genom situationen men Corona men även utifrån utredning av lagen om Tillgänglig kommunikation. 
Dokumenthantering utgår även ifrån deler som utreds inom IT-strategi te x möjligheter inom IT för 
pedagogisk personal och administrativ personal att kunna samarbeta. 

Fortsatt arbete kommer att göras inom IT-strategi samt Dokumenthantering 

  

3. Samverkan 

Samverkan med andra förvaltningar och myndigheter är viktigt för Grundskolenämnden. Det sätt på 
vilket dessa aktörer arbetar har indirekt påverkan på hur Grundskolenämnden når sina mål. 

Samverkan måste ha en tydlig struktur. 

 Syfte, omfattning och mål 
 Ansvar och gränser 
 Tidplan 
 Uppdrag från FC till ansvarig tjänsteperson 
 Projektledande tjänsteperson 

För att klara av grunduppdraget har GRF under 2020 förstärkt samverkan med IFO. Arbetet med 
nedanstående punkter är påbörjat och fortgår under 2021: 
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Uppföljningsmöten mellan verksamhetschef och rektor har utvecklats. Uppföljning av arbetsskador 
och tillbud har systemsatts i samband med resultatuppföljningsmöten, i enlighet med riktlinjer för 
Skyddskommittéarbetet. 

Prognosarbetet utifrån satta målvärden är nu mer systemsatt, bland annat för att öka rektors 
prognossäkerhet för ökad måluppfyllelse. 

  

2.  IT och digitalisering 

  

Aktivitet Systemförvaltning PM3 

Implementationen av PM3 är till största delen utför. 2 Förvaltningsobjekt har identifierats och dessa 
båda har fått utsedda förvaltningsledare. Allt fler rutiner dokumenteras och presenteras i 
förvaltningsplanen. 

Aktivitet IT-strategi   
Arbetet med IT-strategi är påbörjad men har till viss del satts till paus genom situationen av Corona. 
Flera parallella projekt har även startats upp som måste prioriteras te x upphandling av ny läroplattform 
samt möjligheter på kort och lång sikt hålla distansundervisning (Kort sikt utifrån Corona och Lång sikt 
inom CFL för att anpassa behov gentemot tillgänglig resurs). Utgången av dessa projekt kommer 
påverka IT-strategin. 

  

Business Intelligence - BI 

Grundskoleförvaltningen har deltagit aktivt i införande av Microsoft Power BI i staden. En 
projektgrupp har även startas för att koppla ihop förvaltningsspecifika system såsom IST med Power 
BI. Förvaltningen har även påbörjat samt infört fler beslutssystem för att fördjupa sin kunskap inom 
ytterligare områden; Lexplore för lässcreening, Tjänsteplaneringsverktyg för resursoptimering samt 
lönestrukturverktyg för lönekartläggning. 

Dokumenthantering 

Projekt är uppstartat utifrån översyn av dokumenthantering. Till viss del har arbetet satts till paus 
genom situationen men Corona men även utifrån utredning av lagen om Tillgänglig kommunikation. 
Dokumenthantering utgår även ifrån deler som utreds inom IT-strategi te x möjligheter inom IT för 
pedagogisk personal och administrativ personal att kunna samarbeta. 

Fortsatt arbete kommer att göras inom IT-strategi samt Dokumenthantering 

  

3. Samverkan 

Samverkan med andra förvaltningar och myndigheter är viktigt för Grundskolenämnden. Det sätt på 
vilket dessa aktörer arbetar har indirekt påverkan på hur Grundskolenämnden når sina mål. 

Samverkan måste ha en tydlig struktur. 

 Syfte, omfattning och mål 
 Ansvar och gränser 
 Tidplan 
 Uppdrag från FC till ansvarig tjänsteperson 
 Projektledande tjänsteperson 

För att klara av grunduppdraget har GRF under 2020 förstärkt samverkan med IFO. Arbetet med 
nedanstående punkter är påbörjat och fortgår under 2021: 
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 Kartlägga nuläge av samverkan på enhetsnivå 
 Kartlägga de faktiska behoven av samverkan på enhetsnivå 
 Etablera kontakter mellan förvaltningarna på enhetsnivå. 
 Kontakta ny FC/VC på IFO för att rama in och projektsätta samverkan. 

4. Social hållbarhet 
Aktivitet Skolnärvaro 

Gemensam handlingsplan för GRF och GVUV för hantering av frånvaro har fastställts. Gemensamma 
rutiner och riktlinjer nom GRF för hantering av har reviderats och fastställts. 

För att öka krismedveten och kompetens bland rektorer har en utredning som visar 
frånvaroproblematik kopplat till måluppfyllelse gjorts. Av utredningen framgår statistik per skola, 
koppling till kön, invandring mm. Rektorerna har getts två dagars utbildning kring frånvaro. Ett 
utbildningsmaterial i form av en film med diskussionsfrågor har spritt till skolorna för att utbilda 
personalen inom GRF och IFO. 

Aktivitet Närvaroteam 

Ett gemensamt verksamhetsutvecklarteam för GRF och IFO har anställts från november. Teamet 
arbetar nu med att sätta sig in i och analysera frånvarostatistik. För närvarande genomförs 
djupintervjuer med rektorer och personal från tre enheter på IFO. 

Då en förutsättning för att kunna säkerställa statistik och uppföljning av frånvaro är ordning och reda i 
de skoladministrativa systemen har skoladministratörernas förmåga kartlagts. En gemensam tjänst för 
systemstöd mellan Elevhälsan och Ekonomi som har hand om systemen har skapats. 

  

Utvecklingsplan 2021 

Utifrån nämndens planeringsdagar, synteskonferens, kvalitetsrapporter har nya prioriterade 
utvecklingsområden för 2021 tagits fram, samt i något fall en förlängning av befintliga. 

Dessa är; 

 Rektors/enhetschefers förutsättningar 
 IT och  Digitalisering 
 Samverkan inkl med IFO 
 Social hållbarhet, Elevers skolnärvaro 
 Matematik 

Dessa prioriterade utvecklingsområden har fastställts och kommer beskrivs närmare i utvecklingsplan 
för 2021. 

  

  

  

  

  

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Jämställdhetsperspektivet har arbetats in i verksamhetsplanering och budgetarbete. Skolorna (inomhus 
o utomhus) tillgänglighetsanpassas vid om-byggnationer. Så att alla elever och personal kan fungera i 
skolverksamheten. Arbete med mänskliga rättigheter, likabehandling och barnkonventionen ingår på 
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flera olika sätt i verksamheternas uppdrag i dag. Skolor arbetar tex. med likabehandling i undervisning 
utifrån nationell lagstiftning med en tydlig struktur och formar själva samarbetet med olika 
organisationer och personer. Arbete med barnkonventionen blir allt mer synligt, dels har medarbetare 
deltagit på Borås stads grundutbildning i Barnkonventionen. Perspektivet finns även med i 
Förvaltningschefens beslut där en värdering av respektive beslut görs utifrån barnkonvention. 

Skolors och idrottshallar, omklädningsrum, toaletter och duschmöjligheter inventeras av 
Lokalförsörjningsförvaltningen. I lokalernas utformning vid nybyggnation och vid renovering tas 
hänsyn till elevers integritet, trygghet, säkerhet och välbefinnande. Med utgångspunkt från det 
personalpolitiska programmet, i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM-årshjul) arbetar förvaltningen 
med att utveckla arbetet med lika rättigheter och möjligheter ute i verksamheterna för att kunna ge 
medarbetarna en bra arbetsplats och medborgarna den absolut bästa servicen. I detta arbete får också 
medarbetarna introduktion till HBTQIA frågor och normkritik. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Pandemin har tagit tid och kraft från det ordinarie arbetet i Grundskoleförvaltningen. En krisledning 
med funktionerna beslutsfattning, analys/beredning, kommunikation och sekretariat har organiserats. 
Stort fokus har lagts på att informera, vägleda och stödja rektorer/enhetschefer samt att informera 
vårdnadshavare. Periodvis, särskilt under mars-maj samt november-december, har det varit stort tryck 
på information/kommunikation, omvärldsbevakning, planering och beredning av ärenden samt 
administration. Vissa uppdrag och processer har behövt skjutas fram eller ställas in. Kärnverksamheten 
har i stort kunnat bedrivas enligt ordinarie plan. Det var onormalt hög frånvaro hos elever och personal 
under andra halvan av mars och första halvan av april. Det har funnits stor oro hos en del personal, 
vårdnadshavare och elever. Ett fåtal vårdnadshavare håller sina barn hemma utan giltiga orsaker. 
Kunskapsutvecklingen har påverkats på negativt sätt för elever med hög frånvaro, men i stort kan det 
inte konstateras stor negativ påverkan på elevernas resultat. 

Utifrån statsbidraget som utbetalades till Borås Stad har Grundskoleförvaltningen kompenserats med 
800 tkr kopplat till Kost och lokalvårds upprad inom hälso och sjukvård. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Extratimanställda lokalvårdare som stod stand-by att gå in på 
äldreboenden vid sjukluckor 

454 

Inköp av rengöringsmaterial, torkhandukar, handsprit. Icke 
upphandlad leverantör fickanvändas när brist uppstod. 
Kostnaden består av prisskillnad samt överkonsumtion 

643 

Inköp av utrustning för digitala möten bl a omställning till 
digitala nämndmöten 

81 

Summa 1 178 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2127
Grundskolenämnden, Årsredovisning 2020 33(37) 

flera olika sätt i verksamheternas uppdrag i dag. Skolor arbetar tex. med likabehandling i undervisning 
utifrån nationell lagstiftning med en tydlig struktur och formar själva samarbetet med olika 
organisationer och personer. Arbete med barnkonventionen blir allt mer synligt, dels har medarbetare 
deltagit på Borås stads grundutbildning i Barnkonventionen. Perspektivet finns även med i 
Förvaltningschefens beslut där en värdering av respektive beslut görs utifrån barnkonvention. 

Skolors och idrottshallar, omklädningsrum, toaletter och duschmöjligheter inventeras av 
Lokalförsörjningsförvaltningen. I lokalernas utformning vid nybyggnation och vid renovering tas 
hänsyn till elevers integritet, trygghet, säkerhet och välbefinnande. Med utgångspunkt från det 
personalpolitiska programmet, i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM-årshjul) arbetar förvaltningen 
med att utveckla arbetet med lika rättigheter och möjligheter ute i verksamheterna för att kunna ge 
medarbetarna en bra arbetsplats och medborgarna den absolut bästa servicen. I detta arbete får också 
medarbetarna introduktion till HBTQIA frågor och normkritik. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Pandemin har tagit tid och kraft från det ordinarie arbetet i Grundskoleförvaltningen. En krisledning 
med funktionerna beslutsfattning, analys/beredning, kommunikation och sekretariat har organiserats. 
Stort fokus har lagts på att informera, vägleda och stödja rektorer/enhetschefer samt att informera 
vårdnadshavare. Periodvis, särskilt under mars-maj samt november-december, har det varit stort tryck 
på information/kommunikation, omvärldsbevakning, planering och beredning av ärenden samt 
administration. Vissa uppdrag och processer har behövt skjutas fram eller ställas in. Kärnverksamheten 
har i stort kunnat bedrivas enligt ordinarie plan. Det var onormalt hög frånvaro hos elever och personal 
under andra halvan av mars och första halvan av april. Det har funnits stor oro hos en del personal, 
vårdnadshavare och elever. Ett fåtal vårdnadshavare håller sina barn hemma utan giltiga orsaker. 
Kunskapsutvecklingen har påverkats på negativt sätt för elever med hög frånvaro, men i stort kan det 
inte konstateras stor negativ påverkan på elevernas resultat. 

Utifrån statsbidraget som utbetalades till Borås Stad har Grundskoleförvaltningen kompenserats med 
800 tkr kopplat till Kost och lokalvårds upprad inom hälso och sjukvård. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Extratimanställda lokalvårdare som stod stand-by att gå in på 
äldreboenden vid sjukluckor 

454 

Inköp av rengöringsmaterial, torkhandukar, handsprit. Icke 
upphandlad leverantör fickanvändas när brist uppstod. 
Kostnaden består av prisskillnad samt överkonsumtion 

643 

Inköp av utrustning för digitala möten bl a omställning till 
digitala nämndmöten 

81 

Summa 1 178 
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6 Verksamhetsmått 

6.1 Skola 

6.1.1 Grundskola 

6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
grundskola 

11 786 12 172 12 374 12 346 

varav elever i 
fristående skola i 
Borås, åk 1-9 

1 572 1 703 1 643 1 694 

Kostnad för 
kommunal 
grundskola, kr/elev 

92 628 91 752 93 830 95 102 

Antal elever per 
lärare, totalt i 
kommunen 
(heltidstjänst) 

11,2 11,3 11,5 12,05 

Antal elever per 
pedagogisk 
personal 

9,1 8,8 9,1 8,9 

Antal Borås-elever 
med skolskjuts 

3 900 4 300 4 100 4 832 

6.1.2 Förskoleklass 

6.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
förskoleklass 

1 387 1 405 1 428 1 431 

varav elever i 
förskoleklass i 
fristående skola 

71 76 76 76 

Kostnad 
förskoleklass 
hemkommun, 
kr/elev 

45 824 46 554 50 499 46 120 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever per 
lärare 
(heltidstjänst) 

16,2 16,4 16,2 16,3 

6.1.3 Obligatorisk särskola 

6.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
särskola 

105 107 106 134 

Kostnad särskola, 
kr/elev 

401 305 434 308 440 422 411 500 

6.1.4 Fritidshem 

6.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
fritidshem 

4 854 4 925 4 900 4 538 

varav barn i 
fristående 
verksamhet 

311 292 309 285 

Barn 6-9 år 
inskrivna i 
fritidshem och 
pedagogisk 
omsorg, andel (%) 

87 88  80 

Kostnad fritidshem, 
kr/inskrivet barn 

26 073 26 530 29 409 31 800 

Antal inskrivna 
elever per 
årsarbetare 

21,8 21  22,1 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever per 
lärare 
(heltidstjänst) 

16,2 16,4 16,2 16,3 

6.1.3 Obligatorisk särskola 

6.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
särskola 

105 107 106 134 

Kostnad särskola, 
kr/elev 

401 305 434 308 440 422 411 500 

6.1.4 Fritidshem 

6.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
fritidshem 

4 854 4 925 4 900 4 538 

varav barn i 
fristående 
verksamhet 

311 292 309 285 

Barn 6-9 år 
inskrivna i 
fritidshem och 
pedagogisk 
omsorg, andel (%) 

87 88  80 

Kostnad fritidshem, 
kr/inskrivet barn 

26 073 26 530 29 409 31 800 

Antal inskrivna 
elever per 
årsarbetare 

21,8 21  22,1 
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7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Björkhöjdskolanomb,inventarier F-9 2 parallell F-
6 skola och 4 parallell 7-9 skola 8 000 1 213 6 787 

Trandaredkök omb. 500 16 484 

Sjömarkenomb/tillb,inventarierF-6 21 klassrum 
+ specialsalar 6 000 4 326 1 674 

DaltorpskolanF-6flytt till Kronäng 2 modul 0 144 -144 

Daltorp7-9 No-salar 0 634 -634 

Sandhult Kök 0  0 

Summa 14 500 6 333 8 167 

Analys 
Björkhöjdskolan: Utökning av skolenhet med gradvis uppbyggnad till en F-9 skola samt CFL-
verksamhet och hörselklass. 

GRN hade äskat om 8 000 tkr i budget 2021. Beslutad budget för 2021 är 4 000 tkr. Omdisponering 
begärs därav av 2020 års budget med 4 000 tkr. Diskussioner pågår mellan LFF och GRF om 
investeringar i byggnation på björkhöjdskolan samt vem som skall finansiera dessa investeringar då det 
är en inhyrd fastighet. 

Trandared kök: Anpassning av kök och matsal till aktuellt antal elever på Trandaredsskolan 

Sjömarkenskolan: Om- och nybyggnation till 3 parallell F-6. Påbörjat projekt under 2019 som 
fortsätter under våren 2020. Upphandling överklagades under hösten 2019 därav görs inköpen under 
2020. 

Daltorp F-6 samt Daltorp 7-9: F-6 verksamheten har flyttat ur sina lokaler för att bereda plats för mer 
kapacitet 7-9 

Sandhult kök: Ett vattenbad har köpts in som kommer att bokföras om till driftinventarie och är 
löpande underhåll. 

7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Björkhöjdskolanomb,in
ventarier F-9 2 parallell 
F-6 skola och 4 
parallell 7-9 skola 

8 000 8 000 1 213 6 787 4 000 9 213 2 
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Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

        

Summa 8 000 8 000 1 213 6 787 4 000 9 213  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Björkhöjdskolan: Utökning av skolenhet med gradvis uppbyggnad till en F-9 skola samt CFL-
verksamhet och hörselklass. 

  

Investering 2020 uppgår till 1 213 tkr. 

Beslutad budget för 2021 är 4 000 tkr. 

Omdisponering begärs av 4 000 tkr från 2020 till 2021. Delvis utifrån diskussioner med LFF om vem 
som skall investera i vad på nya björkhöjdskolan då det är en inhyrd fastighet. 
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Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

        

Summa 8 000 8 000 1 213 6 787 4 000 9 213  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Björkhöjdskolan: Utökning av skolenhet med gradvis uppbyggnad till en F-9 skola samt CFL-
verksamhet och hörselklass. 

  

Investering 2020 uppgår till 1 213 tkr. 

Beslutad budget för 2021 är 4 000 tkr. 

Omdisponering begärs av 4 000 tkr från 2020 till 2021. Delvis utifrån diskussioner med LFF om vem 
som skall investera i vad på nya björkhöjdskolan då det är en inhyrd fastighet. 

  

Årsredovisning 2020 
Revisorskollegiet 
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Revisorskollegiet, Årsredovisning 2020 3(7) 

1 Inledning 
Stadsrevisionen arbetar för att främja en effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet utifrån ett 
helhetsperspektiv. Stadsrevisionen är samtidigt medborgarnas förlängda arm för att kontrollera att 
kommunala beslut och aktuell lagstiftning följs. Revisionen skall också följa god revisionssed. 
Revisorernas uttalande i revisionsberättelser ligger till grund för ansvarsprövning. 

Revisorerna prövar 

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

• om räkenskaperna är rättvisande 
• om den interna kontrollen som görs är tillräcklig 

Revisionsplanen för revisionsåret har i allt väsentligt kunnat fullföljas. Granskningarnas resultat 
redovisas genom fortlöpande kommunikation med Kommunfullmäktige, berörda nämnder, styrelser, 
förvaltningar och bolag. Bedömningar, slutsatser och rekommendationer kommuniceras med berörd 
nämnd eller styrelse. 

2 Viktiga händelser under året 
  

• Avtal om räkenskapsrevision och verksamhetsrevision har tecknats för revisionsåret 2020 med 
Sjuhärads samordningsförbund.  

3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga 
intäkter 549 535 643 599 -44 

Summa intäkter 549 535 643 599 -44 

Personal -3 952 -4 669 -5 415 -5 106 309 

Lokaler -182 -185 -191 -185 6 

Material och tjänster -1 278 -1 334 -977 -1 254 -277 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 
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Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Summa kostnader -5 412 -6 188 -6 583 -6 545 38 

Buffert (endast i 
budget)   -60  60 

Nettokostnad -4 863 -5 653 -6 000 -5 946 54 

Kommunbidrag 5 750 5 875 6 000 6 000 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 887 222 0 54 54 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 887 222 0 54 54 

Ackumulerat resultat 1 033 1 255 1 255 1 309 54 

Resultatanalys 
Intäkterna är 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. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Summa     

4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Räkenskapsrevision 678 1 377 1 440 1 426 -14 

Verksamhetsrevision 4 185 4 276 4 560 4 520 -40 

Summa 4 863 5 653 6 000 5 946 -54 

4.3 Verksamhetsanalys 
Organisation 

De 12 förtroendevalda revisorerna är uppdelade i två grupper med olika revisionsområden. Revisorerna 
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Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Summa kostnader -5 412 -6 188 -6 583 -6 545 38 

Buffert (endast i 
budget)   -60  60 

Nettokostnad -4 863 -5 653 -6 000 -5 946 54 

Kommunbidrag 5 750 5 875 6 000 6 000 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 887 222 0 54 54 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 887 222 0 54 54 

Ackumulerat resultat 1 033 1 255 1 255 1 309 54 

Resultatanalys 
Intäkterna är 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. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Summa     

4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Räkenskapsrevision 678 1 377 1 440 1 426 -14 

Verksamhetsrevision 4 185 4 276 4 560 4 520 -40 

Summa 4 863 5 653 6 000 5 946 -54 

4.3 Verksamhetsanalys 
Organisation 

De 12 förtroendevalda revisorerna är uppdelade i två grupper med olika revisionsområden. Revisorerna 
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har bevakningsansvar för specifika nämnder. För varje revisorsgrupp utser Kommunfullmäktige en 
ordförande och en vice ordförande, ur den gruppen utses även lekmannarevisorer för de kommunala 
bolagen. Ordförandena och vice ordförandena från revisorsgrupperna utgör Revisorskollegiet. 
Kommunfullmäktige väljer bland Revisorskollegiets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
Dessa utgör revisorskollegiets presidium. Revisorskollegiet fullgör Stadsrevisionens samtliga 
nämnduppgifter, medan revisorsgrupperna hanterar granskningsfrågorna. 

Personalstyrkan vid revisionskontoret har under perioden februari-december bemannats av fyra 
revisorer och en vikarierande revisorsassistent p.g.a föräldraledighet. Revisionskontorets personal 
utgörs av tre män och två kvinnor. Stadsrevisionen kompletterar den egna personalen med externa 
konsulter. 

Verksamhetsmål 
Revisionens mål är även att granska i en omfattning som följer lagstiftning och God revisionssed, vilket 
bl.a. innebär: 

• att revisionsverksamhetens omfattning, inriktning och prioritering utgår från en risk- och 
väsentlighetsanalys och specificeras i revisionsplaner för Första och Andra revisorsgrupperna. 

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

• att granska om redovisningen har utförts enligt god redovisningssed, d.v.s. om de löpande och 
årliga räkenskaperna är rättvisande. 

• att löpande rapportera granskningsresultat till Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. 
• att lämna revisionsberättelse och förslag när det gäller ansvarsprövning till varje nämnd och till 

Kommunstyrelsen. 
• att lämna granskningsrapporter till Kommunfullmäktige avseende lekmannarevisorernas 

granskning av de kommunala bolagen. 

Verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och samverkan 

Stadsrevisionen i Borås deltar i samarbetet inom Starev – ett samarbetsorgan för kommuner med egna 
revisionskontor. Förtroendevalda och tjänstemän har regelbundet ett utbyte av erfarenheter inom 
Starev; bl.a. genom konferenser. 

Stadsrevisionen prioriterar kontinuerlig kompetensutveckling och såväl förtroendevalda som 
tjänstemännen på Revisionskontoret deltar regelbundet i utbildningar och seminarier. 

Revisionskontorets personal samarbetar med kontoren inom Starevnätverket när det gäller 
verksamhets-, kompetens- och systemutveckling. Yrkesrevisorerna är också medlemmar i Skyrev 
(Sveriges Kommunala yrkesrevisorer) och två av kontorets fem yrkesrevisorer är av Skyrev certifierade 
kommunala yrkesrevisorer. 

Stadsrevisionen deltar sedan tidigare i det s.k. SÄKREV-samarbetet. Samarbetet innebär att 
revisionskontoret ska genomföra granskning årligen av ett annat regionalt eller kommunalt 
revisionskontor. Under 2020 genomfördes granskning av Linköpings revisionskontor avseende både 
2018 och 2019. Detta då granskning av 2018 inte kunnat genomföras tidigare pga. förhållanden på 
Linköpings revisionskontor 

Analys av verksamheten 

Revisionsplanen har till största delen genomförts som planerat under året. Samtliga fördjupningsprojekt 
utom ett har genomförts. Det projekt som inte genomförts fattade revisorsgrupperna p.g.a. pandemin 
beslut om att skjuta till kommande år i juni 2020. Under året har revisorsgrupperna fattat beslut om att 
komplettera revisionsplanen med sammantaget tre fördjupningsprojekt. Ytterligare ett projekt har 
fattats beslut om av lekmannarevisorerna i Borås Energi och Miljö AB. Totalt har 15 
fördjupningsprojektgenomförts under året. Samtliga fördjupningsprojekt kommer att vara 
avrapporterade till revisorsgrupperna under våren 2021. 
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Granskning av årsredovisning och delårsredovisning för Borås Stad har genomförts under året. Båda 
insatserna genomförs som särskilda granskningsprojekt. Revisionskontoret har under de senaste två 
åren avdelat ytterligare resurser för denna granskning vilket medfört en mer grundlig granskning. 

Revisionskontoret är även sakkunniga biträden till revisorerna i Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund (SÄRF) och Borås Regionen Sjuhärads kommunalförbund. I och med 
revisionsåret 2020 är revisionskontoret även sakkunniga biträden till revisorerna i Sjuhärads 
samordningsförbund (SjuSam). Förhållandena regleras i upprättade avtal med respektive förbund och 
innefattar granskning av delårsredovisning och årsredovisning. Ett fördjupningsprojekt har genomförts 
under 2020 avseende SÄRF. 

Lekmannarevisionen planeras i huvudsak separat, men i samordningen är det väsentligt med en 
avstämning mot övrig granskning innehållsmässigt såväl som resursmässigt. Biträdet av 
lekmannarevisorernas granskning har resursmässigt utökats under 2019 och 2020. Med utgångspunkt i 
lekmannarevisionen har revisionskontoret under 2020 bidragit till en utbildning för samtliga bolag inom 
Intern Kontroll. Revisionskontorets bidrag har till största delen avsett information om normering inom 
området. Stadsrevisionen ansvarar enligt reglementet för att att samordna upphandling av auktoriserad 
revision till de kommunala bolagen. Sådan upphandling genomfördes under 2018 och 2019. 
Revisionskontoret har under 2020 genomfört en uppföljning av de upprättade avtalen om auktoriserad 
revision. Uppföljningen har sammanställts skriftligt och delgivits samtliga bolag och leverantör. 

Möten har under året genomförts med samtliga nämndpresidier. På grund av situationen med Corona 
pandemin har möten med bolagsstyrelser inte kunnat påbörjas som avsett under 2020. Under 2021 ska 
styrelsebesök med samtliga bolagsstyrelser påbörjas. 

  

4.4 Verksamheten 2020 
Instruktionen från Kommunfullmäktige om att anställda i upphandlande verksamheter ska ha 
arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad säkerställs inom ramen för upphandling av 
revisionskonsulter genom uppställda krav. 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Stadsrevisionen arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Detta arbetas löpande med och när 
rekrytering sker anställs personalen efter kompetens. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Stadsrevisionens verksamhet har påverkats i mindre utsträckning av Corona-viruset. Revisionskontorets 
personal har i större utsträckning arbetat på distans. Granskningsarbetet har till största delen fått styras 
om till att skötas via digitala möten och intervjuer. Under året har inplanerade konferenser och 
utbildningar ställts in. Bl.a. STAREVs årsmöteskonferens, STAREV syds erfarenhetskonferens, 
Revisorkollegiets planeringskonferens och Skyrevs årsmöteskonferens har ställts in. Så har även den 
årliga erfarenhetskonferensen mellan revisionskontoren i Borås, Helsingborg, Malmö, Linköping, 
Norrköping och Gävle. 

 
Inplanerade utbildningsinsatser har till största delen fått genomföras genom distansutbildning eller 
ställas in. Situationen med Corona-viruset har inneburit att utbudet av utbildning som är tillgänglig på 
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Granskning av årsredovisning och delårsredovisning för Borås Stad har genomförts under året. Båda 
insatserna genomförs som särskilda granskningsprojekt. Revisionskontoret har under de senaste två 
åren avdelat ytterligare resurser för denna granskning vilket medfört en mer grundlig granskning. 

Revisionskontoret är även sakkunniga biträden till revisorerna i Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund (SÄRF) och Borås Regionen Sjuhärads kommunalförbund. I och med 
revisionsåret 2020 är revisionskontoret även sakkunniga biträden till revisorerna i Sjuhärads 
samordningsförbund (SjuSam). Förhållandena regleras i upprättade avtal med respektive förbund och 
innefattar granskning av delårsredovisning och årsredovisning. Ett fördjupningsprojekt har genomförts 
under 2020 avseende SÄRF. 

Lekmannarevisionen planeras i huvudsak separat, men i samordningen är det väsentligt med en 
avstämning mot övrig granskning innehållsmässigt såväl som resursmässigt. Biträdet av 
lekmannarevisorernas granskning har resursmässigt utökats under 2019 och 2020. Med utgångspunkt i 
lekmannarevisionen har revisionskontoret under 2020 bidragit till en utbildning för samtliga bolag inom 
Intern Kontroll. Revisionskontorets bidrag har till största delen avsett information om normering inom 
området. Stadsrevisionen ansvarar enligt reglementet för att att samordna upphandling av auktoriserad 
revision till de kommunala bolagen. Sådan upphandling genomfördes under 2018 och 2019. 
Revisionskontoret har under 2020 genomfört en uppföljning av de upprättade avtalen om auktoriserad 
revision. Uppföljningen har sammanställts skriftligt och delgivits samtliga bolag och leverantör. 

Möten har under året genomförts med samtliga nämndpresidier. På grund av situationen med Corona 
pandemin har möten med bolagsstyrelser inte kunnat påbörjas som avsett under 2020. Under 2021 ska 
styrelsebesök med samtliga bolagsstyrelser påbörjas. 

  

4.4 Verksamheten 2020 
Instruktionen från Kommunfullmäktige om att anställda i upphandlande verksamheter ska ha 
arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad säkerställs inom ramen för upphandling av 
revisionskonsulter genom uppställda krav. 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Stadsrevisionen arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Detta arbetas löpande med och när 
rekrytering sker anställs personalen efter kompetens. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Stadsrevisionens verksamhet har påverkats i mindre utsträckning av Corona-viruset. Revisionskontorets 
personal har i större utsträckning arbetat på distans. Granskningsarbetet har till största delen fått styras 
om till att skötas via digitala möten och intervjuer. Under året har inplanerade konferenser och 
utbildningar ställts in. Bl.a. STAREVs årsmöteskonferens, STAREV syds erfarenhetskonferens, 
Revisorkollegiets planeringskonferens och Skyrevs årsmöteskonferens har ställts in. Så har även den 
årliga erfarenhetskonferensen mellan revisionskontoren i Borås, Helsingborg, Malmö, Linköping, 
Norrköping och Gävle. 

 
Inplanerade utbildningsinsatser har till största delen fått genomföras genom distansutbildning eller 
ställas in. Situationen med Corona-viruset har inneburit att utbudet av utbildning som är tillgänglig på 
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distans har ökat vilket medfört att fler utbildningsinsatser kunnat genomföras till en lägre kostnad än 
planerat. 

 
Sammantaget uppskattas de ekonomiska konsekvenserna för Stadsrevisionen hittills under året till 
157 tkr. Beloppet avser minskade kostnader för resor, kurser och konferenser. Summan har använts till 
elektronikinköp samt revisionskonsulter. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Minskade kostnader i samband med kurser och konferenser 
för förtroendevalda och personal 

157 

Summa 157 
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1 Inledning 
Från och med 1 januari 2017 har Vård- och äldrenämnden haft ett samlat ansvar för den äldreomsorg, 
hemsjukvård samt förebyggande och öppna verksamheter som bedrivs i kommunen. Målbilden, när 
facknämnder infördes, var en likvärdig och rättvis service till stadens invånare oavsett var invånaren 
bor. Facknämnder skulle också ge bättre förutsättningar för fortlöpande, samlad och kontrollerad 
utveckling av verksamheterna. 

Nämndens resultat för 2020 är ett överskott på ca 36 mnkr, som till stor del beror på minskade 
volymer. Hela året har präglats av att hantera pandemin vilket har inneburit att mycket av planerat 
utvecklingsarbete fått prioriteras om. Trots pandemin har dock nämnden fortsatt arbeta för att nå 
Kommunfullmäktiges målsatta indikatorer och genomföra de uppdrag som gavs i Budget 2020. 

2 Viktiga händelser under året 
Pandemin 

Hela 2020 har präglats av den pandemi som drabbat världen. Arbetet inom vård- och äldrenämnden 
har under året haft störst fokus på att minska smittspridningen och hantera uppkomna situationer och 
frågor ur ett både ett brukarperspektiv och ett medarbetarperspektiv. De största utmaningarna har varit 
mängden information, nya rutiner/riktlinjer, intern och extern kommunikation, hög sjukfrånvaro och 
den oro som uppstått bland brukare, anhöriga och medarbetare. Viktiga faktorer som hjälpt till i arbetet 
har varit god intern samverkan inom kommunen och god samverkan med andra vårdgivare. 

Förenklat beslutsfattande 

Från 1 oktober använder nämnden förenklat beslutsfattande för insatser avseende städ, tvätt och 
digitalt stöd i hemmet. Planerad start var 1 april, men flyttades fram med hänvisning till pandemin och 
det arbete som var tvunget att prioriteras med anledning av denna. 

Upphandling digital tillsyn och larmcentral 

Nämnden genomförde 2019 en upphandling av trygghetshubb och välfärdsteknik. Tilldelningsbeslutet 
överprövades och nämnden har under 2020 genomfört en förnyad upphandling av digital tillsyn 
inklusive larmcentral. I december fattade nämnden tilldelningsbeslut, men även det beslutet har 
överprövats. Överprövningen innebär att byte av trygghetslarm i ordinärt boende och larmfunktioner 
på vård- och omsorgsboende försenas. 

Surfplattor upphandlat 

Nämnden har beslutat med stöd av lagen om kommunala befogenheter att kostnadsfritt låna ut 
surfplattor till stadens seniorer som är 75 år och äldre. Syftet är att minska det digitala utanförskapet 
bland seniorer. En upphandling är genomförd och utlåningen börjar under 2021. 

Välfärdsmiljoner 

Nämnden fick 2020 ett utökat kommunbidrag 4 mnkr, som en del av att riksdagen tillförde kommuner 
och regioner mer medel för att klara de utmaningar som välfärden står inför. Medlen har använts till en 
förstärkt introduktion av vikarier inom förvaltningen. Målet var att ge alla nyanställda bästa 
förutsättningar för att komma in i sitt nya arbete. En förberedd, planerad och strukturerad introduktion 
skapar en känsla av att vara välkommen och viktig, vilket i sin tur skapar engagerande medarbetare. 
Den förstärkta introduktionen bestod bland annat av marknadsföringsmaterial, reviderat 
utbildningsmaterial, extra stöd av metodhandledare, utökad bredvidgång samt utsedda 
"superintroducerare" som stöttar nyanställa. 
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1 Inledning 
Från och med 1 januari 2017 har Vård- och äldrenämnden haft ett samlat ansvar för den äldreomsorg, 
hemsjukvård samt förebyggande och öppna verksamheter som bedrivs i kommunen. Målbilden, när 
facknämnder infördes, var en likvärdig och rättvis service till stadens invånare oavsett var invånaren 
bor. Facknämnder skulle också ge bättre förutsättningar för fortlöpande, samlad och kontrollerad 
utveckling av verksamheterna. 

Nämndens resultat för 2020 är ett överskott på ca 36 mnkr, som till stor del beror på minskade 
volymer. Hela året har präglats av att hantera pandemin vilket har inneburit att mycket av planerat 
utvecklingsarbete fått prioriteras om. Trots pandemin har dock nämnden fortsatt arbeta för att nå 
Kommunfullmäktiges målsatta indikatorer och genomföra de uppdrag som gavs i Budget 2020. 

2 Viktiga händelser under året 
Pandemin 

Hela 2020 har präglats av den pandemi som drabbat världen. Arbetet inom vård- och äldrenämnden 
har under året haft störst fokus på att minska smittspridningen och hantera uppkomna situationer och 
frågor ur ett både ett brukarperspektiv och ett medarbetarperspektiv. De största utmaningarna har varit 
mängden information, nya rutiner/riktlinjer, intern och extern kommunikation, hög sjukfrånvaro och 
den oro som uppstått bland brukare, anhöriga och medarbetare. Viktiga faktorer som hjälpt till i arbetet 
har varit god intern samverkan inom kommunen och god samverkan med andra vårdgivare. 

Förenklat beslutsfattande 

Från 1 oktober använder nämnden förenklat beslutsfattande för insatser avseende städ, tvätt och 
digitalt stöd i hemmet. Planerad start var 1 april, men flyttades fram med hänvisning till pandemin och 
det arbete som var tvunget att prioriteras med anledning av denna. 

Upphandling digital tillsyn och larmcentral 

Nämnden genomförde 2019 en upphandling av trygghetshubb och välfärdsteknik. Tilldelningsbeslutet 
överprövades och nämnden har under 2020 genomfört en förnyad upphandling av digital tillsyn 
inklusive larmcentral. I december fattade nämnden tilldelningsbeslut, men även det beslutet har 
överprövats. Överprövningen innebär att byte av trygghetslarm i ordinärt boende och larmfunktioner 
på vård- och omsorgsboende försenas. 

Surfplattor upphandlat 

Nämnden har beslutat med stöd av lagen om kommunala befogenheter att kostnadsfritt låna ut 
surfplattor till stadens seniorer som är 75 år och äldre. Syftet är att minska det digitala utanförskapet 
bland seniorer. En upphandling är genomförd och utlåningen börjar under 2021. 

Välfärdsmiljoner 

Nämnden fick 2020 ett utökat kommunbidrag 4 mnkr, som en del av att riksdagen tillförde kommuner 
och regioner mer medel för att klara de utmaningar som välfärden står inför. Medlen har använts till en 
förstärkt introduktion av vikarier inom förvaltningen. Målet var att ge alla nyanställda bästa 
förutsättningar för att komma in i sitt nya arbete. En förberedd, planerad och strukturerad introduktion 
skapar en känsla av att vara välkommen och viktig, vilket i sin tur skapar engagerande medarbetare. 
Den förstärkta introduktionen bestod bland annat av marknadsföringsmaterial, reviderat 
utbildningsmaterial, extra stöd av metodhandledare, utökad bredvidgång samt utsedda 
"superintroducerare" som stöttar nyanställa. 
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Aktivitetssamordnare 

I regleringsbrevet från Regeringen fördelades till staden 6,8 mnkr i statsbidrag för att "motverka 
ensamhet bland äldre och för ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom". 
Förvaltningen valde att fördela dessa medel till kommunens vård- och äldreboenden, inklusive 
upphandlade sådana. De boenden som drivs i egen regi har nyttjat medlen till att anställa så kallade 
aktivitetssamordnare. Ett uppdrag som handlar om att skapa mervärde för de boenden genom ökade 
aktiviteter. Utfallet har varit bra, med mer lugna och trygga brukare. 

Värdeskapande hemtjänst 

Förvaltningen har under året fått ett uppdrag från nämnden att anpassa organisation och arbetssätt för 
insatsplaneringen så att målen för hemtjänsten kan uppnås. Uppdraget har mynnat ut i ett internt 
projekt "Värdeskapande hemtjänst", som ser över helheten i den interna organisationen för 
hemtjänsten. 

Modellkommun 

SKR har träffat en överenskommelse med regeringen för perioden 2020-2022 gällande ”Teknik, kvalitet 
och effektivitet med den äldre i fokus”, som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att 
utveckla sin verksamhet genom digitalisering inom äldreomsorgen. Som en del i denna satsning har 
även tio modellkommuner utsetts, varav Borås Stad är en av dessa. Modellkommunernas uppgift är att 
dela med sig av erfarenheter till övriga kommuner och fortsätta den digitala utvecklingen med att ge 
seniorer ett digitalt innanförskap. 

Behovsprognos - strategiskt dokument 

Nämnden har tagit fram en behovsprognos för vård- och omsorgsboende, korttid och dagverksamhet 
för perioden 2020-2030. I prognosen görs också en utblick till år 2035. Prognosen som bygger på 
befolkningsutveckling och behov hos målgruppen visar att nämnden fram till 2030 behöver ytterligare 
nära 200 platser på vård- och omsorgsboende. Behovsprognosen ligger till grund för såväl nämndens 
lokalresursplanering som kompetensförsörjningsplan. 

Äldreomsorgslyftet 

Pandemin har synliggjort vikten av att ha en hög utbildningsnivå bland baspersonalen, och att de allra 
flesta bör vara utbildade undersköterskor. Nämnden har fått ta del av statsbidrag för att höja 
kompetensnivån hos omvårdnadspersonal i det sk Äldreomsorgslyftet. Utbildningsinsatsen innebär att 
personal får studera till undersköterska halvtid på betald arbetstid och övriga tiden arbeta halvtid i 
verksamheten. Statsbidraget finansierar lönen under studierna. Nämnden förbinder sig att efter avslutad 
utbildning och eventuell provanställning anställa de som genomgått utbildningen. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

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

17 17 15 16 

 Antal lägenheter som är 
trygghetsbostäder. 

221 221 230 221 

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

83 84 92 82 

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

81 81 90 83 

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 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. 
Vård- och äldrenämndens möjligheter att påverka nybyggnation av trygghetsbostäder är begränsade, då 
kommunen själv inte bygger eller anvisar till trygghetsbostäder, det gör fastighetsägarna. Samtidigt är 
det viktigt för nämndens verksamheter att det finns tillgängliga och attraktiva bostäder för äldre. 
 
En del trygghetsbostäder är under uppbyggnad, bland annat bygger AB Bostäder Regementsstaden med 
48 trygghetsbostäder, men trolig inflyttning under 2022. Även Viskaforshem förväntas ha 
inflyttningsklara 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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3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 
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  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
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Utfall År 
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oftast tar hänsyn till den äldres 
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83 84 92 82 

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

81 81 90 83 

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 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. 
Vård- och äldrenämndens möjligheter att påverka nybyggnation av trygghetsbostäder är begränsade, då 
kommunen själv inte bygger eller anvisar till trygghetsbostäder, det gör fastighetsägarna. Samtidigt är 
det viktigt för nämndens verksamheter att det finns tillgängliga och attraktiva bostäder för äldre. 
 
En del trygghetsbostäder är under uppbyggnad, bland annat bygger AB Bostäder Regementsstaden med 
48 trygghetsbostäder, men trolig inflyttning under 2022. Även Viskaforshem förväntas ha 
inflyttningsklara 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. 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel, 75 år och äldre på vård och 
omsorgsboende, med olämpliga 
läkemedel, % 

 12,4 10 11,3 

Andel, 75 år och äldre på vård och omsorgsboende, med olämpliga läkemedel, % 
Målet är inte uppnått men en positiv trend råder. 
 
Dialog förs löpande i Närvårdssamverkan, Lokal arbetsgrupp äldre, då frågan om olämpliga läkemedel 
är en samverkansfråga mellan vårdcentraler och Vård- och äldreförvaltningen. Borås Stad redovisar 
regelbundet statistik om genomförda läkemedelsgenomgångar. Nämndens indikator är att 
läkemedelsgenomgångar genomförs vid vård- och omsorgsboende en gång per år. Vårdcentralernas 
intervall för årskontroll/läkemedelsgenomgång varierar mellan 12-15 månader, vilket medför att 
förvaltningen inte får jämförbara siffror vilket påverkar nämndens möjlighet till måluppfyllelse. 
Läkemedelsgenomgångar är en återkommande punkt vid samverkansmöten mellan vårdcentralerna och 
hemsjukvården i syfte att förbättra kvalitén för patienten. 
 
Utbildningsinsatser har genomförts och föregåtts av kartläggning av sjuksköterskornas kunskapsnivå 
vilken visade behov av ytterligare utbildningsinsatser. Sjuksköterskor har deltagit i utbildningsinsatser 
om äldre och läkemedel. 
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Läkemedelsprocessen pågår där olika delar, bland annat rutiner för läkemedelshantering, 
läkemedelsgenomgångar, kompetensfrågor och patientsäkerhet kommer att finnas med. Syftet är att 
kvalitetssäkra läkemedelshanteringen. 
 
Kvalitetsregistret, BPSD har fokus på bland annat bemötande och omvårdnadsinsatser för att minska 
användningen av olämpliga läkemedel. Implementering av BPSD pågår och samtliga vård- och 
omsorgsboenden kommer att omfattas och alla professioner berörs i verksamheterna. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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 äldrenämnden ställer sig positiv till att 
utöka anhörigstödet till att omfatta även barn 
och unga. Nämndens utredning av frågan har 
remitterats till berörda nämnder, vilka alla har 
tillstyrkt förslaget att anhörigstödet utökas. Vård- 
och äldrenämnden föreslår att nämnden tilldelas 
anslag i budget för det utökade uppdraget samt 
att reglementet uppdateras.  

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 23 25 25,6 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
Målet för närproducerade livsmedel är uppnått 2020. Utfallet mäts i kostverksamhetens 
uppföljningssystem Compare. Koncerninköp har tillsammans med kommungemensam kost kodat alla 
livsmedel som enligt Borås stads definition räknas som närproducerade (15 mils radie). 
 
För samtliga inköp i Vård- och äldreförvaltningen är andelen 25,6 % vilket är högst i staden. 
 
Distributionscentralen kan komma att öka möjligheten för producenter/leverantörer att vilja lämna 
anbud i kommande upphandlingar. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 36,4 46,7 50 47,5 

Andel ekologiska livsmedel, %. 
Målet har inte uppnåtts. Måluppfyllelsen har dock ökat månad för månad vilket beror på att även de 
produkter som handlas från Ica City nu går att hantera i kostverksamhetens uppföljningssystem 
Compare. Livsmedelsavtalet innehåller fler varugrupper där endast ekologiskt alternativ är valbart. Det 
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 23 25 25,6 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
Målet för närproducerade livsmedel är uppnått 2020. Utfallet mäts i kostverksamhetens 
uppföljningssystem Compare. Koncerninköp har tillsammans med kommungemensam kost kodat alla 
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2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 36,4 46,7 50 47,5 

Andel ekologiska livsmedel, %. 
Målet har inte uppnåtts. Måluppfyllelsen har dock ökat månad för månad vilket beror på att även de 
produkter som handlas från Ica City nu går att hantera i kostverksamhetens uppföljningssystem 
Compare. Livsmedelsavtalet innehåller fler varugrupper där endast ekologiskt alternativ är valbart. Det 
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gemensamma arbetet för att förbättra måltiderna på vård- och omsorgsboende och korttiden har också 
bidragit till en högre medvetenhet vad gäller miljötänk och därmed också ökade ekologiska inköp. 
 
Från maj 2019 har livsmedelskostnaderna successivt ökat vilket till stor del kan kopplas till Borås Stads 
distributionscentral. Prisökningarna kan innebära svårigheter för kostverksamheten att under 2021 
bibehålla eller utveckla andelen ekologiska inköp. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

10 9,9 7,5 12 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

187,5 165,6 130 164,1 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 34 45 29,6 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Vård- och äldrenämnden når inte målet och uppvisar en fortsatt hög sjukfrånvaro jämfört med 
nämndens mål och med Borås Stads genomsnitt. Nämnden har haft en trend med sakta sjunkande 
frånvarosiffror fram till och med februari 2020. I samband med utbrottet av covid-19 bröts den 
trenden. Sjukfrånvaron för perioden december 2019-november 2020 är 11,9 %. 
 
Under de enskilda månaderna mars, april och maj var sjukfrånvaron mycket hög och låg mellan 14,6 
- 17,3 %. Sjukfrånvaron sjönk under sommarmånaderna för att öka igen i samband med pandemins 
andra våg. Det intensifierade arbetet med basala hygienrutiner och begränsande av smittspridning tros 
ha haft en positiv påverkan på sjukfrånvaro som beror på annat än pandemin. 
 
I ett långsiktigt perspektiv fortsätter nämnden arbetet med att minska sjukfrånvaron. Screeningar av 
enheter inom ramen för Borås Stads övergripande projekt "Frisk organisation" har fortsatt även efter 
pandemiutbrottet. Genomlysningarna har lett till olika insatser såsom chefscoachning och/eller 
grupputvecklingsinsatser. Inom hemtjänsten fortsätter arbetet med hållbar schemaläggning.  

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Nämnden har inte nått det uppsatta målet. Nämnden har under året haft ett utökat behov av 
timavlönade på grund av den ökade frånvaron, som i sin tur beror på pandemiutbrottet. 
 
Som en del i hemtjänstens bemanningsarbete har överanställningar av månadsanställda gjorts och 
bidrog under inledningen av året till att användningen av timavlönade minskade. Nämnden räknar med 
att nedgången fortsätter när verksamheten har återgått till ett normalläge. 
 
En projektledare har anställts för att under ett års tid driva ett övergripande förbättringsarbete kopplat 
till arbetstid/arbetssätt, samt schemaläggning inom område hemtjänst, korttid och vård- och 
omsorgsboende. Som en del i projektet ingår att motivera en större andel av nämndens anställda att 
arbeta heltid. En högre genomsnittlig sysselsättningsgrad kommer innebära att antalet timavlönade 
medarbetare blir färre. 
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Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Nämnden når inte det uppsatta målet. En knapp tredjedel (29,6 %) av de anställda nyttjar stadens 
friskvårdsbidrag och det innebär en minskning jämfört med föregående år. Sammanlagt har 720 
medarbetare erhållit bidraget och 1,0 mnkr har betalats ut. Sannolikt har även denna indikator påverkats 
av den pågående pandemin. Andelen har minskat på alla förvaltningar utom en. 
 
Information om friskvårdsbidraget och Borås Stads övriga förmåner tas upp på arbetsplatsträffarna en 
gång om året.  

3.4.1 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Vård- och äldrenämnden ska vidta 
åtgärder i syfte att minska antalet 
skador med 25 % på de bilar som 
används i förvaltningen. 

 Delvis 
genomfört 

Under årets första del, januari - augusti, sjönk 
kostnaderna för reparationsskador med 32 %, 
dock har kostnadsminskningen inte fortsatt i 
samma utveckling under sista månader. 2020 
års kostnader för reperationsskador har sjunkit 
med 10 % jämfört med 2019. 
 
Alla verksamheter arbetar aktivt med frågan. 
Inom hemtjänst, larm- och nattorganisationen 
finns bilombud som har ett utökat ansvar för att 
säkerställa att uppkomna skador anmäls. Inom 
hälso- och sjukvården har en riktlinje utarbetats 
för trafiksäkerhet som tar upp varje 
medarbetares ansvar. Inom kosten har några av 
de äldre bilarna bytts ut vilket medför minskade 
reparationskostnader. 
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Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Nämnden når inte det uppsatta målet. En knapp tredjedel (29,6 %) av de anställda nyttjar stadens 
friskvårdsbidrag och det innebär en minskning jämfört med föregående år. Sammanlagt har 720 
medarbetare erhållit bidraget och 1,0 mnkr har betalats ut. Sannolikt har även denna indikator påverkats 
av den pågående pandemin. Andelen har minskat på alla förvaltningar utom en. 
 
Information om friskvårdsbidraget och Borås Stads övriga förmåner tas upp på arbetsplatsträffarna en 
gång om året.  

3.4.1 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Vård- och äldrenämnden ska vidta 
åtgärder i syfte att minska antalet 
skador med 25 % på de bilar som 
används i förvaltningen. 

 Delvis 
genomfört 

Under årets första del, januari - augusti, sjönk 
kostnaderna för reparationsskador med 32 %, 
dock har kostnadsminskningen inte fortsatt i 
samma utveckling under sista månader. 2020 
års kostnader för reperationsskador har sjunkit 
med 10 % jämfört med 2019. 
 
Alla verksamheter arbetar aktivt med frågan. 
Inom hemtjänst, larm- och nattorganisationen 
finns bilombud som har ett utökat ansvar för att 
säkerställa att uppkomna skador anmäls. Inom 
hälso- och sjukvården har en riktlinje utarbetats 
för trafiksäkerhet som tar upp varje 
medarbetares ansvar. Inom kosten har några av 
de äldre bilarna bytts ut vilket medför minskade 
reparationskostnader. 
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4 Nämndens verksamhet  

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 26 603 5 352 4 194 19 351 15 157 

Avgifter och övriga 
intäkter 121 022 130 985 126 131 128 916 2 785 

Summa intäkter 147 625 136 337 130 325 148 267 17 942 

Personal -1 047 384 -1 092 336 -1 144 558 -1 139 413 5 145 

Lokaler -54 584 -55 627 -52 570 -51 351 1 219 

Material och tjänster -324 308 -320 823 -334 531 -322 924 11 607 

Kapitalkostnader -694 -656 -366 -366 0 

Summa kostnader -1 426 970 -1 469 442 -1 532 025 -1 514 054 17 971 

Buffert (endast i 
budget) 0 0 0 0 0 

Nettokostnad -1 279 345 -1 333 105 -1 401 700 -1 365 787 35 913 

Kommunbidrag 1 303 150 1 345 100 1 401 700 1 401 700 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 23 805 11 995 0 35 913 35 913 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 23 805 11 995 0 35 913 35 913 

Ackumulerat resultat 62 084 74 079    

Resultatanalys 
Vård- och äldrenämnden redovisar ett resultat för året på 35,9 mnkr, att ställa i relation till senast 
lämnade prognos om ett överskott på 26 mnkr. Det förbättrade resultatet gentemot prognosen beror 
främst på personalkostnader som avvek från prognosen med 10,9 mnkr. Den sena avtalsrörelsen samt 
resultatet av den var svårprognostiserad. I kostnadsposten personal ingår inte enbart lönekostnader 
utan även kostnader för personal i form av personalvård, kompetensutveckling, arbetskläder samt 
inhyrd personal. 

Nämndens intäkter översteg budget med 17,9 mnkr och utgör 1,2 % av nämndens totala 
kostnadsvolym. De ökade intäkterna beror till största delen på ökade statsbidrag om 15,2 mnkr. 
Nämnden har fått stimulansbidrag för att digitalisera och utveckla välfärdsteknik med den äldre i fokus 
samt är utsedd som modellkommun inom samma satsning. Nämnden har även fått bidrag för att 
motverka ensamhet bland äldre samt bidrag inom äldreomsorgslyftet samt blivit kompenserade för 
merkostnader på grund av covid-19.  Bidragen har även medfört ökade kostnader främst i form av 
personalkostnader. Medlen har inte fullt ut kunnat omsättas till verksamhet varpå en viss återbetalning 
kommer ske, de medel som ska återbetalas är balanserade och påverkar således inte nämndens resultat. 
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Merparten av statsbidragen har genererat lika stora kostnader, varpå statsbidragen inte utgör orsaken till 
nämndens resultat för året. 

Kostnaderna för året blev 17,9 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelseposterna återfinns främst inom 
personal- samt material och tjänstekostnader. Personalkostnaden avviker mot budget med 5,1 mnkr 
och beror till stor del på att nästintill ingen kompetensutveckling har kunna genomföras under året 
beroende på pandemin, men även mindre utförandetid inom nämndens verksamheter, främst kopplat 
till pandemin. Utan statsbidragen hade denna post genererat ett större överskott.  Främsta orsaken till 
ett överskott på lokalerna beror på den avsatta post gällande ny lokal för tvätteriet som inte realiserats 
under 2020. 

Material och tjänster har en avvikelse på 11,6 mnkr och förklaras också av uteblivna satsningar kopplat 
till pandemin. Under året fanns flertalet projekt planerade som har fått skjutas framåt med hänvisning 
till pandemin men även på grund av upphandlingsaspekter, vilket direkt leder till en positiv 
resultatpåverkan. Exempel på sådana projekt och tillhörande kostnader är upphandling av 
trygghetshubb och välfärdsteknik, ny lokal för tvätteriet, Ung omsorg, Framtidens 
vårdinformationsmiljö (FVM) samt surfplattor till äldre. 

Nämnden har de senaste tre åren redovisat positiva resultat på mellan 12,0 och 35,9 mnkr, en mindre 
avvikelse mot budget sett till procentuellt överskott i relation till både kommunbidrag och 
kostnadsomslutningen. Procentuellt sätt uppgår resultatet de senaste tre åren till ett överskott på mellan 
0,9 % till 2,6 %. Störst avvikelse under 2018-2020 har 2020 som direkt kan härledas till covid-19 och att 
planerad verksamhet inte kunde genomföras eller efterfrågats i den utsträckning som ett normalt år 
innebär. 

 
 De tre senaste åren har nämnden haft en stabil fördelning av finansieringen av verksamheten, där 
kommunbidraget står för 90 %. Övrig finansiering är via antingen övriga intäkter och avgifter eller 
statsbidrag. Beroende på hur stort statsbidraget är mellan åren pendlar det mellan 0 till 2 % av 
intäkterna. Statsbidragen är även den post som är svårast ha prognostisera, speciellt ett år som 2020 där 
regeringen löpande under året beslutat om och fördelat flertalet bidrag som en effekt av pandemin. 
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Merparten av statsbidragen har genererat lika stora kostnader, varpå statsbidragen inte utgör orsaken till 
nämndens resultat för året. 

Kostnaderna för året blev 17,9 mnkr lägre än budgeterat. Avvikelseposterna återfinns främst inom 
personal- samt material och tjänstekostnader. Personalkostnaden avviker mot budget med 5,1 mnkr 
och beror till stor del på att nästintill ingen kompetensutveckling har kunna genomföras under året 
beroende på pandemin, men även mindre utförandetid inom nämndens verksamheter, främst kopplat 
till pandemin. Utan statsbidragen hade denna post genererat ett större överskott.  Främsta orsaken till 
ett överskott på lokalerna beror på den avsatta post gällande ny lokal för tvätteriet som inte realiserats 
under 2020. 

Material och tjänster har en avvikelse på 11,6 mnkr och förklaras också av uteblivna satsningar kopplat 
till pandemin. Under året fanns flertalet projekt planerade som har fått skjutas framåt med hänvisning 
till pandemin men även på grund av upphandlingsaspekter, vilket direkt leder till en positiv 
resultatpåverkan. Exempel på sådana projekt och tillhörande kostnader är upphandling av 
trygghetshubb och välfärdsteknik, ny lokal för tvätteriet, Ung omsorg, Framtidens 
vårdinformationsmiljö (FVM) samt surfplattor till äldre. 

Nämnden har de senaste tre åren redovisat positiva resultat på mellan 12,0 och 35,9 mnkr, en mindre 
avvikelse mot budget sett till procentuellt överskott i relation till både kommunbidrag och 
kostnadsomslutningen. Procentuellt sätt uppgår resultatet de senaste tre åren till ett överskott på mellan 
0,9 % till 2,6 %. Störst avvikelse under 2018-2020 har 2020 som direkt kan härledas till covid-19 och att 
planerad verksamhet inte kunde genomföras eller efterfrågats i den utsträckning som ett normalt år 
innebär. 

 
 De tre senaste åren har nämnden haft en stabil fördelning av finansieringen av verksamheten, där 
kommunbidraget står för 90 %. Övrig finansiering är via antingen övriga intäkter och avgifter eller 
statsbidrag. Beroende på hur stort statsbidraget är mellan åren pendlar det mellan 0 till 2 % av 
intäkterna. Statsbidragen är även den post som är svårast ha prognostisera, speciellt ett år som 2020 där 
regeringen löpande under året beslutat om och fördelat flertalet bidrag som en effekt av pandemin. 
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 Kostnadernas fördelning mellan åren är stabil, trots att en mindre omfördelning av dem sker. 
Nämndens kostnader för personal ökar stabilt med 1 % per år medans material och tjänstekostnaderna 
minskar. 

 
 Under 2018 och 2019 har kostnaderna ökat mer än vad finansieringen gjort. Nämndens stora 
kostnadsökning 2018 beror dels på den organisationsförändring som gjordes 2018 då ansvaret för SoL-
insatser för personer under 65 år lades över på nämnden. En viss kostnadsökning från år till år är att 
förvänta och beror på den generella pris- och löneutveckling som årligen sker. Nämndens 
kostnadsökning är större än vad den årliga utvecklingen i samhället är och förklaras av att mer 
verksamhet har bedrivits och en anpassning till finansieringen har skett, dvs resultatet har minskat. 
Dock avviker 2020 från den tidigare trenden, kostnadsökningen har avtagit och finansieringen ökat, 
vilket även syns på årets redovisade resultat som ökar från 2019. Den avvikande trenden beror till sin 
helhet covid-19. Staten har tillskjutit nämnden ökade medel i form av statsbidrag för att bekosta 
merkostnader på grund av covid-19, samt övriga statsbidrag tex äldreomsorgslyftet. Kostnaderna har 
inte ökat i samma utsträckning då flertalet planerade satsningar eller utvecklingsområden fått skjutas på 
framtiden, så som kompetensutveckling, FVM, Trygghetshubb samt nya lokaler för tvätteri. Flera 
uteblivna kostnader kan härledas till covid-19 och att fokus legat på att hantera pandemin snarare än att 
utveckla verksamheten, medans andra kostnader uteblir på grund av upphandlingsaspekter. Nämndens 
insatser har även efterfrågats i mindre utsträckning än tidigare år, även det med hänvisning till 
pandemin och brukarens risk att utsättas för smitta eller isolering. 
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 3 380 974 0 3 334 3 334 

Kostnader -44 369 -43 818 -42 432 -48 249 -5 817 

Resultat -40 989 -42 844 -42 432 -44 915 -2 483 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -2 365 -2 602 -2 873 -2 182 691 

Resultat -2 365 -2 602 -2 873 -2 182 691 

Vård och omsorg i 
ordinärt boende      

Intäkter 52 062 43 811 37 151 45 659 8 508 

Kostnader -727 911 -759 527 -793 693 -773 530 20 163 

Resultat -675 849 -715 716 -756 542 -727 871 28 671 

Vård och omsorg i 
särskilt boende      

Intäkter 69 296 65 682 63 163 73 330 10 167 

Kostnader -546 654 -549 367 -569 785 -571 888 -2 103 

Resultat -477 358 -483 685 -506 622 -498 558 8 064 

Övrig verksamhet      

Intäkter 22 887 25 869 30 011 25 943 -4 068 

Kostnader -105 670 -114 127 -123 242 -118 204 5 038 

Resultat -82 783 -88 258 -93 231 -92 261 970 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 0 0 0 

Resultat 0 0 0 0 0 

Totalt      

Intäkter 147 625 136 336 130 325 148 266 17 941 

Kostnader -1 426 969 -1 469 441 -1 532 025 -1 514 053 17 972 

Resultat -1 279 344 -1 333 105 -1 401 700 -1 365 787 35 913 
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 3 380 974 0 3 334 3 334 

Kostnader -44 369 -43 818 -42 432 -48 249 -5 817 

Resultat -40 989 -42 844 -42 432 -44 915 -2 483 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -2 365 -2 602 -2 873 -2 182 691 

Resultat -2 365 -2 602 -2 873 -2 182 691 

Vård och omsorg i 
ordinärt boende      

Intäkter 52 062 43 811 37 151 45 659 8 508 

Kostnader -727 911 -759 527 -793 693 -773 530 20 163 

Resultat -675 849 -715 716 -756 542 -727 871 28 671 

Vård och omsorg i 
särskilt boende      

Intäkter 69 296 65 682 63 163 73 330 10 167 

Kostnader -546 654 -549 367 -569 785 -571 888 -2 103 

Resultat -477 358 -483 685 -506 622 -498 558 8 064 

Övrig verksamhet      

Intäkter 22 887 25 869 30 011 25 943 -4 068 

Kostnader -105 670 -114 127 -123 242 -118 204 5 038 

Resultat -82 783 -88 258 -93 231 -92 261 970 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 0 0 0 

Resultat 0 0 0 0 0 

Totalt      

Intäkter 147 625 136 336 130 325 148 266 17 941 

Kostnader -1 426 969 -1 469 441 -1 532 025 -1 514 053 17 972 

Resultat -1 279 344 -1 333 105 -1 401 700 -1 365 787 35 913 
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4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Den centrala administrationen visar på ett underskott om 2,5 mnkr för året. Intäkterna avviker mot 
budget med 3,3 mnkr och förklaras främst av statsbidrag för utveckling av välfärdsteknik, intäkterna 
möts dock av ökade kostnader i form av material och tjänster. 

Underskottet beror på främst på att budget lagts ut på fel verksamhet, om inte denna felbudgetering 
uppstått hade verksamheten inte haft någon större resultatavvikelse. 

4.3.2 Politisk verksamhet 

Den politiska verksamheten redovisar ett resultat på +0,7 mnkr. Överskottet kan direkt kopplas mot 
covid-19 och hur pandemin påverkar verksamheten. Nämnden har inte kunnat genomföra studiebesök 
och utvecklingsarbete på önskvärt sätt men hänvisning till utfärdade rekommendationer, vilket 
resulterar i ett överskott på såväl personal- som material och tjänstekostnader. 

Vård- och äldrenämnden har under året haft elva nämndmöten. Med anledning av pandemin har 
mötena hållits stängda för allmänheten sedan mars. 

4.3.3 Vård och omsorg i ordinärt boende 

Verksamheten innefattar såväl beställandet som utförandet av insatser inom hemtjänst, korttidsvård, 
dagverksamhet och bostadsanpassning. Verksamheten är nämndens största och utgör nära hälften av 
uppdraget. 

Verksamheten genererar ett överskott på 28,7 mnkr som direkt kan kopplas till mindre efterfrågan av 
insatser, främst inom hemtjänsten, dvs mindre timmar än budgeterat har utförts. Orsaken till minskade 
insatser tros vara rädslan för nya kontakter och den smittrisk en insats kan medföra. Totalt återfinns ett 
överskott för beslutade insatser inom verksamheten som uppgår till 53,5 mnkr. Den utförande 
verksamheten har haft svårt att anpassa sina verksamhetskostnader i den snabba takt som de 
efterfrågade insatserna minskat. 

Intäkterna överstiger budget med 8,5 mnkr och förklaras dels av ökade statsbidrag, +3,0 mnkr, på 
grund av ersättning med anledning av covid-19 samt äldreomsorgslyftet. De interna intäkterna inom 
Borås stad har genererat ett överskott på 5,0 mnkr. Här avses internfakturering till Social 
omsorgsförvaltningen där vård- och äldreförvaltningen utför kompletterande SoL-insatser för LSS-
brukare på uppdrag av den förvaltningen. Intäkterna får ingen resultatpåverkan, då heller inte 
kostnadsdelen för detta utförande finns budgeterat. 

Kostnadssidan avviker mot budget med ett överskott om 20,2 mnkr. I de fall verksamheterna hade 
klarat en snabbare omställning för att möta det minskade behovet av insatser hade personalkostnaderna 
generat ett större överskott gentemot nuvarande avvikelse på 6,1 mnkr. För att klara bemanningen 
inom vissa yrkeskategorier har även viss personal behövt köpas in via företag, vilket varit dyrare än 
planerat. Trots satsningar på arbetsmiljön i slutet av året genererar posten för material och tjänster ett 
överskott på 13,9 mnkr och även det beror på minskad efterfrågan i form av betalning till externa 
utförare, sk LOV-företag. 

Nämndens interna resursfördelningsmodell fördelar resurser till verkställande enheter utifrån utförda 
insatser. Vad gäller korttid- och växelvård samt dagverksamheten har de utförda insatserna mot den 
budgeterade insatsen mindre avvikelser mätt i ekonomiska termer under 2018 och 2019. Av vikt att 
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notera är dock att under 2020 ökar avvikelsen mellan budgeterade och utförda insatser inom alla 
insatsers i ordinärt boende. Den ökade avvikelsen beror i sin helhet på covid-19 och att nämndens 
insatser efterfrågas i mindre utsträckning, alternativt att verksamhet fått ställas in under året. 
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notera är dock att under 2020 ökar avvikelsen mellan budgeterade och utförda insatser inom alla 
insatsers i ordinärt boende. Den ökade avvikelsen beror i sin helhet på covid-19 och att nämndens 
insatser efterfrågas i mindre utsträckning, alternativt att verksamhet fått ställas in under året. 
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4.3.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

Verksamheten genererar ett överskott för året på 8,1 mnkr och är en direkt koppling till pandemin och 
den minskade beläggningen på vård- och omsorgsboendena. Pandemin har lett till att fler tackat nej till 
erbjuden plats på grund av rädsla för smitta men även främst på grund av det långvariga besöksförbud 
som förelåg på boendena under stor del av året, där de personer som erbjudits plats inte önskat utsätta 
sig för den isolering som ett besöksförbud innebär. 

Intäkterna ligger 10,2 mnkr över budget och förklaras främst av statsbidrag. Verksamheten har fått 
ersättning för merkostnader för covid-19, haft personal inom äldreomsorgslyftet samt erhållit bidrag för 
att minska ensamheten inom äldrevården. Inget av dessa bidrag fanns budgeterade och genererar 
således ett direkt överskott i förhållande till budgeten. Dock har bidragen även genererat kostnader i 
samma omfattning varpå de inte påverkar årets resultat. 

Övriga intäkter avviker mot budget med ett överskott om 1,0 mnkr och beror på att en vård- och 
omsorgsplats faktureras externt. Ett underskott på egenavgifter från brukarna kopplat till den minskade 
beläggningen har uppstått och avviker med 1,4 mnkr, därutöver erhåller verksamheten ett momsbidrag 
från staten på köpta platser som överstiger budgeten med 0,4 mnkr. En positiv avvikelse trots en lägre 
beläggning, vilket beror på att budgeten för bidraget inte ligger i fas med budgeterad beläggning. De 
externa utövarna köper och faktureras för sjuksköterskeinsatser, för 2020 överstiger detta budgeten 
med 0,7 mnkr. 

Kostnaderna överstiger budgeten med 2,1 mnkr och förklaras till stor del av de extra merkostnaderna 
med hänvisning till covid-19 i form av personalresurser, personalkostnader inom äldreomsorgslyft samt 
personalresurser för insatsen att minska ensamheten. Alla dessa merkostnader har bekostas av 
statsbidrag. 

Då beläggningen varit lägre än budgeterat genereras över ett överskott av köpta platser från extern 
utförare, som uppgår till 2,7 mnkr. Den interna beläggningen påverkas genom anpassning av 
verksamheten och genererar lägre personalkostnader. Vid en högre beläggning hade 
personalkostnaderna varit högre. På grund av pandemin har utförarverksamheten haft svårt att fullt ut 
anpassa verksamhetens kostnader, där en periodvis hög sjukfrånvaro och behov av extra bemanning 
förelegat. 

Nämndens interna resursfördelningsmodell fördelar resurser till verkställande enheter utifrån utförda 
insatser. Från att mellan 2018 och 2019 lyckats fylla platserna och ett mindre överskott genererats i 
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4.3.5 Övrig verksamhet 

Nämndens övriga verksamhet som består av kost- och vaktmästeriorganisation, förebyggande 
verksamhet samt välfärdsteknik och IT generar ett överskott för året på 1,0 mnkr. 

Intäkterna avviker från budget med 4,1 mnkr och beror främst på att kostorganisationen inte haft öppet 
restaurangerna och därmed har intäkterna uteblivit, avvikelsen gentemot budgeten som uppgår till 3,1 
mnkr. Restaurangerna har fått stänga som en direkt konsekvens av pandemin. Även den förebyggande 
verksamheten har avvikelse gentemot budget på intäktssidan då de inte kunnat bedriva sin verksamhet 
på önskvärt sätt och flertalet aktiviteter fått ställa in. 

Kostnadssidan har ett överskott vid årets slut som uppgår till 5,0 mnkr. Störst avvikelse finns på 
personalkostnaderna som redovisar ett överskott på 3,8 mnkr. Verksamheterna har arbetat för att ställa 
om sin verksamhet till rådande omständigheter och minskat uppdrag och lyckats anpassa såväl 
personalkostnaderna. Lokalkostnaderna avviker mot budget 2,6 mnkr och beror på att medel för den 
avsatta tvätterilokalen ännu inte kommit i bruk. Ett överskott var därmed att vänta. 

4.3.6 Buffert 

Vård- och äldrenämnden fattade i september beslut om hur buffertmedlen skulle användas. 

3,0 mnkr användes till att möta de ökade livsmedelskostnaderna som nämnden upplever är en direkt 
konsekvens av det nya livsmedelsavtalet. 1,5 mnkr avsattes för att öka julklappspengen per anställd. 

Av bufferten gjordes även en satsning med julaktiveter till boende på vård- och omsorgsboenden till 0,5 
mnkr. Syftet var att möjliggöra utökade aktiveter för att stärka upplevelsen av meningsfullhet hos 
brukarna. 

9,0 mnkr avsattes till investeringar för att skapa en bättre arbetsmiljö för såväl medarbetare som 
brukare. Resurserna fördelades till de olika ansvarsområdena enligt följande: 

• Hälso- och sjukvård 1,3 mnkr 
• Hemtjänst 1,9 mnkr 
• Korttidsverksamhet 0,9 mnkr 
• Vård- och omsorgsboende 4,7 mnkr 
• Kost och vaktmästeri 0,2 mnkr 

Verksamheterna har använt de fördelade buffertmedlen enligt plan. 

4.4 Verksamheten 2020 
Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås 
Stad 

Vård- och äldrenämnden har under 2020 inte upphandlat några driftentreprenader. De två som finns 
upphandlade är driften av Kvibergsgatan 17 och Kapplandsgatan 8. De krav på arbetsvillkor som 
ställdes i upphandlingen kvarstår och följs kontinuerligt upp av nämnden. Uppföljningen under året 
visar att leverantören uppfyller kraven. 

Nämnden behöver öka möjligheten för den enskilde med hemtjänst att påverka hur dennes 
insatser ska genomföras 

Ett välkomstmaterial har tagits fram för att säkra att verksamheten ger all viktig och bra information till 
nya personer som beviljats hemtjänst, och vid välkomstsamtalet deltar enhetschef tillsammans med 
medarbetare. Kompetensutveckling gällande social dokumentation har fortsatt. I utbildningen betonas 
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att den enskilde ska ges möjlighet att vara delaktig vid upprättandet av sin genomförandeplan. 

Ett fortsatt arbete med bemanningsplanering ska ske och grunden är att skapa lugnare och 
tryggare besök hos den enskilde. Pilotgrupper i hemtjänsten för att hitta nya arbetssätt för att 
öka personalen och de äldres inflytande och delaktighet 

En nyckelfaktor för att skapa lugnt och tryggt besök hos den enskilde är att planeringen av insatserna är 
realistisk och att personalen tar del av den enskildes genomförandeplan. Personalen som utför besöken 
behöver ge löpande återkoppling till den som planerar insatserna om de förändringar som behöver 
göras för att planeringen ska följa brukarnas behov. Personalen behöver också arbeta enligt planeringen 
och vara hos brukaren den tid som är avsatt och inte stressa vidare. 

Vård- och äldrenämnden har genomfört ett pilotprojekt där hemtjänstens planerare under sex månader 
varit utlokaliserade i två hemtjänstgrupper. Resultatet från projektet har redovisats till nämnden i juni 
2020. Nämnden har med anledning av pilotprojektet gett förvaltningen i uppdrag att anpassa 
organisation och arbetssätt för en ökad måluppfyllelse. Ett förändringsarbete där roller och arbetssätt 
ses över har startat upp. I den arbetsgrupp som tillsatts deltar undersköterskor. planerare, enhetschefer, 
biståndshandläggare m fl samt fackliga företrädare. 

Arbetsmiljön inom äldreomsorgen behöver förbättras bland annat med satsningar på 
kompetensutveckling 

Flertalet utbildningar har fått ställas in under året. Under tidig höst startade vissa 
kompetensutvecklingsinsatser, men även dessa fick ställas in när smittspridningen ökade igen. Flera 
utbildningar är svåra att genomföra digitalt. Vid nödvändiga utbildningar, ex för delegering eller i 
förflyttningskunskap har antalet deltagare fått anpassats för att de ska kunna genomföras fysiskt. 

Under hösten påbörjades utbildning av vårdbiträden och undersköterskor inom det sk 
äldreomsorgslyftet. Nämnden har tilldelats statsbidrag för cirka 90 utbildningsplatser. Medarbetarna 
arbetar halvtid och studerar på halvtid. Utbildningen ska vara avslutad senast den 31 december 2021. 

Satsningar för legitimerad personal på både arbetsmiljö, kompetensutveckling och 
löneutveckling 

Nämnden har arbetat utifrån KAL-gruppens framtagna handlingsplan samt att verksamheten har 
kompletterat med övriga insatser i form av riktade rekryteringskampanjer. Ett av områdena i 
handlingsplanen var att arbete med kompetensförsörjning varpå en handlingsplan för detta har tagits 
fram. Rekryteringsarbetet har resulterat i att antalet legitimerade anställningar har ökat och behovet av 
inköpt bemanning kommer därmed att minska. En kompetensförsörjningsplan för legitimerad personal 
är framtagen. 

Ett första pilotprojekt inom Borås Stad har pågått under 2019 där decentraliserad lönesättning sker för 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom Vård- och äldrenämnden och Sociala 
Omsorgsnämnden. Detta innebär att enhetschef beslutar om lön vid nyanställning utifrån en 
löneinplaceringsmodell. En uppföljning och utvärdering har skett under 2019 och beslut har ännu inte 
fattats om att permanenta arbetssättet. 

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

Vård- och äldrenämnden har hela tiden behov av utbildad personal, och anställer alla som uppfyller 
kraven för anställning. 

Korttidsplatser ska finnas i fler orter i kommunen. 

Vård- och äldrenämnden har utrett förutsättningarna att ha korttidsplatser på fler orter. I utredningen, 
som redovisades till nämnden i november 2019, beskrivs för- och nackdelar med olika alternativ såsom 
att flytta en korttidsenhet från Borås till annan ort, att omdana platser på vård- och omsorgsboenden i 
serviceorterna och att fortsätta utveckla modeller för trygg vård och omsorg i hemmet. 
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Den kylda mat som kommunen levererar ska lagas i egen regi i Borås  

En utredning som beskriver hur kyld mat från extern leverantör kan ersättas med andra alternativ har 
presenteras för nämnden. Parallellt med arbetet med att avveckla kyld mat från extern leverantör har ett 
arbete för att öka måltidskvaliteten för brukare med hemtjänstinsatser påbörjats. 

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

På grund av pandemin och arbetet kring detta har nämnden inte arbetat med frågan mer än att 
myndighet har utsett kontaktpersoner som ska stödja kollegor som möter brukare i denna utsatta 
situation. Kontaktpersonerna kommer att ingå i Arbetslivsnämndens nätverk. 

Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder 
ska implementeras i nämndens ordinarie verksamhet 

På grund av pandemin och arbetet kring detta har nämnden inte arbetat med frågan. 

Vård- och äldrenämnden ska arbeta för att fler trygghetsboenden ska byggas i kommunen. 

Vård- och äldrenämnden har en kontinuerlig dialog om bostadsbolag och fastighetsägare om behovet 
av trygghetsbostäder. Under 2021 kommer inte några bostäder färdigställas, men enligt den planering 
som finns kommer ca 140 lägenheter bli inflyttningsklara under 2022-2023. 

Samtliga förvaltningar och bolag ska vid alla beslut och i allt arbete utgå från målen i Agenda 
2030 

Nämnden har inte tagit fram ett strukturerat arbetssätt med Agenda 2030, men kan konstatera att flera 
av nämndens satsningar bidrar till att uppfylla målen. Ett exempel är nämndens riskförebyggande arbete 
gällande undernäring och satsning på mat och måltidmiljö. Det arbetet bidrar till mål 2 Ingen hunger i 
Agenda 2030, där ett av delmålen särskilt pekar ut vikten av att tillgodose äldres näringsbehov. De 
främjande och förebyggande insatserna på mötesplatser samt seniorhälsokonsulenternas hembesök, 
arbetet med att minska seniorers digitala utanförskap, riskförebyggande arbete gällande fall och 
munhälsa mm bidrar till måluppfyllelse gällande mål 3 God hälsa och välbefinnande. 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Vård- och äldrenämndens uppdrag är att ge förutsättningar för likvärdig och rättvis service till stadens 
invånare oavsett kön, sexuell läggning eller ekonomisk ställning. Vård- och äldrenämnden tar därmed 
inte hänsyn till dessa faktorer vid fördelning av budget mellan verksamheter, men frågan hålls hela tiden 
aktuell i verksamheten, bland annat genom ett kontinuerligt värdegrundsarbete. 

I uppföljningar används könsuppdelad statistik (där det finns) för att kunna göra analyser utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Nämnden följer ex könsuppdelad statistik om biståndsbedömda och utförda 
insatser mm. Även i analys av brukarundersökningar, Öppna jämförelser och kvalitetsregister används 
könsuppdelad statistik. Skillnader mellan män och kvinnor tas med när resultaten i undersökningar 
analyseras och åtgärder tas fram. 

Den senaste brukarundersökningen på vård- och omsorgsboende visar att männen är mer nöjda med 
maten än vad kvinnorna är. Männen tycker också i högre utsträckning än kvinnorna att måltiden är en 
trevlig stund på dagen. Kvinnorna upplever i högre utsträckning än männen att de kan påverka vid 
vilken tid de får hjälp. Kvinnorna är också mer nöjda med bemötandet från personalen. Inom 
hemtjänsten finns skillnader i om man upplever att personalen kommer i tid och informerar om 
tillfälliga förändringar. Männen är mer nöjda med detta än kvinnorna. 

Under 2019 togs rutin för våld i nära relation fram. Rutinen beskriver vad våld i nära relation är, vilket 
ansvar förvaltningen har, vilket stöd som kan ges samt hur chefer och medarbetare bör agera. Det har 
även tagits fram en rutin om kontaktvägar för samverkan med Arbetslivsnämndens 
Relationsvåldsenhet. På grund av pandemin har arbetet med att göra rutinerna kända i verksamheterna 
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samt kompetensutvecklingsinsatser för olika personalkategorier fått pausas. Arbetet återupptas under 
2021. 

Nämnden uppmärksammade den 25 november den internationella dagen mot våld mot kvinnor genom 
att sprida en film från Jämställdhetsmyndigheten på den digitala mötesplatsen för seniorer samt på 
informationsskärmar och på arbetsplatsträffar i verksamheterna. 

Nämnden har med utgångspunkt i Borås Stads program för jämställdhetsintegrering beslutat om en 
handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Arbetet med att utveckla analys av könsuppdelad statistik 
och arbetet för att förebygga, upptäcka samt ge stöd till våldsutsatta är de områden som finns med i 
handlingsplanen. Åtgärderna återfinns även i nämndens inriktningsdokument. 

4.6 Budgetavvikelse per ansvarsområde 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Bokslut 
2020 Avvikelse 

Myndighet      

Intäkt 30 553 36 273 35 388 33 135 -2 253 

Kostnad -853 378 -869 912 -951 166 -885 938 65 228 

Nettokostnad -822 825 -833 639 -915 778 -852 803 62 975 

Hemtjänst      

Intäkt 364 396 360 558 317 042 295 804 -21 238 

Kostnad -438 198 -446 220 -330 437 -334 427 -3 990 

Nettokostnad -73 802 -85 662 -13 395 -38 623 -25 228 

Vård- och omsorgsboende      

Intäkt 499 117 510 557 542 385 552 015 9 630 

Kostnad -511 373 -527 123 -560 710 -571 598 -10 888 

Nettokostnad -12 256 -16 566 -18 325 -19 583 -1 258 

Korttid      

Intäkt 0 0 76 174 61 838 -14 336 

Kostnad 0 0 -127 379 -121 210 6 169 

Nettokostnad 0 0 -51 205 -59 372 -8 167 

Hälso- och sjukvård      

Intäkt 8 265 9 455 7 758 17 048 9 290 

Kostnad -231 621 -239 130 -251 450 -260 466 -9 016 

Nettokostnad -223 356 -229 675 -243 692 -243 418 274 

Förebyggande IT      

Intäkt 18 397 19 611 22 883 19 523 -3 360 

Kostnad -58 892 -68 843 -79 604 -77 092 2 512 

Nettokostnad -40 495 -49 232 -56 721 -57 569 -848 

Kost och vaktmästeri      

Intäkt 58 988 59 753 61 017 61 619 602 

Kostnad -67 241 -71 639 -77 597 -77 996 -399 

Nettokostnad -8 253 -11 886 -16 580 -16 377 203 
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Centrala stödfunktioner      

Intäkt 501 302 522 126 569 130 539 722 -29 408 

Kostnad -597 296 -625 966 -652 261 -615 582 36 679 

Nettokostnad -95 994 -103 840 -83 131 -75 860 7 271 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 365 -2 605 -2 873 -2 182 691 

Nettokostnad -2 365 -2 605 -2 873 -2 182 691 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

Totalt      

Intäkt 1 481 018 1 518 333 1 631 777 1 580 704 -51 073 

Kostnad -2 760 364 -2 851 438 -3 033 477 -2 946 491 86 986 

Nettokostnad -1 279 346 -1 333 105 -1 401 700 -1 365 787 35 913 

Vård- och äldrenämndens interna resursfördelningsmodell innebär att ansvarsområdet Myndighet handlägger och därefter beställer beslutade 
biståndsbedömda insatser i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, korttidsvård samt dagverksamhet. Insatserna utförs sedan av nämndens 
olika verkställande ansvarsområden, alternativt av upphandlade entreprenörer eller s.k. LOV-företag.  Fördelningsmodellen innebär att en stor 
del av verksamhetens ekonomiska transaktioner hamnar två gånger som en intäkt samt kostnad och omslutningen blir därmed större än den 
faktiska volymen när interna transaktioner exkluderas. Därmed visar tabellen per ansvarsområden en intäkts- och kostnadsvolym som är mer än 
dubbelt så stor som tabellen per verksamhetsnivå, som visar nämnden faktiska intäkts- och kostnadsomslutning. 

4.7 Analys per ansvarsområde 

4.7.1 Myndighet 

Ekonomi 

Verksamhetsområdet redovisar ett resultat på helår om 63 mkr, vilket är ett förbättrat resultat om 
1,7 mkr jämfört med november månads prognos. Det stora överskottet återfinns inom alla områden 
såsom hemtjänst, vobo, korttid/växelvård och dagverksamhet, där särskilt hemtjänsten utmärker sig 
mot de budgeterade nivåerna. Anledningen till den sista månadens ökade resultat härleds dock till 
pandemins andra våg, där fler brukare än förväntat avsagt sig insatser samt nya brukare inte tillkommit i 
förväntad takt. 

Myndighet har under 2020 sett tydliga konsekvenser på verksamhetsvolymer samt det ekonomiska 
utfallet med anledning av pandemin. Verksamhetsvolymerna har varit svåra att prognostisera och det 
ekonomiska utfallet har ökat, även om det i egentlig mening är negativt att brukare inte får del av de 
insatser som de allra troligast är i behov av. Anledningen till minskade volymer på insatser är dels att 
nämnden haft dagverksamhet och växelvård på en av nämndens verksamheter stängda, dels har vissa 
brukare på egen hand avsagt sig eller pausat sina insatser med anledning av oro för att bli smittad av 
covid-19. 
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Ordinärt boende: 

Hemtjänst 

Resultatet för myndighets verksamhetspost hemtjänst är 40 mkr. Resultatet beror på att myndighet 
beställt färre timmar än budgeterat, och att hemtjänsten inte utfört all den beställda tiden. Under 
verksamhetsåret har det med anledning av den pågående pandemin varit svårare än någonsin att 
prognostisera området hemtjänst, både vad gäller unika brukare, beställd och utförd tid. En tydlig 
tendens är att alla parametrar minskar. Myndighet och delegerad hälso- och sjukvård har under året haft 
en budget på 651 000 timmar avseende alla åldrar riktade till både egen och privat regi för hemtjänst. 
Beställningarna har under året dock endast uppgått till 590 168 timmar. Utförd tid hos egenregin 
uppgår till 482 003 timmar samt för privat regi till 63 390 timmar, således totalt utförd tid 545 393 
timmar. Differens mellan budgeterad och utförd tid är 105 607 timmar. 

Den 1 april skulle förenklat beslutsfattande enligt socialtjänstlagen ha införts avseende insatserna städ, 
tvätt och digitalt stöd i hemmet. Med anledning av pandemins utbrott tog dock nämnden beslutet att 
skjuta upp införandet till den 1 oktober. Nämnden har nu kommit igång och ett trettiotal brukare har 
de första månaderna valt att söka stöd denna väg, uppstarten har inte haft någon negativ konsekvens på 
ekonomin. 

I resultatet för hemtjänst ligger också Hemteamets verksamhet. Denna verksamhet har inte någon gång 
under året kommit upp i de volymer som myndighet budgeterat för och i juni pausades verksamheten 
helt för att helt fasas ut under hösten 2020. Brukare som tidigare tagits emot i Hemteamet tas nu emot i 
hemmet av ordinarie hemtjänst eller får en kort placering på korttid. Nämnden har klarat av 
samverkansuppdraget vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård bra utan ett Hemteam, nämnden 
har så gott som obefintlig kostnad för så kallade ”betalansvarsdagar”. Under 2021 ska hemtjänsten 
arbeta fram ett koncept för trygg och säker mottagning i hemmet efter att brukaren varit borta från 
hemmet under en tid för mer omfattande vård i sluten form. 

Under året har det funnits fem aktiva LOV-företag. Sedan 2019 är det tillståndspliktigt att bedriva 
hemtjänst, vilket företagen ansöker om hos Inspektionen för vård och omsorg/IVO. Hittills har tre av 
stadens fem företag fått avslag på sin ansökan och två har fått ansökan beviljad. De företag som fått 
avslag av IVO har gått vidare till domstol för prövning och i avvaktan på avgörandet i domstol får 
företaget bedriva verksamhet. Beredskap finns hela tiden inom hemtjänstens egenregi för att göra ett 
övertag av brukare om något företag inte kommer godkännas. Under slutet av 2020 var det 7 % av 
brukarna över 65 år som hade valt ett privat hemtjänstföretag och samma siffra för de under 65 år var 
13 %. Detta är en nedåtgående trend som bland annat har att göra med att det finns få och 
förhållandevis små verksamma LOV-företag i Borås. 

Antalet brukare med insatsen hemtjänst (över 65 år) har under året minskat från 1860 brukare i januari 
till 1750 brukare i december. Det finns en tendens sedan 2017 att brukarantalet (över 65 år) minskar 
sakta över tid trots att antalet 75-84 år ökar i Borås. Under år 2017 var det drygt 2000 brukare per 
månad med hemtjänst och i slutet av 2020 var det 1750 brukare. Totalt antal unika brukare som någon 
gång under året har behövt hemtjänst och/eller hemsjukvård har dock legat relativt konstant de senaste 
åren på 2900 stycken. Medräknat brukare under 65 år som erhåller hemtjänst uppgår siffran till 3042 
(2019 var det 3150 stycken). En förklaring till minskningen, parallellt med att den äldre befolkningen 
ökar, kan utöver pandemins effekter för 2020 vara utvecklingen av välfärdsteknik, att äldre håller sig 
friskare och att myndighet och nämndens förebyggande verksamhet arbetar tillsammans för att stärka 
självständigheten för brukare med behov av små insatser, dvs att behoven ska kunna tillgodoses via 
öppna ej behovsprövade insatser. Fördelningen mellan män och kvinnor som är i behov av hemtjänst 
är precis som för vobo, dvs dubbelt så många kvinnor som män söker och beviljas hemtjänst. När väl 
kvinnor och män erhåller hemtjänst får de dock i snitt lika många timmar beviljade per månad. 

Dagverksamhet 

Resultatet för myndighets verksamhetspost dagverksamhet är 5,5 mkr. Under 2019 var det så gott som 
fullbelagt på dagverksamheten för både över 65 år och under 65 år/Klubb Viskan vilket dock har 
ändrat sig under 2020 med anledning av pandemin. Klubb Viskan, dagverksamheten för unga dementa, 
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har under året haft sju olika besökare (12 under 2019) och övriga dagverksamheter har under 2020 haft 
drygt 70 inskrivna per månad (100 under 2019). Utfallet har påverkats av att en av nämndens 
dagverksamheter som är belägen ihop med korttidsverksamhet varit tillfälligt nedstängd under perioden 
mars till september på grund av covid-19 smitta på korttiden. Dessa brukare erbjöds deltagande på 
annan öppen dagverksamhet, vilket vissa tackade ja till. Ytterligare påverkansfaktorer till lägre volymer 
är att övriga dagverksamheter haft färre besökare på grund av periodvisa smittoutbrott samt allmän 
rädsla för att bli smittad vid deltagande i dagverksamhetens verksamhet. Tidigare tankegångar om att 
eventuellt utöka antalet dagverksamhetsplatser bör skjutas på framtiden utifrån det fortsatt osäkra läget 
med pandemin och därmed efterfrågan av insatsen dagverksamhet. 

Korttid/växelvård: 

Resultatet för myndighets verksamhetspost korttid/växelvård är 10,5 mkr. Nämnden har 82 tillgängliga 
platser på korttid/växelvård och beläggningen har varit ett snitt om 63 platser. Växelvården har sedan 
pandemin bröt ut haft en markant minskad beläggning, dels för att nämnden tillfälligt på grund av 
smittoutbrott stängde ner placeringar av växelvård på en av nämndens verksamheter, dels för att 
brukare på andra enheter själva valt att inte komma till sin växelvård på grund av smittorisken. Det har 
också varit mindre efterfrågan på korttid efter sjukhusvistelse då äldre personer inte har legat på 
sjukhus/opererat sig i samma utsträckning som ”ett vanligt år”. Vissa brukare har också valt bort en 
placering på korttid då de inte velat vara i så kallad inflyttningskarantän efter inflytt. Det som får 
fortsätta följas under 2021 är hur behovet av korttid kan komma att öka då Hemteamets verksamhet 
har lagts ned. Volymerna på korttid kan också komma att påverkas när Regionen ska arbeta ikapp den 
så kallade vårdskulden efter pandemin. 

Resultatet för myndighets verksamhetspost bostadsanpassning är 1,1 mkr. 

Vård- och omsorgsboende: 

Resultatet för verksamhetsposten vobo är 8,3 mkr. Totalt produceras 871 platser i egen regi och på 
entreprenad och Myndighets budget för året var att använda 847 platser, utfallet blev 832 (806 över 65 
år och 26 under 65 år). Utöver detta har myndighet köpt två platser på privat vobo. Under 2020 har det 
hanterats ungefär lika många vobo-ansökningar jämfört med 2019. 2020 har det fattats 428 bifall (2019, 
420 bifall) och 23 avslag (2019, 43 avslag). Vad gäller åldersgruppen under 65 år har det under året 
fattats sju bifallsbeslut och två avslag. 

Vad gäller vobo-platser fördelat mellan män och kvinnor är det mer än dubbelt så många kvinnor som 
söker och beviljas vobo. Anledningen är troligtvis att kvinnor lever längre och dessutom vårdar sina 
män hemma. Under året har antalet ej verkställda beslut avseende vobo ökat, och då inte med 
anledning av att det inte funnits lediga platser. Att brukare väljer att inte flytta in på vobo trots att de 
har ett gynnande beslut kan delas in i tre olika kategorier: de som vill avvakta ledig plats på ett specifikt 
boende, de som är rädda för att flytta in under pågående pandemi samt de som vill avvakta inflytt på 
grund av tillfälligt förändrade förhållanden (kan vara både förbättringar eller försämringar i 
hälsotillståndet). Under året har ett utvecklingsarbete genomförts för att effektivisera 
boendeplaceringsprocessen, det har arbetats fram en processkarta i Canea. Det handlar om att få till 
effektiva flöden vid in- och utflytt då det är många parter involverade. Det handlar om brukaren och 
dess anhöriga, myndighets boendeplanering, vobo-cheferna och LFF som har olika delar i uppdraget. 

Övrigt ekonomi: 

Med anledning av att det pågått färre insatser än budgeterat under året minskar även de budgeterade 
intäkterna via egenvårdsavgifter med 2 mkr. Vad gäller administration/personal/löner gör myndighet 
ett underskott på 0,4 mkr. Detta förklaras med att myndighet i början av året hade inne ett par 
biståndshandläggarkonsulter som senare ersatts med två överanställningar i syfte att förbättra 
arbetsmiljön och komma ikapp arbetet gällande rätt beslut till rätt person vid rätt tillfälle. 
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Kvalitet 

Verksamheten arbetar kontinuerligt för att uppnå en kvalitetssäkrad myndighetsutövning som medför 
jämlik, jämställd och likvärdig vård och omsorg. Metoden för att uppnå detta är att arbeta 
processorienterat där allas arbete tar sin utgångspunkt i en process med gemensamma rutiner och 
vägledningar, samt fokus på små ständiga förbättringar. 

Under året har myndighet arbetat utifrån fyra mål och uppdragsområden: Information (till dem vi är till 
för), Delaktighet och Inflytande, Rätt beslut till rätt person vid rätt tillfälle och Trygg och säker 
vårdövergång. 

Vad gäller Rätt beslut till rätt person vid rätt tillfälle har myndighet under året nästintill nått målet 
att alla ärenden ska ha blivit uppföljda i tid med ett påföljande aktuell beslut till det aktuella behovet. 
Att detta har kunnat uppnås just i år är full bemanning och uthållig långsiktigt arbete med en rättssäker 
myndighetsutövning som har fokus på individuella behov och god hushållning av befintliga resurser. 
Vad gäller Information handlar det om att ha en lätt och enkelt formulerad information att lämna till 
dem vi är till för vilket myndighet har utsedda medarbetare som hela tiden bevakar och utvecklar. För 
att i kontakten med brukaren uttrycka sig enkelt har alla myndighets medarbetare utbildats inom 
området ”Klarspråk” vilket också uppmärksammats inom stadens demokratiarbete. Vad gäller 
Delaktighet och Inflytande handlar uppdraget om att involvera brukarna så mycket som möjligt i sin 
vård och omsorg. Här använder Myndighet metoden IBIC, Individens behov i centrum. Metoden 
fokuserar på brukarens behov och inte på vilka specifika insatser som ska beviljas. Detta sätt att utreda 
och senare utföra insatser utifrån är tänkt att stärka den enskildes resurser och självständighet i de delar 
som det går. Fortsatt utvecklingsarbete pågår då metoden med brukarens behov i centrum ska vara som 
en röd tråd från myndighet till utförandet. Att arbeta för Trygg och säker vårdövergång efter 
brukarens vistelse inom slutenvården är en av myndighets viktiga arbetsuppgifter. Planering hem från 
sjukhus sker i samarbete mellan biståndshandläggare och myndighets HSV-team (sjuksköterska, 
arbetsterapeut/fysioterapeut). Här har det under året handlat om att försöka ställa om verksamheten till 
att göra mer av planeringarna i brukarens hem i stället för på sjukhuset, vilket har ställt nya krav på 
primärvården i de fall brukaren inte varit inskriven i kommunal hälso- och sjukvård. Samordnad 
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Myndighet, hemtjänsten och Demensteamet har också under året ingått i en planeringsstudie 
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Medarbetare 

Myndighet har sedan våren 2020 för första gången sedan nämnden bildades lyckats bli fullbemannade 
på biståndshandläggare, som under flera år varit en svårrekryterad grupp. Utöver att ha blivit 
fullbemannade har myndighet överanställt ett par biståndshandläggare för att täcka eventuella 
sjukluckor och vård av barntillfällen vilket visat sig vara lyckosamt både vad gäller 
personalomsättningstal och sjukskrivningstal. Personalomsättningen har minskat från 17 % 2019 till 
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6 % år 2020. Sjukfrånvaron har förbättrats år för år, så även i år trots pågående pandemi. 2020 var 
sjukfrånvaron 5,5 % i snitt under året och 2019 var samma siffra 7 %. Myndighet har arbetat aktivt med 
att öka förutsättningarna för en välmående och välfungerande arbetsplats där man ska känna stolthet att 
arbeta på. De områden som enligt forskning och beprövad erfarenhet visat sig ge resultat har det satsats 
på: lön, nära arbetsledning/metodstöd, ordning och reda och arbeta utifrån en systematisk 
kompetensförsörjningsplan. Vad gäller lön har det utifrån omvärldsbevakning nu visat sig att 
myndighetsutövande medarbetare står sig starkt i jämförelse. Utifrån detta har Personal och förhandling 
fattat beslut att erfarenhetssatsningen som pågått sedan 2016 kommer att fasas ut efter 2020 års utgång. 

Utblick mot 2021 

Vid en utblick mot 2021 visar den en fortsatt svårprognostiserad verksamhet utifrån den pågående 
pandemin då brukarens ställningstagande om att använda eller inte använda beviljade insatser inte 
säkert går att förutspå. Det finns också en risk att brukare med behov av stöd inte tar emot det stöd de 
är i behov av och då kan anhöriga än mer behöva uppmärksammas så att de verkligen orkar med sin 
situation. Även den omdiskuterade vårdskulden som förväntas uppstå efter pandemin har lagt sig 
behöver hållas under uppsikt, då den skulle kunna medföra oväntade volymökningar för nämnden. 

Utifrån nämndens införande av Förenklat beslutsfattande enligt socialtjänstlagen är det under 2021 
viktigt att följa volymutvecklingen på dessa hemtjänstinsatser och eventuella ekonomiska konsekvenser. 
Nämnden behöver också genomföra en utvärdering på införandet samt utveckla kvalitativ uppföljning 
av brukarens upplevelse av insatserna. 

Ytterligare en utmaning som ska framhållas inför 2021 och framåt är rörelsen ”omställning till nära 
vård” samt förberedelsen av implementeringen av Framtidens vårdinformationsmiljö/FVM, IT 
systemet Millenium. Verksamhetschef för myndighetsutövningen kommer att delta i Sveriges 
kommuner och landstings/SKR´s ledarskapsutbildning inom området Omställning till Nära vård i syfte 
att lära sig mer om vad det i sak kommer betyda för nämndens framtida arbete. Myndighetsutövningens 
del i detta är också att bevaka nämndens eventuella volymökningar till följd av att fler brukare och 
patienter får sin vård tillgodosedd i hemmiljön och eller på en korttidsenhet i stället för att läggas in på 
sjukhus. 

4.7.2 Hemtjänst 

Ekonomi 

Området totalt redovisar ett negativt resultat på ca 25 mnkr för år 2020. Främsta orsak till underskottet 
är att utförd tid inte utförs i den utsträckning som planeras göras samt minskad volym. Uppräkning för 
timersättningen som ges per utförd timme räknades inte upp till 2020 vilket indirekt också innebar ett 
besparingskrav på att verksamheten behövde anpassa sina kostnader ytterligare än under 2019. En 
genomlysning av kostnader per brukare (KPB) har gjorts och uppgifter visar att en djupare analys av 
hemtjänstens registrerade utförda tid kan behöva göras. Översyn av andelen korta besök har gjorts för 
att identifiera om insatser kan utföras på annat sätt vilket i det stora hela visades inte vara möjligt. Detta 
innebär att hemtjänsten har stor mängd insatser som vanligtvis inte tar lång tid att utföra och innebär 
större andel förflyttningar för medarbetare mellan olika besök som påverkar ekonomin negativt och 
även kan påverka arbetsmiljö. Pandemin har påverkat verksamheten med stundtals mycket hög 
frånvaro bland medarbetare. Under våren och särskilt i början av pandemin valde många personer med 
hemtjänst att "pausa" insatser utifrån oro och risk för smittas. Inför 2021 har samtliga 
hemtjänstgrupper kvar tidigare handlingsplaner med åtgärder som förväntas ge effekt. 

Det är en utmaning för verksamheten att anpassa personalresurserna till beviljade insatser. Volymen för 
totalt antal utförda timmar under året för hemtjänsten har minskat jämförelsevis mot 2019, en orsak är 
bland annat att personer valt att pausa insatser beroende på pågående pandemi. 

Förändringsarbetet avseende att anpassa insatsplaneringen och arbetssätt för att uppnå måluppfyllelse 
startades upp under hösten och arbetas intensivt med i olika delar. Förändringen avseende placering av 
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planerarna till att finnas placerad lokalt i respektive hemtjänstgrupp förväntas vara genomförd under 
våren 2021. 

Hemtjänsten har haft kostnad för åtta medarbetare som studerat Kompetenslyftet och som studerat på 
betald arbetstid för att få formell undersköterskeutbildning. 

Övertidsersättning har inneburit kostnad för verksamheterna med ca 2,0 mnkr 2020, en minskning med 
ca 1,0 mnkr mot föregående men ändå hög kostnad som härleds till pågående pandemi med hög 
frånvaro i verksamheten. 

Verksamheten har fortfarande höga kostnader ca 1 mnkr för bilskador även om dessa har minskat 
jämförelsevis med både 2018 och 2019. 

Kvalitet 

Kommunfullmäktiges mål och indikatorer avseende antal personer som en hemtjänsttagare möter, 
andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten och 
andel hemtjänsttagare som alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål är inte 
uppnådda. För att uppnå måluppfyllelsen gällande kontinuitet är det av vikt att personalen har de 
kompetenser som finns behov av som exempelvis körkort och medicinska insatser utifrån delegation 
och att det finns en stabilitet i personalbemanningen med så låg rörlighet som möjligt. En god 
schemaläggning efter verksamhetens behov där personalen är indelad i mindre grupper knutna till vissa 
brukare är en annan åtgärd för uppnå måluppfyllelse samt utökad grundbemanning med egna resurser 
att täcka frånvaro med. 

Resultatet från den nationella brukarundersökningen som årligen görs av Socialstyrelsen har fortsatts att 
arbetas vidare med i syfte att förbättra brukarnas nöjdhet. Samtliga enheter har tagit fram en 
handlingsplan hur de ska arbeta för uppnå en ökad nöjdhet " Insatser av god kvalitet" som utgår från 
den Nationella värdegrunden. 

För att öka delaktigheten för de äldre har hemtjänsten infört olika åtgärder som att erbjuda 
välkomstsamtal för alla nya personer som beviljats hemtjänst. Enhetschef tillsammans med 
medarbetare gör här ett gemensamt hembesök hos den äldre och ger viktig information som ofta 
efterfrågas. Öppet hus som hemtjänsten tidigare haft två gånger under året har inte vara möjlig att 
genomföra på grund av pandemin. 

Under året har Viva omsorgsapplikation införts vilket är en mobilapplikation där medarbetare kan ta 
del av dokumentation och dokumentera händelser av vikt direkt under besöket i mobilen samt att ta del 
av genomförandeplan 

Uppdraget som kontaktperson har förtydligats och verksamheten ser nu över arbetssätt så det ska 
fungera på det sätt som tänkt. Syftet är att stärka mötet och skapa en bra relation mellan den äldre och 
personalen så att kvalitet i form av trygghet och delaktighet nås i högre utsträckning. 

På grund av de förstärkta restriktionerna har de dock flesta utbildningar här och nu pausats- förutom 
de som inte ses nödvändiga för uppdraget i enlighet med de rekommendationer som finns. 

I juni månad fick hemtjänsten i uppdrag av nämnden att anpassa insatsplaneringen, både utifrån 
organisation och arbetssätt i syfte att bla öka delaktigheten. Förändringsarbetet påbörjades tidig höst 
och kommer att vara genomfört under våren 2021. 

Medarbetare 
Snittet gällande sjukfrånvaron för verksamheten är 12,9 % 2020 inklusive kort- och 
långtidssjukfrånvaro jämförelsevis med 2019 då sjukfrånvaron var 9,9 % för området men då ingick 
även korttidsenheterna, hemteam samt larm- och nattorganisation. Rekommendationen att alla 
medarbetare ska stanna hemma vid minsta symptom och stanna hemma tills de är helt friska och 
därefter två dygn har medfört att sjukfrånvaron ökat. 

Personalomsättningen har varit 12,7 %. 

Organisationshälsa är involverade i flertalet av hemtjänstgrupperna i syfte att minska sjukfrånvaron och 
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öka trivseln. En åtgärd som kommer att införas är att APT kommer att schemaläggas i början av 2021 
då det lyfts fram som ett gemensamt förbättringsområde. Medverkan på APT har varit låg och 
arbetsgivaren ser stort värde att samtliga medarbetare deltar då det är ett viktigt forum för skapa 
delaktighet och engagemang. 

Verksamheten har ökat upp sin grundbemanning och som anställd ska tillsvidareanställning erbjudas i 
så hög utsträckning som möjligt med rätt till heltid för att ses som en attraktiv arbetsgivare men också 
utifrån jämställdhet. En utökad grundbemanning har inneburit fler tillgängliga resurser som i första 
hand täcker den egna planerade frånvaron och minskar nyttjandet av timvikarier. Förändringsarbetet 
har bidragit till att delande av scheman minskats utifrån tillgängliga resurser funnits, detta är annars stor 
risk för försämrad kvalitet och arbetsmiljö. Verksamheten behöver ses som en attraktiv arbetsgivare 
som attraherar, rekryterar och behåller kompetent personal där medarbetarna upplever trivsel och är 
goda ambassadörer för yrket. 

Framtagandet av en kompetensförsörjningsplan för verksamheten har påbörjats. 

Introduktionsmaterial för nya medarbetare har setts över och reviderats. Antalet dagar avseende 
introduktion/bredvidgång har också utökats. 

Satsningar har gjorts avseende nationella kompetenslyftet där personer med visstidsanställning har 
erbjudits utbildning till undersköterska en dag/vecka på arbetstid. De sista åtta personer avslutade sina 
studier juni 2020. Totalt har drygt 25 medarbetare inom hemtjänsten studerat via kompetenslyftet. 

Ny nationell satsning Äldreomsorgslyftet startade upp i slutet av året, hittills har 17 medarbetare inom 
hemtjänsten påbörjat utbildning. Ytterligare fem medarbetare påbörjar utbildning i början av 2021. 
Utbildningsinsatsen innebär att medarbetarna studerar till undersköterska på halvtid på betald arbetstid 
och sedan arbetar halvtid. Lönen under studietiden finansieras via statsbidrag. 

4.7.3 Vård- och omsorgsboende 

Ekonomi 

Året har präglats av låg beläggning på samtliga boenden, såväl centralt i staden som i våra ytterområden, 
på demensavdelningar likväl som på avdelningar med somatisk inriktning. Pandemin har slagit hårt mot 
våra boenden och resulterat i låg efterfrågan på plats -även då det funnits beslut om bifall på ansökan. 

Den låga beläggningen har påverkat verksamhetens intäkter som dock kunnat balanseras utifrån 
personalkostnader. Hög korttidsfrånvaro hos personal men verksamheten har inte alltid behövt ersätta 
personalen vid sjukdom eftersom de haft lägre beläggning än normalt. 

Ökade kostnader i samband med utbrott av covid-19 då situationen kräver en högre bemanningstäthet 
än normalt liksom ökade kostnader för material (skyddsutrustning, städartiklar). 

Kvalitet 

Verksamheterna har under året inte kunnat fokusera på att arbeta med förbättringsåtgärder såsom 
planerat. Detta mycket speciella år har ändå lett till insikter och kunskap som leder till 
kvalitetsförbättringar. Pandemiåret har satt fokus på basal hygien och det intensiva arbetet med 
kunskapshöjande insatser och uppföljningar av basal hygien och smittskydd i vårdmiljön med hjälp av 
Vårdhygien har med stor sannolikhet lett till kunskapshöjning hos medarbetare och högre medvetenhet 
i verksamheten. 

Året har också gett oss insikt om att inget arbete inom vård- och omsorg kan räknas till "enkla jobb". 
Det krävs kunskap och introduktion med kvalitet oavsett vilken roll du har i arbetet. Den fördjupade 
teoretiska introduktionen tillsammans med en förlängd praktisk introduktion med hjälp av 
superintroducerare har tveklöst bidragit till att kvaliteten på introduktion av nya medarbetare har ökat. 

Genom aktivitets- och besökssamordnare har vi fått en funktion som gjort skillnad i vardagen på både 
individ- och gruppnivå och som vi tror leder till minskad ensamhet hos våra boende och en upplevelse 
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Ökade kostnader i samband med utbrott av covid-19 då situationen kräver en högre bemanningstäthet 
än normalt liksom ökade kostnader för material (skyddsutrustning, städartiklar). 

Kvalitet 

Verksamheterna har under året inte kunnat fokusera på att arbeta med förbättringsåtgärder såsom 
planerat. Detta mycket speciella år har ändå lett till insikter och kunskap som leder till 
kvalitetsförbättringar. Pandemiåret har satt fokus på basal hygien och det intensiva arbetet med 
kunskapshöjande insatser och uppföljningar av basal hygien och smittskydd i vårdmiljön med hjälp av 
Vårdhygien har med stor sannolikhet lett till kunskapshöjning hos medarbetare och högre medvetenhet 
i verksamheten. 

Året har också gett oss insikt om att inget arbete inom vård- och omsorg kan räknas till "enkla jobb". 
Det krävs kunskap och introduktion med kvalitet oavsett vilken roll du har i arbetet. Den fördjupade 
teoretiska introduktionen tillsammans med en förlängd praktisk introduktion med hjälp av 
superintroducerare har tveklöst bidragit till att kvaliteten på introduktion av nya medarbetare har ökat. 

Genom aktivitets- och besökssamordnare har vi fått en funktion som gjort skillnad i vardagen på både 
individ- och gruppnivå och som vi tror leder till minskad ensamhet hos våra boende och en upplevelse 
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av en mer meningsfull vardag. 

Medarbetare 

Årets utmaning till trots; det har väckt ett intresse kring vård och omsorgsarbete och äldreomsorg. 
Medialt har den svenska äldreomsorgen fått både ris och ros men i Borås har yrkesstoltheten växt 
genom att många enheter uppmärksammats i lokal radio och press, där både medarbetare och boende 
har fått komma till tals på ett positivt sätt. 

Personalomsättningen under året har varit 11,8 %. Rekryteringsunderlaget har varit mycket gott under 
året, troligtvis som ett resultat på detta. 

Korttidsfrånvaron har under året varit konstant hög, ca 20 %. I samband med smittutbrott på enheter 
har också medarbetare insjuknat vilket lett till toppar i korttidsfrånvaron på upp till 80 %. Det har varit 
mycket utmanande att säkerställa insatser till brukare med god kvalitet i sådana situationer och de 
ordinarie medarbetarna har tagit stort ansvar och utsatts för stor press. Situationen har lösts med hjälp 
av timvikarier, beordrad övertid av ordinarie medarbetare och rörlighet av medarbetare mellan enheter, 
där medarbetare bytt arbetsplats under några veckor för att hjälpa till på smittad enhet till dess att 
situationen stabiliserat sig. 

Under sen höst kom möjligheten att erbjuda medarbetare utan formell utbildning inom vård och 
omsorg få ta del av "Äldreomsorgslyftet". Det har varit ett stort intresse för att delta från medarbetare 
från Vård- och omsorgsboende och förhoppningen är att satsningen leder till höjd kompetens bland 
våra medarbetare. 

4.7.4 Korttidsvård, Natt och larm 

Ekonomi 

Området totalt redovisar ett negativt resultat på lite drygt 8 mnkr på årsbasis för verksamheterna 
korttid, larm- och nattorganisation, hemteamet samt servicegruppen. Skillnaderna är stora mellan olika 
verksamheters resultat. De tre korttidsenheterna har sammantaget gått back med 5,8 mnkr. 
Beläggningen på korttidsplatserna har under året varit mycket skiftande och betydligt lägre än tidigare år 
vilket medfört ett stort intäktsbortfall. Under januari-mars 2020 låg beläggningen på i snitt 93,4 procent 
vilket nästan överensstämmer med den goda beläggningen som är normal för nämndens 
korttidsenheter, (2019 cirka 98 procent). April-december 2020 var snittbeläggning 71,5 procent med en 
lägsta notering i december 2020 på 64,1 procent. Orsaken bedöms till största del vara pandemin. Både 
brukare och deras anhöriga har avbokat korttid, avlastning och växelvård av rädsla för att smittas av 
coronavirus. Växelvårdsplatserna för personer med demenssjukdom på Bodagatan 36 var också stängda 
några månader under våren för att minska risken för smittspridning. Hög sjukfrånvaro periodvis i 
samband med smittad personal med tillhörande vikariekostnader har också påverkat det ekonomiska 
utfallet. Det har varit svårt att vidta kraftfulla åtgärder då enheterna i perioder haft viss beredskap i 
form av tomma platser för att kunna ta emot personer med covid-19 samt att det varit svårt att förutspå 
efterfrågan på korttidsplatser. Personalbemanningen har i viss mån anpassats men det har inte varit 
möjligt att göra det i samma omfattning som intäktsbortfallet. 

Larm - och nattorganisationen har ett positivt resultat på drygt 0,9 mnkr för 2020 bland annat beroende 
på högre intäkter än förväntat gentemot annan förvaltning. 

Hemteamet inrättades i september 2018 i syfte att bland annat möta förändringen av "Lagen om 
samverkan vid slutenvård" vilken innebar att vårdtiderna inom slutenvård förkortades. Redan under 
2019 fanns problem att få ekonomisk balans i hemteamet och ett oberoende konsultföretag gjorde en 
utredning av verksamheten. Hemteamet pausades innan sommaren 2020 och personalen omfördelades 
till i första hand hälso- och sjukvården året ut. Alla kostnader har dock legat kvar på Hemteamet vilket 
genererat ett underskott på årsbasis på nästan 3,7 mnkr. Vid årsskiftet avslutades hemteamet och 
undersköterskorna har fått välja mellan lediga tjänster i förvaltningen. Arbetssätt för en trygg hemgång 
kommer att hanteras inom hemtjänstens utvecklingsarbete, "värdeskapande hemtjänst". 
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Servicegruppen som består av servicebiträden startade 1 april 2020. Nämnden har tillsammans med 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och arbetslivsnämnden under ett år med start 2019, utbildat 
ett tiotaltal personer till servicebiträden. Utbildningen har även innehållit språkstudier och praktik i 
verksamheterna. Två personer var klara med sin utbildning 1 april 2020 och därefter har ytterligare tre 
personer blivit färdigutbildade efter sommaren. Dessa personer utför serviceinsatser såsom städ och 
tvätt utifrån förenklat beslutsfattande vilket infördes den 1 oktober 2020, samt några utför 
serviceinsatser i två hemtjänstgrupper. Det har varit svårt att hitta tillräckligt med arbetsuppgifter till 
servicegruppen vilket medfört svårigheter att få ihop ekonomin. Ett problem är att flertalet 
servicebiträden saknar körkort vilket behövs för att transportera sig till personer över hela staden som 
har serviceinsatser. Verksamheten uppvisar ett minusresultat på 0,7 mnkr. 

Området har fått möjlighet att nyttja buffertmedel på nästan 0,9 mnkr och kunnat köpa in bland annat 
tekniska hjälpmedel, arbetskläder, möbler, solskydds- och trivselutrustning både till inomhus- och 
utomhusmiljö. 

Kvalitet 

De öppna jämförelser och de nationella brukarundersökningar som årligen görs av Socialstyrelsen för 
personer med hemtjänst och på vård- och omsorgsboende görs inte på korttidsenheter. Nämnden har 
därför valt att göra en liknande undersökning i egen regi där samma frågor används som av 
Socialstyrelsen i syfte att ta reda på brukarnas nöjdhet. Samtliga brukare alternativt deras närstående 
ombeds fylla i enkäten när korttidsvistelsen avslutas. Resultaten är mycket goda och visar att man 
känner förtroende för personalen och är sammantaget nöjd eller mycket nöjd med korttidsvistelsen. De 
olika korttidsenheterna arbetar vidare med sina respektive resultat. 

Nattorganisationen har under året startat ett förbättringsarbete kring dokumentation och 
genomförandeplaner i några hemtjänstområden för att bättre fånga brukarnas behov av insatser 
nattetid. Det innebär också att nattpersonal deltar på teammöten tillsammans med övriga professioner. 

Under året har Viva omsorgsapp införts. Viva omsorgsapp är en mobilapplikation där medarbetare kan 
läsa och dokumentera direkt under besöket i mobilen samt ta del av genomförandeplaner. Framför allt 
har larm-och nattorganisation kunnat nyttja detta vid besök hemma hos brukarna. En ökad användning 
av digital tillsyn nattetid via trygghetskameror har skett under året. I dagsläget finns ett nittiotal 
trygghetskameror installerade. Natt- och larmorganisationens medarbetare märker ett ökat intresse och 
efterfrågan på tillsyn via trygghetskamera istället för ett fysiskt besök från de äldre. Tanken är att 
nämnden ska fortsätta ökningen av tillsyn via trygghetskamera 2021. 

Medarbetare 
Verksamheterna har haft en ansträngd bemanningssituation periodvis, särskilt på de enheter som vårdat 
personer med covid-19. Under perioder med smittutbrott har personalen haft en sjukfrånvaro på ända 
upp mot 50 procent. Kostnader för sjukskriven personal och vikarier har belastat alla verksamheter. 
När den andra vågen av coronasmitta tog fart under hösten ökade sjukfrånvaron igen. Periodvis har 
den legat över 20 procent. Sjukfrånvaron för områdets alla verksamheter har i snitt under året legat på 
10,5 %. En av korttidsenheterna har deltagit i Borås Stads gemensamma projekt organisationshälsa för 
att arbeta med och minska inflödet av sjukskrivningar. 

Personalomsättningen har legat på 11,7 %. 

Det har under året inte varit några svårigheter att rekrytera till verksamheterna. Inför sommaren hade 
nämnden ovanligt god tillgång till sökande semestervikarier och urvalet inför sommarens 
vikariebemanning var större än vanligt. Detta hängde troligen ihop med pandemin. Många som blivit 
arbetslösa sökte sig till arbete inom vård och omsorg och det märks glädjande över lag ett ökat intresse 
för vårdarbete. 

Ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för undersköterskor och vårdbiträden har 
påbörjats. 

Äldreomsorgslyftet är en satsning från regeringen på att öka utbildningsnivån hos personalen. 
Pandemin har synliggjort vikten av att ha en hög utbildningsnivå bland baspersonalen, och att de allra 
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Servicegruppen som består av servicebiträden startade 1 april 2020. Nämnden har tillsammans med 
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och arbetslivsnämnden under ett år med start 2019, utbildat 
ett tiotaltal personer till servicebiträden. Utbildningen har även innehållit språkstudier och praktik i 
verksamheterna. Två personer var klara med sin utbildning 1 april 2020 och därefter har ytterligare tre 
personer blivit färdigutbildade efter sommaren. Dessa personer utför serviceinsatser såsom städ och 
tvätt utifrån förenklat beslutsfattande vilket infördes den 1 oktober 2020, samt några utför 
serviceinsatser i två hemtjänstgrupper. Det har varit svårt att hitta tillräckligt med arbetsuppgifter till 
servicegruppen vilket medfört svårigheter att få ihop ekonomin. Ett problem är att flertalet 
servicebiträden saknar körkort vilket behövs för att transportera sig till personer över hela staden som 
har serviceinsatser. Verksamheten uppvisar ett minusresultat på 0,7 mnkr. 

Området har fått möjlighet att nyttja buffertmedel på nästan 0,9 mnkr och kunnat köpa in bland annat 
tekniska hjälpmedel, arbetskläder, möbler, solskydds- och trivselutrustning både till inomhus- och 
utomhusmiljö. 

Kvalitet 

De öppna jämförelser och de nationella brukarundersökningar som årligen görs av Socialstyrelsen för 
personer med hemtjänst och på vård- och omsorgsboende görs inte på korttidsenheter. Nämnden har 
därför valt att göra en liknande undersökning i egen regi där samma frågor används som av 
Socialstyrelsen i syfte att ta reda på brukarnas nöjdhet. Samtliga brukare alternativt deras närstående 
ombeds fylla i enkäten när korttidsvistelsen avslutas. Resultaten är mycket goda och visar att man 
känner förtroende för personalen och är sammantaget nöjd eller mycket nöjd med korttidsvistelsen. De 
olika korttidsenheterna arbetar vidare med sina respektive resultat. 

Nattorganisationen har under året startat ett förbättringsarbete kring dokumentation och 
genomförandeplaner i några hemtjänstområden för att bättre fånga brukarnas behov av insatser 
nattetid. Det innebär också att nattpersonal deltar på teammöten tillsammans med övriga professioner. 

Under året har Viva omsorgsapp införts. Viva omsorgsapp är en mobilapplikation där medarbetare kan 
läsa och dokumentera direkt under besöket i mobilen samt ta del av genomförandeplaner. Framför allt 
har larm-och nattorganisation kunnat nyttja detta vid besök hemma hos brukarna. En ökad användning 
av digital tillsyn nattetid via trygghetskameror har skett under året. I dagsläget finns ett nittiotal 
trygghetskameror installerade. Natt- och larmorganisationens medarbetare märker ett ökat intresse och 
efterfrågan på tillsyn via trygghetskamera istället för ett fysiskt besök från de äldre. Tanken är att 
nämnden ska fortsätta ökningen av tillsyn via trygghetskamera 2021. 

Medarbetare 
Verksamheterna har haft en ansträngd bemanningssituation periodvis, särskilt på de enheter som vårdat 
personer med covid-19. Under perioder med smittutbrott har personalen haft en sjukfrånvaro på ända 
upp mot 50 procent. Kostnader för sjukskriven personal och vikarier har belastat alla verksamheter. 
När den andra vågen av coronasmitta tog fart under hösten ökade sjukfrånvaron igen. Periodvis har 
den legat över 20 procent. Sjukfrånvaron för områdets alla verksamheter har i snitt under året legat på 
10,5 %. En av korttidsenheterna har deltagit i Borås Stads gemensamma projekt organisationshälsa för 
att arbeta med och minska inflödet av sjukskrivningar. 

Personalomsättningen har legat på 11,7 %. 

Det har under året inte varit några svårigheter att rekrytera till verksamheterna. Inför sommaren hade 
nämnden ovanligt god tillgång till sökande semestervikarier och urvalet inför sommarens 
vikariebemanning var större än vanligt. Detta hängde troligen ihop med pandemin. Många som blivit 
arbetslösa sökte sig till arbete inom vård och omsorg och det märks glädjande över lag ett ökat intresse 
för vårdarbete. 

Ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan för undersköterskor och vårdbiträden har 
påbörjats. 

Äldreomsorgslyftet är en satsning från regeringen på att öka utbildningsnivån hos personalen. 
Pandemin har synliggjort vikten av att ha en hög utbildningsnivå bland baspersonalen, och att de allra 
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flesta bör vara utbildade undersköterskor. Nämnden kom igång med den första kursstarten i oktober då 
en grupp på ett tjugotal personer startade. Andra kursen startade i november. Utbildningsinsatsen 
innebär att personal får studera till undersköterska halvtid på betald arbetstid och övriga tiden arbeta 
halvtid i verksamheten, stadsbidrag finansierar lönen under studierna. Både tillsvidareanställda och 
vikarier omfattas och nämnden förbinder sig att efter avslutad utbildning och eventuell provanställning 
anställa dessa tills vidare på heltid. Fem personer har påbörjat dessa studier i område korttid och larm-
nattorganisation. 

Förhoppningsvis normaliseras läget 2021, vaccinationer ger lägre smittspridning, korttidsplatserna 
nyttjas bättre och utbildningar och utvecklingsinsatser kan erbjudas igen. Ett projekt med utbildning i 
"hållbar schemaläggning" planeras under 2021. 

4.7.5 Hälso- och sjukvård 

Ekonomi 
Verksamhetsområdet redovisar ett överskott om 0,3 mnkr. Under pågående år har ett underskott 
aviserats. Det förbättrade resultatet beror bland annat på en inbromsning av inhyrd extern bemanning 
avseende arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Hälso- och sjukvårdsverksamheten har även tillförts 
nationella medel via Boråsregionen som avser medel för Vårdens medarbetare och God och nära vård 2020, 
en omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården. Beloppet motsvarar 2,6 mnkr 
som Vård- och äldrenämnden tilldelas. Planerade utvecklingsdagar och utbildningsinsatser har inte 
kunnat genomföras med anledning av pandemin vilket även påverkat resultatet. 

Hälso- och sjukvårdsverksamhetens budget tillfördes under året 2,3 mnkr för inköp av bland annat 
medicintekniska produkter, arbetskläder och arbetsmiljöförbättrande åtgärder. 1,3 mnkr av dessa medel 
kom från nämndens buffert. Dessutom har 500 nyckelfria läkemedelsskåp, för att förhindra svinn av 
läkemedel, inköpts för motsvarande 1,9 mnkr. 
 
Kostnader för inhyrd legitimerad personal (samtliga yrkeskategorier) från externa bemanningsföretag 
uppgår till 14,3 mnkr att jämföra med 13,4 mnkr för 2019. Legitimerad personal är bristyrken och 
externa bemanningskostnader för arbetsterapeuter och fysioterapeuter har varit högre mot tidigare år 
eftersom avtalet numera möjliggör avrop gällande samtliga legitimerade professioner. Under hösten 
stabiliserades bemanningen inom rehabiliteringsområdet då rekryteringsinsatser av arbetsterapeuter och 
fysioterapeuter resulterat i full bemanning i verksamheten. Detta leder till goda förutsättningar att inför 
2021 minska kostnaderna för extern inhyrd bemanning. 

Läkemedelskostnader/omläggningsmaterial har stigit med 1,4 mnkr mot föregående år och uppgår till 
8,2 mnkr att jämföra med 6,8 mnkr för 2019. Anledningen är nytt avtal. 

Kvalitet  
Som vårdgivare ansvarar Vård- och äldrenämnden för den kommunala hälso- och sjukvården inom 
nämndens verksamhetsområde. Den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs av legitimerad personal 
(arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor) i patientens egna hem, vid vård- och omsorgsboende, 
korttidsenhet och biståndsbedömd dagverksamhet. Patienten ska ges en god vård och patientsäkerheten 
ska vara hög. 

Patientsäkerheten och verksamheten har säkrats genom att personalresurser i viss mån omfördelats 
mellan hälso- och sjukvårdsteamen och med inhyrning av extern bemanningspersonalen. Tidigare 
anställd legitimerad personal som avgått med pension har anställts med timanställning. Studenter från 
lärosätena för de legitimerade yrkesgrupperna har anställts under framför allt sommarmånaderna som 
en extra resurs men även övrig tid med studentmedarbetaravtal. Hemteamets undersköterskor har varit 
placerade inom hälso- och sjukvården, som en extra resurs och stöd till sjuksköterskor, under sju 
månader i avvaktan på att hemteamets resurser omfördelas till andra verksamheter. 
 
Hälso- och sjukvårdsinsatser har under 2020 utförs till cirka 2 300 patienter innefattande alla 
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åldersgrupper, från svårt sjuka barn till multisjuka äldre. Insatser har även utförts genom tjänsteköp för 
Sociala omsorgsnämnden räkning. 

Antalet avvikelser under året visar att läkemedelsavvikelser och uteblivna hälso- och sjukvårdsinsatser, såsom till 
exempel träning, omläggningar och viktkontroller fortsatt varit höga. Dessa två områden följs därför 
kontinuerligt av verksamheten och av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt 
ansvarig rehabilitering (MAR). En bidragande anledning till mängden läkemedelsavvikelser är bland 
annat det nu införda digitala signeringslistor (MCSS) som synliggör antalet avvikelser. MCSS har ett 
mycket positivt mottagande i organisationen som helhet. 
 
MAS/MAR har utrett ett 50- talhändelser enligt Lex Maria varav fyra resulterat i anmälan till 
Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Anmälningarna berör en händelse med ett fall ur lyftsele, en 
händelse med felaktig insulindos, en händelse gällde bristande bedömning av sjuksköterska, samt en 
händelse där sjuksköterska inte dokumenterat i tillräcklig omfattning. Vidare har fyra anmälningar 
skickats till Läkemedelsverket gällande produktfel på medicintekniska produkter. Avvikelser och Lex 
Maria händelser kommer särskilt att redovisas i nämndens Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse för 
2020. 

De allt mer omfattande och kvalificerade vårdinsatserna i den kommunala hälso- och sjukvården ställer 
krav på en god samverkan vårdgivare emellan och på informationsöverföringen. Inom 
Närvårdssamverkan har arbetet pågått under året i Lokala arbetsgruppen äldre, som leds av 
verksamhetschefen för hälso- och sjukvård i samverkan med representanter från såväl Södra Älvsborgs 
Sjukhus (SÄS), Närhälsan och primärvårdens privata utförare, totalt 14 vårdcentraler. Den utarbetade 
och av Lokala Ledningsgruppen i Närvårdssamverkan beslutade handlingsplanen har fokuserat på tre 
områden; samordnad individuell plan (SIP), läkemedelsgenomgångar samt vårdövergång i samverkan. 
Grunden är hälso- och sjukvårdsavtalet som gäller till och med 2020-12-31 med fortsatt förlängning i 
avvaktan på en revidering av avtalet. 

Som en del i Västra Götalandsregionens omställningsarbete till nära vård har ett nära samarbete med 
Klinik för Nära Vård vid SÄS pågått under året. I kliniken ingår PRIS (Palliativa resursteamet), 
Närsjukvårdsteamet och Andningsresursteamet och Omsorgskoordinatorer. Vidare ingår även ett nära 
akutvårdsteam benämnt NAV-teamet. Syftet med NAV- teamet är bland annat att minska antalet besök 
på akutmottagningen, tidigt identifiera mångbesökare samt möjliggöra tidig och trygg behandling i 
hemmiljö. Läkare och sjuksköterska besöker patienter i deras egna hem och utför akuta vårdinsatser, 
målgruppen är patienter över 65 år. NAV- teamet efterfrågar vårdsamverkan med den kommunala 
hemsjukvården framför allt då det gäller de uppföljande vårdinsatserna hos patienter där 
hemsjukvårdens sjuksköterskor involveras. Vård- och äldrenämnden har valt att delta och följa NAV-
teamets arbete i ”pilotform” under året i framför allt ett geografiskt område (centrala Borås) 
omfattande patienter i ordinärt boende, vid korttidsenheten på Sörmarksgatan samt vid vård- och 
omsorgsboendena Österlånggatan och Margaretagatan. En uppföljning av respektive vårdgivares 
erfarenheter och insatser genomfördes under första halvåret 2020 och kommer att ligga till grund för 
hur den fortsatta samverkan ska ske. Primärvårdens delaktighet kommer att vara en viktig del för att 
säkra hela vårdkedjan. Det är viktigt att följa vilka eventuella konsekvenser SÄS:s förändrade arbetssätt 
får för Vård- och äldrenämnden gällande eventuellt ökade volymer, dvs utökat antal patienter, behov av 
utökade delegeringsinsatser och ett ökat bemanningsbehov av sjuksköterskor med även andra 
yrkeskategorier inom förvaltningen. Viktigt är även att följa om ansvarsfördelning påverkas och om en 
förskjutning av utförandet av vårdinsatser och patientansvar sker till den kommunala hälso- och 
sjukvården. 

Arbetet med en gemensam huvudprocess för hälso- och sjukvård i det sociala klustrets fyra 
förvaltningar bidrar till en allt mer likställd hälso- och sjukvård i staden. Arbetet med att forma 
gemensamma arbetssätt och rutiner fortgår vilket ytterligare stärker att patienterna ges en god, säker 
och kostnadseffektiv vård samt främjar jämställdheten. En processledare är anställd som säkrar 
processarbetet och dess olika processteam. Vidare har arbete fortsatt med att implementera och 
tillämpa kvalitetsregistren BPSD (Beteendemässiga Psykiska Symtom vid Demens), Senior Alert 
(riskförebyggande åtgärder) och Palliativregistret vilket också bidrar till att förbättra kvalitén med en 
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åldersgrupper, från svårt sjuka barn till multisjuka äldre. Insatser har även utförts genom tjänsteköp för 
Sociala omsorgsnämnden räkning. 

Antalet avvikelser under året visar att läkemedelsavvikelser och uteblivna hälso- och sjukvårdsinsatser, såsom till 
exempel träning, omläggningar och viktkontroller fortsatt varit höga. Dessa två områden följs därför 
kontinuerligt av verksamheten och av medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt 
ansvarig rehabilitering (MAR). En bidragande anledning till mängden läkemedelsavvikelser är bland 
annat det nu införda digitala signeringslistor (MCSS) som synliggör antalet avvikelser. MCSS har ett 
mycket positivt mottagande i organisationen som helhet. 
 
MAS/MAR har utrett ett 50- talhändelser enligt Lex Maria varav fyra resulterat i anmälan till 
Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Anmälningarna berör en händelse med ett fall ur lyftsele, en 
händelse med felaktig insulindos, en händelse gällde bristande bedömning av sjuksköterska, samt en 
händelse där sjuksköterska inte dokumenterat i tillräcklig omfattning. Vidare har fyra anmälningar 
skickats till Läkemedelsverket gällande produktfel på medicintekniska produkter. Avvikelser och Lex 
Maria händelser kommer särskilt att redovisas i nämndens Kvalitet- och patientsäkerhetsberättelse för 
2020. 

De allt mer omfattande och kvalificerade vårdinsatserna i den kommunala hälso- och sjukvården ställer 
krav på en god samverkan vårdgivare emellan och på informationsöverföringen. Inom 
Närvårdssamverkan har arbetet pågått under året i Lokala arbetsgruppen äldre, som leds av 
verksamhetschefen för hälso- och sjukvård i samverkan med representanter från såväl Södra Älvsborgs 
Sjukhus (SÄS), Närhälsan och primärvårdens privata utförare, totalt 14 vårdcentraler. Den utarbetade 
och av Lokala Ledningsgruppen i Närvårdssamverkan beslutade handlingsplanen har fokuserat på tre 
områden; samordnad individuell plan (SIP), läkemedelsgenomgångar samt vårdövergång i samverkan. 
Grunden är hälso- och sjukvårdsavtalet som gäller till och med 2020-12-31 med fortsatt förlängning i 
avvaktan på en revidering av avtalet. 

Som en del i Västra Götalandsregionens omställningsarbete till nära vård har ett nära samarbete med 
Klinik för Nära Vård vid SÄS pågått under året. I kliniken ingår PRIS (Palliativa resursteamet), 
Närsjukvårdsteamet och Andningsresursteamet och Omsorgskoordinatorer. Vidare ingår även ett nära 
akutvårdsteam benämnt NAV-teamet. Syftet med NAV- teamet är bland annat att minska antalet besök 
på akutmottagningen, tidigt identifiera mångbesökare samt möjliggöra tidig och trygg behandling i 
hemmiljö. Läkare och sjuksköterska besöker patienter i deras egna hem och utför akuta vårdinsatser, 
målgruppen är patienter över 65 år. NAV- teamet efterfrågar vårdsamverkan med den kommunala 
hemsjukvården framför allt då det gäller de uppföljande vårdinsatserna hos patienter där 
hemsjukvårdens sjuksköterskor involveras. Vård- och äldrenämnden har valt att delta och följa NAV-
teamets arbete i ”pilotform” under året i framför allt ett geografiskt område (centrala Borås) 
omfattande patienter i ordinärt boende, vid korttidsenheten på Sörmarksgatan samt vid vård- och 
omsorgsboendena Österlånggatan och Margaretagatan. En uppföljning av respektive vårdgivares 
erfarenheter och insatser genomfördes under första halvåret 2020 och kommer att ligga till grund för 
hur den fortsatta samverkan ska ske. Primärvårdens delaktighet kommer att vara en viktig del för att 
säkra hela vårdkedjan. Det är viktigt att följa vilka eventuella konsekvenser SÄS:s förändrade arbetssätt 
får för Vård- och äldrenämnden gällande eventuellt ökade volymer, dvs utökat antal patienter, behov av 
utökade delegeringsinsatser och ett ökat bemanningsbehov av sjuksköterskor med även andra 
yrkeskategorier inom förvaltningen. Viktigt är även att följa om ansvarsfördelning påverkas och om en 
förskjutning av utförandet av vårdinsatser och patientansvar sker till den kommunala hälso- och 
sjukvården. 

Arbetet med en gemensam huvudprocess för hälso- och sjukvård i det sociala klustrets fyra 
förvaltningar bidrar till en allt mer likställd hälso- och sjukvård i staden. Arbetet med att forma 
gemensamma arbetssätt och rutiner fortgår vilket ytterligare stärker att patienterna ges en god, säker 
och kostnadseffektiv vård samt främjar jämställdheten. En processledare är anställd som säkrar 
processarbetet och dess olika processteam. Vidare har arbete fortsatt med att implementera och 
tillämpa kvalitetsregistren BPSD (Beteendemässiga Psykiska Symtom vid Demens), Senior Alert 
(riskförebyggande åtgärder) och Palliativregistret vilket också bidrar till att förbättra kvalitén med en 
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god och säker vård för patienten. Förbättringsarbetet för att säkerställa god kvalitet har dock utförts 
mindre omfattning under året med hänvisning till pandemin. 

Under året har ett evidensbaserat beslutsstöd för sjuksköterskor införts benämnt ViSam. Beslutsstödet 
ska leda till att patienten får vård på rätt vårdnivå och att informationsöverföringen till andra vårdgivare 
säkras. 

Den av nämnden tidigare beslutade Handlingsplan Information och kommunikationsteknik (IKT) välfärdsteknik 
2018-2020 anger prioriterade områden. Ett av dem är arbetet med digitala signeringslistor (MCSS) för 
delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Digitala signeringslistor leder till att verksamheten 
uppmärksammas på läkemedelsavvikelser och uteblivna hälso- och sjukvårdsinsatser. 

En fortsatt anpassning genomförs av verksamhetssystemet Viva för att underlätta ett mer mobilt 
arbetssätt, d v s att tillsammans med patienten i dennes hem kunna upprätta vårdplan och 
dokumentation. Introduceringen av Viva web har försenats med anledning av pandemin. 

Borås Stad, Vård-och äldreförvaltningen ingår i ett europeiskt forskningsprojekt, ImpresU (Minska 
förskrivningen av onödigt antibiotika användande), under 2019-2021 om urinvägsinfektioner. Syftet 
med studien är bland annat att förbättra omhändertagande av patienter med urinvägsinfektion. Studien 
leds och organiseras av VGR och Vård- och äldreförvaltningen är en av samverkansparterna. Studien 
beräknas avslutas sommaren 2021. 

Medarbetare 
Korttids- och långtidsfrånvaron under perioden januari-november ligger i genomsnitt på 9,9 %. Ett 
proaktiva arbete pågår med fokus på tidiga insatser för att förhindra eventuell framtida sjukskrivning 
samt att insatser genomförts för medarbetare som fallit in i kort- respektive långtidssjukfrånvaro. 
Organisationshälsa har bistått med insatser i två hälso- och sjukvårdsteam där bland annat sjukfrånvaro 
och personalomsättning varit hög. 

Personalomsättningen har legat på 14,8 % vilket är en nedåtgående trend. En stor del av 
personalomsättningen härleds till att det handlar om svårrekryterade yrkesgrupper som är attraktiva på 
arbetsmarknaden. I siffran ingår all personal inom verksamhetsområdet hälso- och sjukvård och således 
inte enbart de legitimerade yrkesgrupperna. 

Rekryteringsläget för legitimerad personal har under året varit relativt ansträngt och kommer fortsatt att 
vara en utmaning för kommande år. De vakanser som uppstått är bland annat till följd av att ett antal 
sjuksköterskor studerar på hel- eller halvfart till bland annat distriktssköterska och äldresjuksköterska. 
Vidare har medarbetare övergått till anställning hos annan vårdgivare samt viss pensionsavgång. Inom 
rehabiliteringsområdet har det varit brist på arbetsterapeuter och fysioterapeuter men under året har 
vidtagna rekryteringsinsatser resulterat i att verksamheten sedan hösten 2020 är fullbemannad. 
 
Ett första pilotprojekt pågår i staden gällande decentraliserad lönesättning för sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter, inom Vård- och äldrenämnden och Sociala Omsorgsnämnden. 
Pilotprojektet startade den 1 oktober 2018 och pågår fortsatt och innebär att enhetschef beslutar om 
lön vid nyanställning utifrån en löneinplaceringsmodell. En uppföljning och utvärdering genomfördes 
under 2019 och beslut har ännu inte fattats om arbetssättet ska permanentas. Verksamheten har 
positiva erfarenheter och önskar att arbetssättet fortgår. 
 
Ett arbete med att kvalitetssäkra introduktionen av legitimerad personal påbörjades under året. Arbetet 
syftar till att bidra till ökad attraktivitet för Borås Stad som arbetsgivare och vårdgivare samt ge nya 
medarbetare goda förutsättningar för arbete i Vård- och äldreförvaltningen. 

Den av kommunens förhandlingsdelegation antagna handlingsplan, som stärker och utvecklar Borås 
Stad som arbetsgivare för hälso- och sjukvårdspersonal, har varit i fokus även under 2020. Planen som 
innehåller 26 förslag ska bidrar till att attrahera, rekrytera och behålla och utveckla legitimerad personal 
inom områdena Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor och Lönebildning (KAL). Den 
framtagna kompetensförsörjningsplanen för legitimerad personal har tillämpats vilket har varit en av 
föreslagna åtgärder i handlingsplanen. Ett annat område som varit i fokus är möjligheten att rekrytera 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2170
Vård- och äldrenämnden, Årsredovisning 2020 33(41) 

från andra orter i Sverige samt via lärosätena. Även rekrytering via EU, framför allt Danmark, har 
genomförts vilket resulterat i tillsvidareanställning av rehabiliteringspersonal. Regelbunden uppföljning 
av KAL-gruppens handlingsplan har skett under året och merparten av förslagen har åtgärdats. 
 
En framgångsfaktor för hälso- och sjukvårdsverksamheten är den stabilitet som råder bland hälso- och 
sjukvårdscheferna. Under de tre senaste åren har verksamheten inte haft någon avgång. 

Utblick mot 2021 
Sammanfattningsvis och med utblick mot 2021 har nämnden fortsatt en utmaning 
gällande ytterligare insatser som kommer att behöva göras för att behålla och kompetensutveckla samt 
rekrytera legitimerad personal då de är grunden till en hälso- och sjukvård av hög kvalitet och god 
patientsäkerhet. En förstärkning av grundbemanningen för sjuksköterskor är angeläget och av vikt att 
säkerställa eftersom allt fler kvalificerade och omfattande hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs av den 
kommunala hälso- och sjukvården. 

Samverkan med andra vårdgivare behöver fortsatt stärkas och gränsdragning/kostnadsansvar 
vårdgivare emellan förtydligas. Det förslag till Färdplan för nära vård som VGR utarbetar i 
närvårdsamverkan kommer att vara ett viktigt arbete för Vård- och äldrenämnden att följa och vara 
delaktig i. 

Utvecklingen av välfärdsteknik inom hälso- och sjukvårdsområdet kommer att vara en viktig faktor för 
att underlätta personalbemanning, frigöra värdeskapande tid för patienterna samt vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

4.7.6 Förebyggande IT 

Ekonomi 

Verksamhetsområdet redoviserar ett negativt resultat på 0,8 mnkr för året. 

Den biståndsbedömda dagverksamheten gör ett underskott på 3,9 mnkr orsakat av minskade intäkter 
på grund av pandemin, då flera av daggästerna valt att stanna hemma alternativt varit sjuka. Då 
dagverksamheten på Bodagatan varit stängd en längre period står de för större delen av året. 

Mötesplatserna som stängde ner i mars månad och åter öppnade upp under hösten genererar ett 
överskott på 1,9 mnkr med anledning av vakanta tjänster och längre sjukskrivningar. Anhörigstödet 
samt demensteamet redovisar tillsammans ett överskott på 0,4 mnkr med anledning av att tre personer 
är utlånade till arbete i projekt på hela eller delar av sina tjänster. 

Kvalitet 

Vård- och äldrenämndens förebyggande verksamhet har under pandemin fått många frågor och 
önskemål om aktiviteter vid mötesplatserna. Nämnden har också tagit del av det analysarbete som 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnat gjort på uppdrag av Krisledningsstaden. Uppdraget var 
att göra en analys av hur personer 70 år och äldre i Borås har det i pandemin, samt vilka konsekvenser 
på lång och kort sikt pandemin kan ha för äldres hälsa. 

Under våren upprättades en stödlinje, en telefonservice inrättad för alla i riskgruppen för coronaviruset 
i Borås Stad och som är i behov av hjälp. Via denna stödlinje har seniorhälsokonsulenterna exempelvis 
fått förfrågningar om hur man handlar bland annat matvaror på "nätet". De får även förfrågningar från 
andra håll och de varit hemma hos ett antal seniorer och visat dem hur men genomför ett webinköp. 
De har även tillgodosett behovet av längre stödsamtal via telefon, motsvarande ett hembesök, som de 
märkt en tydlig ökning av sedan pandemin började och seniorerna inte lika gärna tar emot hembesök. 
Seniorhälsokonsulenterna har från 1 oktober tillhandahållit digitalt stöd i hemmet. 

Öppna mötesplatser som varit stängda sedan i mars öppnade under hösten upp verksamheten genom 
att de röda bussarna besökte olika ställen i kommunen och arrangerade coronasäkrade aktiviteter med 
utgångspunkt från bussarna, exempelvis tipspromenader. Även en digital mötesplats på Facebook har 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2171
Vård- och äldrenämnden, Årsredovisning 2020 33(41) 

från andra orter i Sverige samt via lärosätena. Även rekrytering via EU, framför allt Danmark, har 
genomförts vilket resulterat i tillsvidareanställning av rehabiliteringspersonal. Regelbunden uppföljning 
av KAL-gruppens handlingsplan har skett under året och merparten av förslagen har åtgärdats. 
 
En framgångsfaktor för hälso- och sjukvårdsverksamheten är den stabilitet som råder bland hälso- och 
sjukvårdscheferna. Under de tre senaste åren har verksamheten inte haft någon avgång. 

Utblick mot 2021 
Sammanfattningsvis och med utblick mot 2021 har nämnden fortsatt en utmaning 
gällande ytterligare insatser som kommer att behöva göras för att behålla och kompetensutveckla samt 
rekrytera legitimerad personal då de är grunden till en hälso- och sjukvård av hög kvalitet och god 
patientsäkerhet. En förstärkning av grundbemanningen för sjuksköterskor är angeläget och av vikt att 
säkerställa eftersom allt fler kvalificerade och omfattande hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs av den 
kommunala hälso- och sjukvården. 

Samverkan med andra vårdgivare behöver fortsatt stärkas och gränsdragning/kostnadsansvar 
vårdgivare emellan förtydligas. Det förslag till Färdplan för nära vård som VGR utarbetar i 
närvårdsamverkan kommer att vara ett viktigt arbete för Vård- och äldrenämnden att följa och vara 
delaktig i. 

Utvecklingen av välfärdsteknik inom hälso- och sjukvårdsområdet kommer att vara en viktig faktor för 
att underlätta personalbemanning, frigöra värdeskapande tid för patienterna samt vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

4.7.6 Förebyggande IT 

Ekonomi 

Verksamhetsområdet redoviserar ett negativt resultat på 0,8 mnkr för året. 

Den biståndsbedömda dagverksamheten gör ett underskott på 3,9 mnkr orsakat av minskade intäkter 
på grund av pandemin, då flera av daggästerna valt att stanna hemma alternativt varit sjuka. Då 
dagverksamheten på Bodagatan varit stängd en längre period står de för större delen av året. 

Mötesplatserna som stängde ner i mars månad och åter öppnade upp under hösten genererar ett 
överskott på 1,9 mnkr med anledning av vakanta tjänster och längre sjukskrivningar. Anhörigstödet 
samt demensteamet redovisar tillsammans ett överskott på 0,4 mnkr med anledning av att tre personer 
är utlånade till arbete i projekt på hela eller delar av sina tjänster. 

Kvalitet 

Vård- och äldrenämndens förebyggande verksamhet har under pandemin fått många frågor och 
önskemål om aktiviteter vid mötesplatserna. Nämnden har också tagit del av det analysarbete som 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnat gjort på uppdrag av Krisledningsstaden. Uppdraget var 
att göra en analys av hur personer 70 år och äldre i Borås har det i pandemin, samt vilka konsekvenser 
på lång och kort sikt pandemin kan ha för äldres hälsa. 

Under våren upprättades en stödlinje, en telefonservice inrättad för alla i riskgruppen för coronaviruset 
i Borås Stad och som är i behov av hjälp. Via denna stödlinje har seniorhälsokonsulenterna exempelvis 
fått förfrågningar om hur man handlar bland annat matvaror på "nätet". De får även förfrågningar från 
andra håll och de varit hemma hos ett antal seniorer och visat dem hur men genomför ett webinköp. 
De har även tillgodosett behovet av längre stödsamtal via telefon, motsvarande ett hembesök, som de 
märkt en tydlig ökning av sedan pandemin började och seniorerna inte lika gärna tar emot hembesök. 
Seniorhälsokonsulenterna har från 1 oktober tillhandahållit digitalt stöd i hemmet. 

Öppna mötesplatser som varit stängda sedan i mars öppnade under hösten upp verksamheten genom 
att de röda bussarna besökte olika ställen i kommunen och arrangerade coronasäkrade aktiviteter med 
utgångspunkt från bussarna, exempelvis tipspromenader. Även en digital mötesplats på Facebook har 
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testats och ett vidare arbete med digitala mötesplatser är påbörjat. Genom det mobila arbetssättet har 
verksamheten nått ut till ”nya” seniorer I Borås stad och på så sätt fått ut information om 
verksamheten och fått andra besökare. 

Personal 

Sjukfrånvaron uppgick till 6,8 %. Medarbetare inom verksamhetsområdet har under året fått jobba i 
andra verksamheter och även hitta nya arbetssätt då verksamheter inte har kunnat hållas öppna som 
vanligt. 

4.7.7 Kost och vaktmästeri 

Ekonomi 

Utfallet totalt hela området kost/vaktmästeri/kyld mat och Resursgruppen är 0,2 mnkr. 

Kostverksamheten har ett utfall på +1,7 mnkr vilket är kopplat till minskade livsmedel- och 
personalkostnader på grund av stängda restauranger, Verksamheten har samtidigt kompenserats för 
ökade livsmedelskostnader på 3,0 mnkr via nämndens buffert, som detta året inte behövts fullt ut. 
Analysen är att om det varit ett normalår med öppna restauranger så hade resultatet blivit - 0,4 mnkr 
och utan nämndens extra livsmedelspengar -2,6 mnkr. Prisjämförelser har gjorts även under 2020 med 
grannkommunerna som visar att distributionscentralen inneburit höga kostnader för Borås stads 
kostverksamhet. Verksamheten följer utvecklingen noga och kan komma att behöva göra framtida 
anpassningar för att möta de ökade livsmedelskostnaderna om inte planerade effektiviseringar är 
tillräckliga. För att minska kostnaderna kommer verksamheten bland annat att intensifiera arbetet med 
matsvinnet. 

Resursgruppen har ett utfall på -1,3 mnkr vilket bland annat beror på ökade kostnader för personal 
och material och där ökade lokalkostnader är en betydande del. Verksamheten har på grund av bland 
annat flytt från utdömda lokaler gjort inköp på totalt 0,5 mnkr utifrån förvaltningens överskott. 

Vaktmästeri/kyld mat har ett utfall på - 0,2 mnkr. Verksamheten har gjort i inköp utifrån 
förvaltningens överskott på motsvarande summa. Inköpen har till stor del varit 
arbetsmiljöförbättringar. 

Kvalitet 

Resultatet vad gäller ekologiska inköp uppgår till 47,5 % vilket betyder att målet inte ör fullt uppnått 
men kostverksamheten är dock fortsatt KRAV-certifierad nivå 1. Målet för närproducerade inköp är 
uppfyllt. Kostverksamheten har tillsammans med personal inom vård- och omsorgsboende och korttid 
fortsatt arbetet med att utveckla måltiderna vilket varit mycket uppskattat. Planeringen startade upp 
under året för att successivt växla över kyld mat från extern leverantör till andra alternativ. Processen 
har dock visat sig komplicerad och arbetet kommer att fortsätta under 2021. Parallellt med detta har 
även arbetet påbörjats för att öka måltidskvaliteten för brukare inom hemtjänsten. En stor andel (ca 60 
%) av de personer som har ett biståndsbeslut för inköp online har fått hjälp av verksamheten kyld mat 
för leverans och uppackning av varor från leverantören. Resursgruppen har fortsatt med att successivt 
utöka servicen till hemtjänst- och vård- och omsorgspersonal vad gäller tvätt och inköp av kläder. 
Nämnden gav under 2019 LFN i uppdrag att hitta en lämplig lokal för en central tvättstuga vilket inte 
har genomförts ännu. Förhoppningen är att detta ska kunna lösas skyndsamt under 2021 då behovet är 
stort att komma vidare med den processen. 

Medarbetare 

Vid sista mätningen för året är sjukfrånvaron totalt för området 6,8 % vilket är ett något sämre resultat 
jämfört med samma period föregående år (5,6 %). Verksamheten har dock haft relativt låg sjukfrånvaro 
med tanke på covid-19 jämförelse med övriga verksamheter i förvaltningen. Det finns en fortfarande 
farhåga att det nya arbetssättet med distributionscentralen på sikt kan försämra sjukstatistiken under 
2021 då personalen har signalerat att arbetsmiljön kring varuleveranserna har försämrats avsevärt. 
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Dialog med koncerninköp har påbörjats och kommer att fortsätta för att se över leveranserna från 
distributionscentralen. Belastningen för personalen inom kyld mat har ökat i samband med 
varuleveranser kopplat till Webbinköp till brukare i ordinärt boende men verksamheten ser ytterligare 
över arbetsmiljö och bemanning. För övrigt har utbildningsinsatser planerats om eller inte genomförts 
utifrån rådande läge. Personalomsättningen under året var 4,1 %. 

Utblick 2021 

Den största utmaningen för verksamheten kommer bli att bibehålla en god kvalitet med de sannolikt 
fortsatt ökade kostnaderna för livsmedel. Stort fokus kommer därför vara på effektiviseringar för att 
slippa anpassningar. 

4.7.8 Centrala stödfunktioner 

Ekonomi 

För Centrala Stödfunktioner redovisas ett positivt resultat på 7,3 mnkr. Avvikelsen är främst kopplad 
till att planerade kompetensutvecklingsinsatser inte kunnat utföras vilket är kopplat till pandemin. De 
avsatta medlen för ett centralt tvätteri påverkar och resultatet då denna en ny lokal för tvätteriet ännu 
inte kunna tas i bruk. 

Kvalitet/ medarbetare 

Kvalitets- och utvecklingsfunktionen ger stöd till förvaltningens chefer i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Det handlar om stöd i egenkontroller exempelvis analys av avvikelser, sammanställning 
av resultat från brukarundersökningar, verksamhetsgranskning m.m. Funktionen stödjer också 
processägare och processledare i processutveckling. I uppdraget ingår också uppföljning av privata 
utförare inom LOU. 

HR och ekonomifunktionen arbetar som ett stöd för att styra och följa upp verksamheterna både ur 
ekonomi- såväl som personalperspektiv. Detta för att underlätta och stödja cheferna i deras uppdrag i 
verksamheten. 

En del förbättringsarbeten, exempelvis utbildningar och processkartläggning, har tillfälligt fått pausa 
med anledning av pandemin. Stödfunktionerna har istället fokuserat på att stödja verksamheterna på 
olika sätt exempelvis samordning av behov av material och skyddsutrustning samt framtagande av 
rutiner och informationsmaterial. 

4.7.9 Politisk verksamhet 

Ekonomi 

För den politiska verksamheten redovisas ett resultat på 0,7 mnkr, en mindre avvikelse mot lagd 
prognos. Överskottet kan härledas till pandemin som påverkat nämndens arbete i form av bla mindre 
konferenser och studiebesök. 

Kvalitet 

Vård- och äldrenämnden har under året haft elva nämndmöten. Med anledning av pandemin har 
mötena hållits stängda för allmänheten sedan mars och endast de ordinarie ledamöterna har deltagit. 

För att förhindra smittspridning bland äldre fattade nämnden i våras beslut om att stänga mötesplatser 
och restauranger. Även dagverksamheten på Bodagata 36 beslutades hålla stängd och att inte verkställa 
någon växelvård där. Från september fattade dock förvaltningschef beslut på delegation om att återigen 
verkställa växelvård i lokalerna. 
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Dialog med koncerninköp har påbörjats och kommer att fortsätta för att se över leveranserna från 
distributionscentralen. Belastningen för personalen inom kyld mat har ökat i samband med 
varuleveranser kopplat till Webbinköp till brukare i ordinärt boende men verksamheten ser ytterligare 
över arbetsmiljö och bemanning. För övrigt har utbildningsinsatser planerats om eller inte genomförts 
utifrån rådande läge. Personalomsättningen under året var 4,1 %. 

Utblick 2021 

Den största utmaningen för verksamheten kommer bli att bibehålla en god kvalitet med de sannolikt 
fortsatt ökade kostnaderna för livsmedel. Stort fokus kommer därför vara på effektiviseringar för att 
slippa anpassningar. 

4.7.8 Centrala stödfunktioner 

Ekonomi 

För Centrala Stödfunktioner redovisas ett positivt resultat på 7,3 mnkr. Avvikelsen är främst kopplad 
till att planerade kompetensutvecklingsinsatser inte kunnat utföras vilket är kopplat till pandemin. De 
avsatta medlen för ett centralt tvätteri påverkar och resultatet då denna en ny lokal för tvätteriet ännu 
inte kunna tas i bruk. 

Kvalitet/ medarbetare 

Kvalitets- och utvecklingsfunktionen ger stöd till förvaltningens chefer i det systematiska 
kvalitetsarbetet. Det handlar om stöd i egenkontroller exempelvis analys av avvikelser, sammanställning 
av resultat från brukarundersökningar, verksamhetsgranskning m.m. Funktionen stödjer också 
processägare och processledare i processutveckling. I uppdraget ingår också uppföljning av privata 
utförare inom LOU. 

HR och ekonomifunktionen arbetar som ett stöd för att styra och följa upp verksamheterna både ur 
ekonomi- såväl som personalperspektiv. Detta för att underlätta och stödja cheferna i deras uppdrag i 
verksamheten. 

En del förbättringsarbeten, exempelvis utbildningar och processkartläggning, har tillfälligt fått pausa 
med anledning av pandemin. Stödfunktionerna har istället fokuserat på att stödja verksamheterna på 
olika sätt exempelvis samordning av behov av material och skyddsutrustning samt framtagande av 
rutiner och informationsmaterial. 

4.7.9 Politisk verksamhet 

Ekonomi 

För den politiska verksamheten redovisas ett resultat på 0,7 mnkr, en mindre avvikelse mot lagd 
prognos. Överskottet kan härledas till pandemin som påverkat nämndens arbete i form av bla mindre 
konferenser och studiebesök. 

Kvalitet 

Vård- och äldrenämnden har under året haft elva nämndmöten. Med anledning av pandemin har 
mötena hållits stängda för allmänheten sedan mars och endast de ordinarie ledamöterna har deltagit. 

För att förhindra smittspridning bland äldre fattade nämnden i våras beslut om att stänga mötesplatser 
och restauranger. Även dagverksamheten på Bodagata 36 beslutades hålla stängd och att inte verkställa 
någon växelvård där. Från september fattade dock förvaltningschef beslut på delegation om att återigen 
verkställa växelvård i lokalerna. 
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4.7.10 Buffert 

Vård- och äldrenämnden fattade i september beslut om hur buffertmedlen skulle användas. 

3 ,0 mnkr användes till att möta de ökade livsmedelskostnaderna som nämnden upplever är en direkt 
konsekvens av det nya livsmedelsavtalet. 1,5 mnkr avsattes för att öka julklappspengen per anställd. 

Av bufferten gjordes även en satsning med julaktiveter till boende på vård- och omsorgsboenden till 0,5 
mnkr. Syftet var att möjliggöra utökade aktiveter för att stärka upplevelsen av meningsfullhet hos 
brukarna. 

9,0 mnkr avsattes till investeringar för att skapa en bättre arbetsmiljö för såväl medarbetare som 
brukare. Resurserna fördelades till de olika ansvarsområdena enligt följande: 

• Hälso- och sjukvård 1,3 mnkr 
• Hemtjänst 1,9 mnkr 
• Korttidsverksamhet 0,9 mnkr 
• Vård- och omsorgsboende 4,7 mnkr 
• Kost och vaktmästeri 0,2 mnkr 

Verksamheterna har använt de fördelade buffertmedlen enligt plan. 
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5 Konsekvenser av coronaviruset 
Hanteringen av pandemin har haft stort fokus under året. Vård- och äldrenämnden har arbetat för att 
förhindra smittspridning i nämndens verksamheter och bland seniorer i stort samt att säkra en säker 
arbetsmiljö för medarbetarna. Nämnden har haft uppföljningar med privata utförare och säkrat 
samverkan mellan dessa och kommunen. 

De långsiktiga konsekvenserna av pandemin är svåra att bedöma. Uppskjutna vårdinsatser kommer 
sannolikt att påverka behov av insatser från kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård. Den 
psykiska ohälsan hos äldre kan öka och aktivitetsförmågan minska till följd av den isolering som äldre 
lever i under pandemin. 

Konsekvenser utifrån ett brukare-/patientperspektiv 

Nämnden gick ut med en uppmaning om att inte besöka vård- och omsorgsboenden och 
korttidsenheter redan innan det nationella besöksförbudet infördes. Det nationella besöksförbudet 
gällde därefter fram till den 30 september. Vård- och omsorgsboendena har utifrån deras 
förutsättningar ex lokalernas utformning försökt hitta lösningar för att de boende ska kunna ta emot 
besök utan risk för smitta. Nämnden har använt statsbidrag för att minska äldres isolering till att utöka 
bemanning på vård- och omsorgsboenden för att både kunna erbjuda mer individuella aktiviteter och 
förbättra förutsättningarna för de boende att ta emot besök. Privata utförare fick del av statsbidraget. 

Nämndens mötesplatser och öppna restauranger har varit stängda från den 17 mars För att mildra 
konsekvenserna av de stängda mötesplatserna har nämnden erbjudit aktiviteter som seniorerna kan 
delta i digitalt. Under hösten utökades mer fler anpassade aktiviteter ex promenader, individuellt stöd 
och mindre samtalsgrupper. 

Nämnden har i stort sett kunnat verkställa alla beslutade insatser. Under en period har en enhet för 
dagverksamhet varit stängd. Nämnden har också beslutat om att under en period inte verkställa beslut 
om växelvård vid en korttidsenhet. Samtliga berörda brukare och deras anhöriga har kontaktats och vid 
behov erbjudits andra insatser eller att få den beviljade insatsen verkställd på annan enhet. 

Förvaltningen har sett över rutiner för informationsöverföring mellan verksamheter för att minska risk 
för smittspridning. Rutiner gällande användning av skyddsutrustning har reviderats vid flera tillfällen 
utifrån riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och regionens enhet för vårdhygien.  Tillgången till 
material och skyddsutrustning har varit begränsad, men verksamheterna har inte varit utan 
skyddsutrustning i de situationer då det krävs för att förhindra smittspridning. För att förbättra 
tillgången till material och skyddsutrustning har nämnden samverkat med central krisledningsstab och 
Servicenämnden. 

Den 1 april skulle förenklat beslutsfattande enligt socialtjänstlagen ha införts avseende insatserna städ, 
tvätt och digitalt stöd i hemmet. Med anledning av pandemins utbrott beslutade nämnden att skjuta 
upp införandet till den 1 oktober. 

Konsekvenser utifrån ett medarbetarperspektiv 

Förvaltningen har tagit fram rutiner för egentester till personal med milda symptom. Medarbetare från 
bolag och andra förvaltningar har hjälpt till med transporter av testerna. Under hösten startade även 
testning för antikroppar upp. Förvaltningen har även säkrat lokala rutiner utifrån de riktlinjer om 
screening och smittspårning vid konstaterad smitta som regionens smittskyddsenhet tagit fram. 

En konsekvens av pandemin är en ökad korttidsfrånvaro (sjukfrånvaro och vård av barn) och att det 
behövs fler vikarier. Fler har anmält sitt intresse för att arbeta som vikarie i nämndensverksamheter, 
vilket är positivt. Det är samtidigt ansträngande för verksamheterna att ta emot och introducera nya 
kollegor samtidigt och samtidigt handleda elever som gör sin praktik. Bedömningen är att 
personalförsörjningen under pandemin varit under kontroll, men att den periodvis varit mycket 
ansträngd på vissa enheter. Det är tydligt att korttidsfrånvaron inledningsvis ökar då en enhet får 
konstaterad smitta. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2175
Vård- och äldrenämnden, Årsredovisning 2020 37(41) 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Hanteringen av pandemin har haft stort fokus under året. Vård- och äldrenämnden har arbetat för att 
förhindra smittspridning i nämndens verksamheter och bland seniorer i stort samt att säkra en säker 
arbetsmiljö för medarbetarna. Nämnden har haft uppföljningar med privata utförare och säkrat 
samverkan mellan dessa och kommunen. 

De långsiktiga konsekvenserna av pandemin är svåra att bedöma. Uppskjutna vårdinsatser kommer 
sannolikt att påverka behov av insatser från kommunernas socialtjänst och hälso- och sjukvård. Den 
psykiska ohälsan hos äldre kan öka och aktivitetsförmågan minska till följd av den isolering som äldre 
lever i under pandemin. 

Konsekvenser utifrån ett brukare-/patientperspektiv 

Nämnden gick ut med en uppmaning om att inte besöka vård- och omsorgsboenden och 
korttidsenheter redan innan det nationella besöksförbudet infördes. Det nationella besöksförbudet 
gällde därefter fram till den 30 september. Vård- och omsorgsboendena har utifrån deras 
förutsättningar ex lokalernas utformning försökt hitta lösningar för att de boende ska kunna ta emot 
besök utan risk för smitta. Nämnden har använt statsbidrag för att minska äldres isolering till att utöka 
bemanning på vård- och omsorgsboenden för att både kunna erbjuda mer individuella aktiviteter och 
förbättra förutsättningarna för de boende att ta emot besök. Privata utförare fick del av statsbidraget. 

Nämndens mötesplatser och öppna restauranger har varit stängda från den 17 mars För att mildra 
konsekvenserna av de stängda mötesplatserna har nämnden erbjudit aktiviteter som seniorerna kan 
delta i digitalt. Under hösten utökades mer fler anpassade aktiviteter ex promenader, individuellt stöd 
och mindre samtalsgrupper. 

Nämnden har i stort sett kunnat verkställa alla beslutade insatser. Under en period har en enhet för 
dagverksamhet varit stängd. Nämnden har också beslutat om att under en period inte verkställa beslut 
om växelvård vid en korttidsenhet. Samtliga berörda brukare och deras anhöriga har kontaktats och vid 
behov erbjudits andra insatser eller att få den beviljade insatsen verkställd på annan enhet. 

Förvaltningen har sett över rutiner för informationsöverföring mellan verksamheter för att minska risk 
för smittspridning. Rutiner gällande användning av skyddsutrustning har reviderats vid flera tillfällen 
utifrån riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och regionens enhet för vårdhygien.  Tillgången till 
material och skyddsutrustning har varit begränsad, men verksamheterna har inte varit utan 
skyddsutrustning i de situationer då det krävs för att förhindra smittspridning. För att förbättra 
tillgången till material och skyddsutrustning har nämnden samverkat med central krisledningsstab och 
Servicenämnden. 

Den 1 april skulle förenklat beslutsfattande enligt socialtjänstlagen ha införts avseende insatserna städ, 
tvätt och digitalt stöd i hemmet. Med anledning av pandemins utbrott beslutade nämnden att skjuta 
upp införandet till den 1 oktober. 

Konsekvenser utifrån ett medarbetarperspektiv 

Förvaltningen har tagit fram rutiner för egentester till personal med milda symptom. Medarbetare från 
bolag och andra förvaltningar har hjälpt till med transporter av testerna. Under hösten startade även 
testning för antikroppar upp. Förvaltningen har även säkrat lokala rutiner utifrån de riktlinjer om 
screening och smittspårning vid konstaterad smitta som regionens smittskyddsenhet tagit fram. 

En konsekvens av pandemin är en ökad korttidsfrånvaro (sjukfrånvaro och vård av barn) och att det 
behövs fler vikarier. Fler har anmält sitt intresse för att arbeta som vikarie i nämndensverksamheter, 
vilket är positivt. Det är samtidigt ansträngande för verksamheterna att ta emot och introducera nya 
kollegor samtidigt och samtidigt handleda elever som gör sin praktik. Bedömningen är att 
personalförsörjningen under pandemin varit under kontroll, men att den periodvis varit mycket 
ansträngd på vissa enheter. Det är tydligt att korttidsfrånvaron inledningsvis ökar då en enhet får 
konstaterad smitta. 
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Det har genomförts olika insatser för säkra medarbetarnas kompetens i basala hygienrutiner och 
användning av skyddsutrustning. Merparten av andra kompetensutvecklingsinsatser har fått ställas in. 

Konsekvenser utifrån ett ekonomi- och organisationsperspektiv 

Mycket av förvaltningens pågående processarbete, projekt och annat utvecklingsarbete har under våren 
tappat fart. Det får konsekvenser på sikt då mycket av detta behöver tas igen. Även arbete på nationell 
och regional nivå som berör nämndens verksamheter har avstannat eller prioriterats ned. 

En effekt av pandemin är att flödena mellan insatser fördröjs. Det märks främst vad gäller in- och 
utflyttning till vård- och omsorgsboende. Det förekommer även att brukare i ordinärt boende väljer att 
vänta med flytt till vård- och omsorgsboende om det finns misstänkt eller konstaterad smitta på vård- 
och omsorgsboendet. 

Nämnden ser också att efterfrågan på insatser minskat under pandemin. Det kan bero på att äldre är 
oroliga för utsättas för smitta om de ska ta emot besöket i hemmet. Besöksförbudet kan också ha 
bidragit då man som anhörig vetat att man inte kan träffa sin närstående på samma sätt om denne 
flyttar till ett vård- och omsorgsboende. Den minskade efterfrågan kan innebära att fler ansöker om 
insatser när den allmänna smittspridningen avtagit och den enskildes behov kan då vara större än om 
insatserna kommit igång tidigare. 

Staten beslutade under våren att täcka alla merkostnader för kommuner med anledning av covid-19 
som uppstår under perioden februari till november. Nämnden har för året intäkter från staten på 7,3 
mnkr, främst avseende personal- och skyddsmaterialkostnader. I skyddsmaterialet ingår inte de 
samordnade inköpen på kommunnivå, då dessa ligger kvar centralt inom kommunen. Med tanke på 
statens ersättning förväntas inga ekonomiska konsekvenser uppstå pga merkostnader. Dock uppstår 
flertalet andra ekonomiska konsekvenser pga verksamhet och projekt som uteblivit och varit tvungna 
att nedprioriteras pga pandemin. 

Pandemin har även påverkat nämndens intäkter, i form av minskade egenvårdsavgifter, 
försäljningsintäkter (måltid). Totalt har den ekonomiska konsekvensen för nämnden avseende 
pandemin genererat ett överskott på 53 mnkr. En effekt som inte förväntas kvarstå kommande år, då 
nämnden förväntar en ökad efterfrågan av insatser. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Minskad efterfrågan insats ordinärt boende 38 000 

Minska efterfrågan insats särskilt boende 7 000 

Minskade intäkter försäljning måltider, egenavgifter etc 3 000 

Ej utförd kompetensutveckling 5 000 

Summa 53 000 
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6 Verksamhetsmått 

6.1 Äldreomsorg 

6.1.1 Insatser i ordinärt boende 

6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal brukare med 
hemtjänst, väf 

3 123 3 149 3 200 3 042 

Tid som utförs i 
egen regi hos 
brukare, timmar 
väf 

493 487 487 444 537 000 482 003 

Tid som utförs av 
privat utförare hos 
brukare enligt 
hemtjänstvalet, 
timmar väf 

131 489 100 675 114 000 63 390 

Antal utförda 
hemtjänsttimmar 
hos brukare, väf 

624 976 588 119 651 000 545 393 

Brukartid, % 56 57 65 58 

Kostnad per 
hemtjänsttimme 

615 628 567 640 

6.1.2 Vård- och omsorgsboende 

6.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal belagda 
platser på vård- 
och 
omsorgsboende 

821 835 847 832 

Antal platser i 
egen regi 

718 716 716 716 

Antal 
entreprenadplatser 

155 155 155 155 

Totalt antal platser 873 871 871 871 

Andel belagda 
platser av totalt 
antal platser, % 

94 95,9 97,6 95,5 
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6 Verksamhetsmått 

6.1 Äldreomsorg 

6.1.1 Insatser i ordinärt boende 

6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal brukare med 
hemtjänst, väf 

3 123 3 149 3 200 3 042 

Tid som utförs i 
egen regi hos 
brukare, timmar 
väf 

493 487 487 444 537 000 482 003 

Tid som utförs av 
privat utförare hos 
brukare enligt 
hemtjänstvalet, 
timmar väf 

131 489 100 675 114 000 63 390 

Antal utförda 
hemtjänsttimmar 
hos brukare, väf 

624 976 588 119 651 000 545 393 

Brukartid, % 56 57 65 58 

Kostnad per 
hemtjänsttimme 

615 628 567 640 

6.1.2 Vård- och omsorgsboende 

6.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal belagda 
platser på vård- 
och 
omsorgsboende 

821 835 847 832 

Antal platser i 
egen regi 

718 716 716 716 

Antal 
entreprenadplatser 

155 155 155 155 

Totalt antal platser 873 871 871 871 

Andel belagda 
platser av totalt 
antal platser, % 

94 95,9 97,6 95,5 
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6.1.3 Korttidsvård 

6.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal korttidsplatser 64 67 67 67 

Antal belagda 
korttidsplatser 

72 68 62 57 

Andel belagda 
korttidsplatser av 
totalt antal 
korttidsplatser, % 

103,5 100,4 92,5 85 

Antal 
växelvårdsplatser 

16 15 15 15 

Antal belagda 
växelvårdsplatser 

11 14 12 6 

Andel belagda 
växelvårdsplatser av 
totalt antal 
växelvårdsplatser, % 

68,2 84,4 80 40 

6.1.4 Hälso- och sjukvård 

6.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Pågående HSL 
åtaganden 

2 399 2 438 2 500 2 379 

6.1.5 Förebyggande 

6.1.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Totalt antal 
belagda dygn på 
biståndsbedömd 
dagverksamhet 

12 259 13 219 13 700 9 033 
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7  Investeringar 

7.1 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Trygghetslarm/-hubb 
och välfärdteknik 16 700 10 400 0 10 400 10 400 16 700 1 

Summa 16 700 10 400 0 10 400 10 400 16 700  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Vård- och äldrenämnden använder idag trygghetslarm inom ordinärt boende, på vård- och 
omsorgsboenden (vobo) samt på korttidsboenden för att brukarna ska kunna påkalla hjälp av personal 
vid behov. Under 2018 startades ett projekt för att upphandla och införa nya trygghetslarm eftersom 
dagens avtal löper ut. En ambition med projektet var också att även möjliggöra inkoppling av nya typer 
av tillbehör och välfärdsteknik till trygghetslarmet, som till exempel sensorer som larmar vid olika 
avvikelser. 

Upphandlingen överklagades och Kammarrätten har meddelat att ärendet inte får prövningstillstånd, 
varför upphandlingen var tvungen att göras om, vilket gjordes under 2020. Dock överklagades även 
denna upphandling, och i dagsläget är utgången av överklagan oviss. 
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Årsredovisning 2020 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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1 Inledning 
Borås Stads vision 2025 och Borås Stads strategi för skolväsendet i Borås tillsammans med Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 2016-2021 anger inriktningen 
och utgångspunkten för arbetet med att förbättra verksamheten och nå högre måluppfyllelse. Planen 
omfattar de tre utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna 
har en motsvarande plan där de förhåller sig till förvaltningens plan samt beskriver egna utvecklings- 
och förbättringsområden. Förutom denna årsredovisning har en kvalitetsrapport upprättats under året. 
Kvalitetsrapporten är att betrakta som komplement till årsredovisningen. Däri återfinns redovisning av 
resultat av fullmäktiges mål samt mål i läroplan, skolplan och nämndens utvecklingsplan. 

Kunskapsresultaten och resultaten inom värdegrund, trivsel och trygghet har under flera år legat på en 
hög och stabil nivå både för ungdomsgymnasiet och för vuxenutbildningen. Andel elever som tar 
gymnasieexamen och andelen elever med behörighet till högre studier ligger i nivå med de 25 % bästa 
resultaten i Sverige. Under 2020 har måluppfyllelsen för gymnasieexamen ökat från 91% till 92%, trots 
de utmaningar som pandemin fört med sig. 

Under året har arbete för att integrera introduktionsprogrammens elever på de övriga skolorna fortsatt. 
De analyser som har gjorts av förändringen visar att det har fungerat väl och att organisationen satt sig 
på skolorna. 

Gymnasieskolan förväntas växa de närmaste åren som en följd av växande ungdomskullar. De egna 
skolornas attraktivitet är en central fråga och arbetet med Framtidens gymnasieskola och 
gymnasiesärskola är en viktig aktivitet för nämnden. I dag väljer ca 85% av Borås ungdomar någon av 
våra egna skolor och ambitionen är att öka denna andel. 

Under året har alla delar av verksamheten genomfört åtgärder för att anpassa nämndens verksamhet till 
budgetramen. Detta arbete kommer att fortgå även under 2021. 

Nämndens resultat 

Nämndens resultat för år 2020 är ett underskott på 9,1 mnkr, vilket härrör till följande: 

• Retroaktiv reglering av bidragsbelopp 2010-2013, från konkursbot för det nedlagda John 
Bauergymnasiet 

• Ökade kostnader på grund av coronapandemin (se avsnitt 5) 
• Skolverket drog tillbaka tidigare löften om extra finansiering av Yrkesvux sent på året vilket gav 

ett större underskott inom Vuxenutbildningen. 

Nämndens begäran till Kommunfullmäktige om kompensation för underskottet 

Då underskottet härrör till extraordinära händelser som inte kunnat förutses begär nämnden 
kompensation för underskottet i samband med bokslutsberedningen och att det inte ska tas med över 
kommande år. Nämnden begär också att bokslutsberedningen låter det ackumulerade resultatet stå kvar 
för att ge nämnden en viss möjlighet, om än mycket begränsad, att hantera ekonomiska risker 
kommande år. 

  

 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

               Christer Samuelsson 
               Förvaltningschef 
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2 Viktiga händelser under året 
Corona-situationen 

Pandemin har haft en mycket stor påverkan på nämndens hela ansvarsområde. Förvaltningen gick upp i 
krisledningsläge under våren för att hantera situationen. Bedömningen är att alla verksamheter hanterat 
uppdraget på ett mycket bra sätt under rådande omständigheter. En positiv konsekvens av den snabba 
omställningen är att alla verksamheter gjort stora kompetenskliv framåt inom digitaliseringen. 

Elevernas måluppfyllelse i gymnasieskolan har ökat något under 2020. Examensgraden och elever som 
lämnar med minst betyget E i samtliga ämnen på gymnasiet har ökat något jämfört med året innan, 
vilket är positivt med hänsyn till de omständigheter som rått. 

Gymnasiesärskolan har anpassat sin verksamhet efter pandemin, men haft eleverna inne på skolan. 
Målsättningen att alla elever ska slutföra sitt nationella program med betyg i samtliga ämnen har 
minskat något, men ligger fortfarande på en hög nivå. 

Vuxenutbildningen har bedrivit fjärr- och distansundervisning sedan mars 2020 och verksamheten har 
hanterat denna övergång mycket bra. Målsättningen att alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån 
personligt uppsatta mål har ökat. 

Gymnasieskolans programstruktur 

Gymnasieskolan har utökat kapaciteten på ekonomi- och samhällsprogrammet med ytterligare 
parallellklasser på Sven Eriksonsgymnasiet och Bäckängsgymnasiet. Försöket att starta upp ekonomi- 
och naturprogrammet på Almåsgymnasiet gav ett så lågt intresse hos ungdomarna att nämnden 
beslutade att avsluta försöket. Spetsutbildningen Logistik och E-handel på Sven Eriksonsgymnasiet har 
pausats på grund av lågt sökintresse, men nämnden har beslutat att göra en omstart på programmet 
med förstärkt information inför ansökningsomgången 2021. 

För att bättre kunna möta den framtida efterfrågan på plaster i de program som erbjuds inom 
gymnasieskolan har en marknadsundersökning upphandlats och initierats under året. Slutrapporten 
kommer bli vägledande i arbetet med framtidens gymnasieskola. 

Nämnden har beslutat om hur arbetet ska gå vidare i projektet Framtidens gymnasieskola och 
förvaltningen arbetar med att ta fram ett underlag för att beställa en lokalutredning till 2021. 

Anpassningar för budget i balans 2020 

Samtliga verksamheter har genomfört sina åtgärdsplaner för anpassning till en budget i balans. 
Anpassningarna motsvarar en helårseffekt på ca 16 mnkr. Inom gymnasieskolan har anpassningarna 
inneburit en omställning för ca 25 årsarbetare. För att möta det vikande elevunderlaget inom sfi har 
Vuxenutbildningen genomfört anpassning av ca 6 årsarbetare. I praktiken innebär omställningen att fler 
medarbetare berörts då anpassningarna fått genomslag framförallt i samband med halvårsskiftet 2020. 

Andra händelser av vikt 

Arbetet med nämndens uppdrag kring det Kommunala aktivitetsansvaret har växlats upp under året. 
En centralt placerad KAA-enhet har inrättats under våren 2020 i samverkan med 
Arbetslivsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen med goda resultat. 

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. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel elever som känner sig trygga 
i gymnasieskolan, %. 

95,2 95 100  

 Andel elever med 
högskoleförberedande respektive 
yrkesexamen. 

93 91 95 92 

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

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 
På grund av pandemin fick den årliga skolklimatundersökningen en låg svarsfrekvens. Detta gör att det 
inte går att ge kvalitetssäkrad analys med slutsatser. 
 
Utfall – 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. 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 1. Alla elever ska lämna 
gymnasieskolan med minst betyget 
E i samtliga kurser. 

76,5 71,5 78 71,7 

 2. Alla elever på 
introduktionsprogrammen går efter 
1 års studier vidare till nationellt 
program, fortsatta studier, arbete 
eller annan sysselsättning. 

82  90 36,5 

 3. Alla elever ska slutföra 
gymnasiesärskolans nationella 
program med betyg i samtliga 
ämnen. 

100 100 100 79 

 4. Alla elever ska fullfölja sin 
studieplan utifrån personligt 
uppsatta mål. 

63 63 70 67 

1. Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser. 
Utfall – 71,7 % av eleverna avslutade sina studier med minst E i samtliga kurser vilket är något högre än 
föregående år men under målvärdet. Eleverna kan nå en examen trots att de har F i några kurser, 
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indikatorn är ett viktigt mått för att följa upp genomsnittlig betygspoäng. Att utfallet är något bättre än 
föregående år är ett mycket gott resultat med tanke på att delar av läsårets undervisning bedrevs via 
fjärr- och distansundervisning. 

2. Alla elever på introduktionsprogrammen går efter 1 års studier vidare till 
nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. 
Utfall – 36,5 % av eleverna på Introduktionsprogrammet går efter 1 års studier vidare till nationellt 
program. Under läsåret 2019/20 infördes en ny modell med att följa upp måluppfyllelsen på 
Introduktionsprogrammet vilket är orsaken till differensen från tidigare år. Syftet med ny modell är att 
öka träffsäkerheten i analysen då tidigare modell inte gjort skillnad på vilken form av studier eleverna 
gått vidare till.  Indikatorn kommer över tid att bli mer rättvisande då den går att jämföra över tid. 

3. Alla elever ska slutföra gymnasiesärskolans nationella program med betyg i 
samtliga ämnen. 
Utfall – 79 % av eleverna har avslutat sina studier på något av gymnasiesärskolans nationella program 
med ett slutbetyg vilket är något sämre än föregående år (observera att det handlar om 11 av 14 elever). 

4. Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål. 
Utfall – 67 % av eleverna fullföljde sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål, vilket är något högre 
än föregående år men under målvärdet. Bland de 33 % som inte bedömts fullfölja planen finns olika 
anledningar till att de avslutat sina studier. En av orsakerna kan vara att eleven fått arbete och därför 
valt att avsluta sina studier. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 19,4 25 17,4 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
Utfall 2019 avser perioden 2019-05-01 - 2019-12-31. 
Målvärdet för året är ej uppnått och trenden är negativ. Skolorna har haft stora anpassningskrav med 
ansträngda livsmedelsbudgetar under 2020 samt konstruktionen med samordnad distribution som lett 
till dyrare upphandlingsavtal. Detta har fått till konsekvens att verksamheterna i många fall valt billigare 
alternativ som inte uppfyller kraven för ekologiska livsmedel. Inför budget 2021 kommer utmaningar 
kvarstå på grund av fortsatta anpassningskrav i förvaltningen. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 48,3 44,4 50 38,8 

Andel ekologiska livsmedel, %. 
Målvärdet för året är ej uppnått och trenden är negativ. Skolorna har haft stora anpassningskrav med 
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indikatorn är ett viktigt mått för att följa upp genomsnittlig betygspoäng. Att utfallet är något bättre än 
föregående år är ett mycket gott resultat med tanke på att delar av läsårets undervisning bedrevs via 
fjärr- och distansundervisning. 

2. Alla elever på introduktionsprogrammen går efter 1 års studier vidare till 
nationellt program, fortsatta studier, arbete eller annan sysselsättning. 
Utfall – 36,5 % av eleverna på Introduktionsprogrammet går efter 1 års studier vidare till nationellt 
program. Under läsåret 2019/20 infördes en ny modell med att följa upp måluppfyllelsen på 
Introduktionsprogrammet vilket är orsaken till differensen från tidigare år. Syftet med ny modell är att 
öka träffsäkerheten i analysen då tidigare modell inte gjort skillnad på vilken form av studier eleverna 
gått vidare till.  Indikatorn kommer över tid att bli mer rättvisande då den går att jämföra över tid. 

3. Alla elever ska slutföra gymnasiesärskolans nationella program med betyg i 
samtliga ämnen. 
Utfall – 79 % av eleverna har avslutat sina studier på något av gymnasiesärskolans nationella program 
med ett slutbetyg vilket är något sämre än föregående år (observera att det handlar om 11 av 14 elever). 

4. Alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål. 
Utfall – 67 % av eleverna fullföljde sin studieplan utifrån personligt uppsatta mål, vilket är något högre 
än föregående år men under målvärdet. Bland de 33 % som inte bedömts fullfölja planen finns olika 
anledningar till att de avslutat sina studier. En av orsakerna kan vara att eleven fått arbete och därför 
valt att avsluta sina studier. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 19,4 25 17,4 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
Utfall 2019 avser perioden 2019-05-01 - 2019-12-31. 
Målvärdet för året är ej uppnått och trenden är negativ. Skolorna har haft stora anpassningskrav med 
ansträngda livsmedelsbudgetar under 2020 samt konstruktionen med samordnad distribution som lett 
till dyrare upphandlingsavtal. Detta har fått till konsekvens att verksamheterna i många fall valt billigare 
alternativ som inte uppfyller kraven för ekologiska livsmedel. Inför budget 2021 kommer utmaningar 
kvarstå på grund av fortsatta anpassningskrav i förvaltningen. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 48,3 44,4 50 38,8 

Andel ekologiska livsmedel, %. 
Målvärdet för året är ej uppnått och trenden är negativ. Skolorna har haft stora anpassningskrav med 
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ansträngda livsmedelsbudgetar under 2020 samt konstruktionen med samordnad distribution som lett 
till dyrare upphandlingsavtal. Detta har fått till konsekvens att verksamheterna i många fall valt billigare 
alternativ som inte uppfyller kraven för ekologiska livsmedel. Inför budget 2021 kommer utmaningar 
kvarstå på grund av fortsatta anpassningskrav i förvaltningen. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

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

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

16 10,3 20 5,7 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 48 43 40,6 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Målvärdet för 2020 är uppnått. 
 
Sjukfrånvaron i förvaltningen har succesivt sjunkit under de senaste åren. Trots situationen med Covid-
19 sjunker sjukfrånvaron ytterligare under 2020. I Borås Stad som helhet har den ökat i förhållande till 
2019. 
 
Främst har antalet långa sjukfall minskat i förhållande till de två tidigare åren. En stor andel av 
förvaltningens medarbetare har haft möjlighet att arbeta från hemmet under perioder när elever och 
studerande har haft fjärr- och distansundervisning. Detta har sannolikt bidragit till färre sjukskrivningar 
vid symtom i förhållande till andra förvaltningar. Från mars noterades en ökning i korttidsfrånvaron 
vilken är kopplad till Covid-19 och att många yrkesgrupper som inte hade möjlighet att arbeta från 
hemmet var sjukskrivna vid symtom eller sjukdom. Från augusti till december registrerades 
sjukfrånvaro i nivå med 2019 förutom en liten ökning i november. 

 
Situationen med pandemin innebär avvikelser som inte är jämförbara med andra år. Oavsett arbetar 
förvaltningen systematiskt med att följa sjukfrånvaro och föra dialog i ledningsgrupper och forum för 
samverkan. Det finns väl upparbetade rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete. När det behövs 
genomförs arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete efter sjukskrivning, 
majoriteten av förvaltningens långa sjukfall återgår i ordinarie arbete. Nämnden stödjer också anställdas 
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hälsa genom att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås Stads riktlinjer. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målvärdet för 2020 är uppnått. Utfallet för antal årsarbetare timavlönade medarbetare avviker kraftigt i 
förhållande till tidigare år. 
 
Under 2020, då verksamheten har varit under stor påverkan av Covid-19, har behovet och nyttjandet av 
timavlönade medarbetare minskat. Under långa perioder har elever inom gymnasieskola och 
vuxenutbildning haft fjärr- och distansundervisning. Detta innebär parallellt att en stor andel av 
medarbetarna har arbetat hemifrån. Därmed har också den oplanerade frånvaron minskat under 
perioden. 
 
Då nyttjandet av lokaler har minskat under året har förvaltningen haft möjlighet att låna ut medarbetare 
inom kost och lokalvård till andra förvaltningar. Vid frånvaro har vikarier ej satts in på grund av en 
lägre belastning inom dessa områden verksamheten. Vissa verksamheter har också aktivt valt att inte 
tillsätta korttidsvikariat på grund av känsliga elevgrupper samt risk för smittspridning. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Målvärdet för 2020 är ej uppnått. Utfallet är lägre än 2019. Dock är utfallet högre än snittet för Borås 
Stad som helhet. 
 
Borås Stad har totalt ett totalt utfall på 35,9 % (andel medarbetare som tagit ut friskvårdsbidraget.) Det 
är ett lägre utfall än 2019. 
 
Förvaltningen arbetar med att informera vid introduktion och löpande på APT om möjlighet till 
friskvårdsbidrag. Att utfallet är lägre för 2020 i förhållande till 2019 beror sannolikt på de restriktioner 
som varit under 2020 mot bakgrund av Covid-19. Möjlighet att träna på gym och andra 
inomhusaktiviteter i grupp har varit begränsade. Hälsofrämjande aktiviteter för individer har istället 
riktats om till utomhusvistelse och andra friluftsaktiviteter. Det har sannolikt medfört att färre löst ut 
sitt friskvårdsbidrag. 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 129 691 135 039 113 707 132 109 18 402 

Avgifter och övriga 
intäkter 157 165 151 993 147 601 142 372 -5 229 

Summa intäkter 286 856 287 032 261 308 274 481 13 173 

Personal -510 671 -511 851 -501 485 -500 080 1 405 

Lokaler -71 307 -73 668 -68 036 -66 551 1 485 

Material och tjänster -234 982 -242 490 -233 827 -263 762 -29 935 

Kapitalkostnader -667 -1 908 -1 916 -2 584 -668 

Summa kostnader -817 627 -829 917 -805 264 -832 977 -27 713 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2187
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Årsredovisning 2020 8(25) 

hälsa genom att möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås Stads riktlinjer. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målvärdet för 2020 är uppnått. Utfallet för antal årsarbetare timavlönade medarbetare avviker kraftigt i 
förhållande till tidigare år. 
 
Under 2020, då verksamheten har varit under stor påverkan av Covid-19, har behovet och nyttjandet av 
timavlönade medarbetare minskat. Under långa perioder har elever inom gymnasieskola och 
vuxenutbildning haft fjärr- och distansundervisning. Detta innebär parallellt att en stor andel av 
medarbetarna har arbetat hemifrån. Därmed har också den oplanerade frånvaron minskat under 
perioden. 
 
Då nyttjandet av lokaler har minskat under året har förvaltningen haft möjlighet att låna ut medarbetare 
inom kost och lokalvård till andra förvaltningar. Vid frånvaro har vikarier ej satts in på grund av en 
lägre belastning inom dessa områden verksamheten. Vissa verksamheter har också aktivt valt att inte 
tillsätta korttidsvikariat på grund av känsliga elevgrupper samt risk för smittspridning. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Målvärdet för 2020 är ej uppnått. Utfallet är lägre än 2019. Dock är utfallet högre än snittet för Borås 
Stad som helhet. 
 
Borås Stad har totalt ett totalt utfall på 35,9 % (andel medarbetare som tagit ut friskvårdsbidraget.) Det 
är ett lägre utfall än 2019. 
 
Förvaltningen arbetar med att informera vid introduktion och löpande på APT om möjlighet till 
friskvårdsbidrag. Att utfallet är lägre för 2020 i förhållande till 2019 beror sannolikt på de restriktioner 
som varit under 2020 mot bakgrund av Covid-19. Möjlighet att träna på gym och andra 
inomhusaktiviteter i grupp har varit begränsade. Hälsofrämjande aktiviteter för individer har istället 
riktats om till utomhusvistelse och andra friluftsaktiviteter. Det har sannolikt medfört att färre löst ut 
sitt friskvårdsbidrag. 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 129 691 135 039 113 707 132 109 18 402 

Avgifter och övriga 
intäkter 157 165 151 993 147 601 142 372 -5 229 

Summa intäkter 286 856 287 032 261 308 274 481 13 173 

Personal -510 671 -511 851 -501 485 -500 080 1 405 

Lokaler -71 307 -73 668 -68 036 -66 551 1 485 

Material och tjänster -234 982 -242 490 -233 827 -263 762 -29 935 

Kapitalkostnader -667 -1 908 -1 916 -2 584 -668 

Summa kostnader -817 627 -829 917 -805 264 -832 977 -27 713 
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Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Buffert (endast i 
budget)   -5 444  5 444 

Nettokostnad -530 771 -542 885 -549 400 -558 496 -9 096 

Kommunbidrag 509 350 526 920 549 400 549 400 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -21 421 -15 965 0 -9 096 -9 096 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

 10 000    

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -21 421 -5 965 0 -9 096 -9 096 

Ackumulerat resultat 18 463 9 434 3 469 3 469 0 

Resultatanalys 
För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställdes ett kommunbidrag på 549,4 mnkr 
Den ingående budgetramen från 2019 var 526,9 mnkr. Efter sedvanliga ramförändringar som lön- och 
kostnadskompensation, volymökning för gruppen 16-18 åringar och effektiviseringskrav på 0,5% 
hamnade 2020 års ram på 543,8 mnkr. Efter ytterligare ramförändringar för finansiering av 
skolbusskort på 0,6 mnkr och extra ramtillskott under våren på 5 mnkr landade slutlig ram i Budget 
2020:3 på 554499,,44  mmnnkkrr..   
Investeringsutrymme 

När det gäller investeringar beviljades ett utrymme på 2 mnkr för inventarier till Viskastrandsgymnasiet 
i samband med ombyggnation. Nämnden har även ett investeringsutrymme hos 
Lokalförsörjningsnämnden ämnat för lokalanpassningar och hos Servicenämnden ämnat för tunga 
fordon till Viskastrandsgymnasiets utbildningar. 

Bufferthantering 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade i mars att bufferten på 5,4 mnkr ska användas för 
att hantera prognostiserat underskott på köpta - sålda platser inom gymnasieskolan. 

Nettokostnaden för förvaltningen uppgick till 558,5 mnkr, vilket gav ett negativt resultat på -9,1 
mnkr mot ram 

Intäkter 

• 18,5 mnkr högre Statsbidrag än vad som budgeterats beror på extrasatsningar på riktade bidrag 
från Skolverket som beviljats under året. 

• 5,3 mnkr lägre interkommunal intäkt än vad som budgeterats beror på färre sålda platser på 
gymnasiet 

Kostnader 

• 30 mnkr högre kostnad för tjänster än budgeterat beror framförallt på fler köpta platser inom 
Vuxenutbildningen (statsbidragsfinansierat) och högre kostnad för särskilda placeringar på 
gymnasieskolor (SiS, HVB). 

När det gäller verksamheternas intäkter är det tydligt att det finns ett starkt beroende av statsbidrag och 
interkommunal intäkt (sålda platser). Detta förhållande ger en ekonomisk risk med tanke på beroendet 
av externa faktorer som nämnden inte direkt kan styra över. 

Nämnden begär om kompensation för underskottet i samband med Kommunfullmäktiges 
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bokslutsberedning. Underskottet beror på extraordinära händelser som inte kunnat förutses och som 
svårligen kunnat hanteras under året i ljuset av anpassningskraven på alla verksamheter. 

Ackumulerat resultat 

Det resultat som nämnden lämnat i de senaste boksluten har förändrats kraftigt. Det ökade kraftigt 
under flyktingvågen då nämnden tillfördes stora extra engångstilldelningar. Men det har de senaste åren 
tagits i anspråk för att hantera underskott som uppstått framförallt på grund av att anpassningarna i 
personalorganisationen inte fått en helårseffekt (omställning för lärartjänster sker ofta vid läsårsskiften). 
Det är angeläget att det lilla kvarvarande ackumulerade resultatet kan få vara kvar för att ge nämnden 
ett visst utrymme, om än begränsat, för att hantera ekonomiska risker (exempelvis osäkra statsbidrag 
och förändrade förhållanden för köpta - sålda platser, beroende på elevers val och andra skolaktörers 
agerande). 

Treårstrenden 

Som konstaterats har nämndens resultat förändrats kraftigt de senaste åren. Under perioden har 
nämnden tillförts stora engångstilldelningar, dels av Kommunstyrelsen och dels av kraftigt ökade 
statsbidrag och ersättningar från Migrationsverket, med anledning av det stora flyktingmottagandet. 
Verksamheten har använt denna tillfälliga finansiering för att öka de egna organisationerna (vilket varit 
motiverat på grund av elevtillströmningen), men detta har gjorts med för stor andel tillsvidareanställd 
personal som kräver långa omställningsprocesser. Omställningen för att anpassa organisationen till ett 
vikande elevunderlag gjordes inte i takt med att den tillfälliga finansieringen försvann. Detta har orsakat 
underskotten i de senaste boksluten. 

När det gäller köpta - sålda platser på gymnasieskolan är det svårt att budgetera med tanke på 
ungdomarnas val till gymnasieprogram. Detta är föränderligt ända fram till september, då klasserna 
stabiliserats. Sedan 2012 har nettot för köpta - sålda platser inneburit ett tillskott till verksamheten, men 
budgeteringen har legat för högt. Denna överbudgetering på intäkterna har tillförts de egna 
gymnasieskolorna genom att de fått mer medel i resurstilldelningen. Detta har fått till följd att våra 
skolor tvingas fortsätta att anpassa sin verksamhet för en budget i balans. 

Att anpassa gymnasieskolan efter elevernas val, är en central utvecklingsfråga för nämnden den närmsta 
tiden. Skolornas attraktionskraft är avgörande för elevunderlaget, vilket styr ekonomisk 
resurstilldelning. 

Vuxenutbildningen möter en kraftig ökning av efterfrågan på platser, vilket ofta sker när det är 
lågkonjunktur. Statens riktade finansiering är osäker och är ofta villkorad till yrkesutbildningar mot 
egenprestation. De övriga utbildningarna inom Komvux, vilka finansieras av den kommunala ramen, 
kommer kräva utökade resurser för att tillgodose denna ökning. 

Gymnasiesärskolan kommer att anpassas det närmsta året, syftet är att  bygga en mer effektiv 
organisation. 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2189
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Årsredovisning 2020 10(25) 

bokslutsberedning. Underskottet beror på extraordinära händelser som inte kunnat förutses och som 
svårligen kunnat hanteras under året i ljuset av anpassningskraven på alla verksamheter. 

Ackumulerat resultat 

Det resultat som nämnden lämnat i de senaste boksluten har förändrats kraftigt. Det ökade kraftigt 
under flyktingvågen då nämnden tillfördes stora extra engångstilldelningar. Men det har de senaste åren 
tagits i anspråk för att hantera underskott som uppstått framförallt på grund av att anpassningarna i 
personalorganisationen inte fått en helårseffekt (omställning för lärartjänster sker ofta vid läsårsskiften). 
Det är angeläget att det lilla kvarvarande ackumulerade resultatet kan få vara kvar för att ge nämnden 
ett visst utrymme, om än begränsat, för att hantera ekonomiska risker (exempelvis osäkra statsbidrag 
och förändrade förhållanden för köpta - sålda platser, beroende på elevers val och andra skolaktörers 
agerande). 

Treårstrenden 

Som konstaterats har nämndens resultat förändrats kraftigt de senaste åren. Under perioden har 
nämnden tillförts stora engångstilldelningar, dels av Kommunstyrelsen och dels av kraftigt ökade 
statsbidrag och ersättningar från Migrationsverket, med anledning av det stora flyktingmottagandet. 
Verksamheten har använt denna tillfälliga finansiering för att öka de egna organisationerna (vilket varit 
motiverat på grund av elevtillströmningen), men detta har gjorts med för stor andel tillsvidareanställd 
personal som kräver långa omställningsprocesser. Omställningen för att anpassa organisationen till ett 
vikande elevunderlag gjordes inte i takt med att den tillfälliga finansieringen försvann. Detta har orsakat 
underskotten i de senaste boksluten. 

När det gäller köpta - sålda platser på gymnasieskolan är det svårt att budgetera med tanke på 
ungdomarnas val till gymnasieprogram. Detta är föränderligt ända fram till september, då klasserna 
stabiliserats. Sedan 2012 har nettot för köpta - sålda platser inneburit ett tillskott till verksamheten, men 
budgeteringen har legat för högt. Denna överbudgetering på intäkterna har tillförts de egna 
gymnasieskolorna genom att de fått mer medel i resurstilldelningen. Detta har fått till följd att våra 
skolor tvingas fortsätta att anpassa sin verksamhet för en budget i balans. 

Att anpassa gymnasieskolan efter elevernas val, är en central utvecklingsfråga för nämnden den närmsta 
tiden. Skolornas attraktionskraft är avgörande för elevunderlaget, vilket styr ekonomisk 
resurstilldelning. 

Vuxenutbildningen möter en kraftig ökning av efterfrågan på platser, vilket ofta sker när det är 
lågkonjunktur. Statens riktade finansiering är osäker och är ofta villkorad till yrkesutbildningar mot 
egenprestation. De övriga utbildningarna inom Komvux, vilka finansieras av den kommunala ramen, 
kommer kräva utökade resurser för att tillgodose denna ökning. 

Gymnasiesärskolan kommer att anpassas det närmsta året, syftet är att  bygga en mer effektiv 
organisation. 
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 1 455 1 182 695 2 804 2 109 

Kostnader -15 504 -16 901 -17 695 -19 324 -1 629 

Resultat -14 049 -15 719 -17 000 -16 520 480 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -843 -1 007 -1 200 -1 059 141 

Resultat -843 -1 007 -1 200 -1 059 141 

Gymnasieskola      

Intäkter 215 475 194 859 153 896 149 772 -4 124 

Kostnader -614 409 -607 530 -563 952 -568 214 -4 262 

Resultat -398 934 -412 671 -410 056 -418 442 -8 386 

Vuxenutbildning      

Intäkter 90 991 109 777 97 265 115 009 17 744 

Kostnader -169 962 -185 854 -175 265 -200 213 -24 948 

Resultat -78 971 -76 077 -78 000 -85 204 -7 204 

Gymnasiesärskola      

Intäkter 12 105 10 756 12 404 12 114 -290 

Kostnader -47 613 -46 390 -48 238 -47 322 916 

Resultat -35 508 -35 634 -35 834 -35 208 626 

Naturskola      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -403 -402 -500 -409 91 

Resultat -403 -402 -500 -409 91 

Insatser enligt LSS      

Intäkter 2 433 3 444 2 448 3 038 590 

Kostnader -4 498 -4 818 -3 814 -4 692 -878 

Resultat -2 065 -1 374 -1 366 -1 654 -288 

Buffert      

Intäkter   0  0 

Kostnader   -5 444  5 444 

Resultat   -5 444  5 444 

Totalt      

Intäkter 322 459 320 018 266 708 282 737 16 029 

Kostnader -853 232 -862 902 -816 108 -841 233 -25 125 

Resultat -530 773 -542 884 -549 400 -558 496 -9 096 
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4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Ekonomiskt resultat 

Överskottet på 0,5 mnkr beror på lägre kostnadsutfall på  tjänster jämfört med budget. 
Kompetensutvecklingsinsatser och konferenser har inte kunnat genomföras på grund av 
coronasituationen. 

Analys av verksamheten 

Förvaltningens förbättringsarbete tar sin utgångspunkt i de nationella styrdokumenten och Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämndens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås 2016-21. Planen omfattar de tre 
utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund. Skolorna har en 
motsvarande plan för sin nivå där de förhåller sig till förvaltningens plan samt beskriver egna 
utvecklings- och förbättringsområden. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens resultat både vad gäller kunskaper och värdegrund har, 
under flera år, legat på en stabil nivå i paritet med de 25 % bästa skolkommunerna i Sverige. 
Förvaltningen har, inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet, identifierat att det finns variationer 
mellan våra skolor men också inom skolor vad gäller andel elever med en yrkes- och 
högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med minst E i samtliga 
kurser. 

Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet och med koppling till den förvaltningsövergripande 
utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås har förvaltningen identifierat fyra övergripande 
utvecklingsområden som är styrande i förvaltningens utvecklingsarbete: 

• Främja integration. 
• Ökad måluppfyllelse. 
• Framtidens lärande. 
• Kompetensförsörjning. 

Förvaltningen har identifierat att det finns variationer mellan våra skolor men också inom skolor vad 
gäller andel elever med en yrkes- och högskoleförberedande examen, genomsnittlig betygspoäng samt 
andel elever med minst E i samtliga kurser. Det finns några kurser som utmärker sig gällande andel 
elever med F-betyg. 

Nämnden arrangerar en planeringsdag med fokus på resultatanalys. Nämndens arbete under gångna 
året kommer följas upp på ett djupare sätt och de analyser och slutsatser som dras kommer bli blir 
vägledande för det fortsatta arbetet. 

Utblick och fortsatt prioriterat utvecklingsarbete 

• Genomföra förslag till åtgärder inom ramen för de gemensamma utvecklingsområdena. 
• Arbeta vidare med framtidens gymnasieskola 
• Prioriterar samarbete och samverkan med andra nämnder och externa aktörer som näringsliv 

och lärosäten, i syfte att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga inom ramen för de 
prioriterade utvecklingsområdena och stadens gemensamma arbete med social hållbarhet. 

• Prioritera ner ambitionen att erbjuda alla program och inriktningar i syfte att frigöra resurser för 
att kunna bygga ut de program där det finns ett högt söktryck 

• I sin styrning och ledning av förvaltningen ska Kommunstyrelsens beslut om Tillitsbaserad 
styrning beaktas, främst genom prioriteringar av mål och uppdrag, i syfte att skapa ett 
handlingsutrymme för förvaltning/profession. 
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4.3.2 Politisk verksamhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övergripande målsättning är att "Borås Stad ska bli en skol- 
och bildningsstad med goda resultat". 

Utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2021 och de tre utvecklingsområdena i planen med 
preciserade strategier har varit utgångspunkten för arbetet under 2020. Sammantaget kan konstateras att 
måluppfyllelsen är god där flertalet resultat ligger i paritet med rikssnittet. På gymnasieskolan nationella 
program finns  fortsatt förbättringsutrymme gällande elevernas genomsnittliga betygspoäng som ligger 
något under riket samt nämndens mål att alla elever ska ha minst E i alla kurser. När det gäller målen 
avseende examen från högskoleförberedande program och yrkesprogram samt andel elever med 
grundläggande behörighet till universitet och högskola nås sammantaget ett mycket gott resultat, som är 
i nivå med rikets snitt. Skollagens syfte med utbildningarna i gymnasieskolan, att eleverna når 
yrkesexamen eller högskoleförberedande examen, uppnås således i hög utsträckning. Målsättningen är 
att elever som studerar på  något av introduktionsprogrammen går vidare till studier, arbete eller annan 
sysselsättning efter 1 år. 

Personalomsättning bland såväl lärarpersonal, elevhälsopersonal och skolledare är förhållandevis låg i 
förvaltningen vilket skapar en stabilitet i organisationen och möjlighet att på både kort och lång sikt 
arbeta med strategier för ökad kvalitet i verksamheten. Även behörighetsgraden bland lärare är hög. 

Under 2021 ska nämnden arbeta vidare med: 

- arbetet med Framtidens gymnasieskola 

- säkerställa att arbetet med de prioriterade utvecklingsområdena fortsätter 

- säkerställa att åtgärdsplaner för att nå en budget i balans får full effekt under året. 

4.3.3 Gymnasieskola 

Ekonomiskt resultat 

Gymnasieskolan gör ett underskott på -8,4 mnkr, vilket beror på flera faktorer: 

• Retroaktiv reglering av bidrag till fristående huvudman för åren 2010-2013, gällande John 
Bauergymnasiet som gick i konkurs 2013. Konkursförvaltare inkom med begäran sommaren 
2020 och nämnden reglerade beloppet i slutet på året. 

• Intäkten för sålda platser på gymnasiet har minskat kraftigt. Allt fler elever väljer 
gymnasieprogram i sina hemkommuner. 

• Kostnaden för köpta platser har ökat på grund av fler elever fått placeringar i SiS och HBV 
skolor enligt socialtjänstbeslut. 

• Ersättningen från Migrationsverket blev lägre än budgeterat. Verket har gjort 
åldersuppskrivningar på flera av eleverna, vilket inte kunde förutses när ansökan om ersättning 
gjordes. 

Avvikelseanalys köpta – sålda plaster 

I trenden över elevflödet från andra kommuner syns det att fler elever väljer att läsa i hemkommunen, 
vilket påverkar den interkommunala intäkten. De fristående skolorna ökar marginellt, vilket påverkar 
kostnaderna, men inte i så stor utsträckning som när det gäller socialtjänstens placeringar på 
specialskolor. Samtliga dessa faktorer är mycket svåra att prognosticera i samband med att budget 
upprättas, vilket gör att avvikelser kan uppstå sent på året när läsårsstarten varit och klasserna 
stabiliserats. 

Verksamhetsanalys 

Gymnasieskolans målsättning för 2020 var att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021, 
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Bildningsstaden Borås, och skolornas egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete 
är de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för 
gymnasieskolan, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och 
strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasieskolan är att: 

• alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget E i samtliga kurser, vilket vi lyckats med till 
71,7% (målvärde 78%). Trenden över tid är att andelen elever med minst betyget E i samtliga 
kurser varierar från år till år. Ett övergripande arbete, i form av kvalitetsdialog görs för att ta 
fram en förbättrad modell för uppföljning och analys av resultaten. 

• alla elever ska lämna gymnasieskolan med högskoleförberedande respektive yrkesexamen, viket vi lyckats 
med till 92% (målvärde 95%) 

• alla elever på introduktionsprogrammen går efter 1 års studier vidare till nationellt program, fortsatta studier, 
arbete eller annan sysselsättning. En ny modell för att följa upp målet har införts under året, vilket 
gör att jämförelser över år inte går att göra.  

• alla elever ska känna sig trygga i gymnasieskolan, har inte kunnat mätas under 2020, då 
Skolklimatundersökningen inte genomförts på grund av pandemin. 

Elevtal på skolorna 

År Almås Bäckäng Sven 
Erikson Björkäng Viskastrand Totalt 

Boråselever i 
fristående 
gymnasieskolor 
i Borås 

2016 708 1299 1098 448 758 4311 337 

2017 745 1365 1158 290 831 4389 361 

2018 753 1391 1169 247 856 4416 393 

2019 788 1437 1176 0 886 4287 463 

2020 718 1398 1289 0 936 4341 459 

Tabellen ovan visar att Almåsgymnasiet tappat 10 elever jämfört med 2016 och de andra tre skolorna 
har ökat med ca 470 elever. En förklaring är nedläggningen av Björkängsgymnasiet, där eleverna fick 
plats på de andra skolorna. 

Om man ser förändringen det senaste året är minskningen större på Almås och Bäckäng. Detta är en 
viktig fråga för Framtidens gymnasieskola och det är av största vikt att nämnden arbetar för att stärka 
samtliga gymnasieskolors attraktionskraft. 

Elever/lärare i kommunal gymnasieskola (källa: SCB/Kolada): 
Utfall 2020 12,3 
Utfall 2019 11,9 
Utfall 2018 11,0 
Utfall 2017 11,3 
Utfall 2016: 12,9 

Skolorna har genomfört anpassningar sedan 2019 och lärartätheten börjar närma sig nivån som var 
innan flyktingvågen. Under 2017 och 2018 fick skolorna kraftigt ökade tillfälliga resurser för att hantera 
situationen. 
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Kostnader per elev 

 
Grafen visar kostnadsutvecklingen totalt, per elev de senaste tio åren. Uppgifterna är hämtade från 
nationell statistik (SCB). Linjen "Folkbokförda i Borås" innefattar alla elever, såväl i kommunala som 
externa skolor. Linjen "Borås egna skolor" innefattar eleverna i Borås Stads skolor. Kostnad per elev är 
lägre i Borås jämfört med riket och större städer (enligt SKR´s indelning). P g a juridiska hinder på 
nationell nivå finns ingen aktuell statistik att tillgå, varför det inte går att presentera ett uppdaterat 
diagram. 

Notera att diagrammet nedan visar ett index på kostnadsutvecklingen. 

 
Grafen visar en indexerad kostnadsutveckling per elev uppdelat på fyra viktiga områden. Uppgifterna 
hämtade från internredovisningen. 

• Administrationskostnaden har minskat de senaste åren. 
• Kostnaden för lärarledd undervisning ökat stabilt. En förklaring till ökningen av lärarledd 
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undervisning de senaste åren är de lönesatsningar som gjorts på personalgruppen. 
• Kostnaden för läromedel har minskat, framförallt beroende på val av billigare digitala verktyg. 
• Lokalkostnaden minskade 2016 på grund av nya redovisningsprinciper för fastigheter och 

ändrad internhyressättning 

Diagrammet nedan som visar kostnad per elev i kronor, illustrerar att anpassningarna görs på rätt 
ställen i verksamheten, det är inte administrationen som växer. 

 
Köpta-sålda platser 

 
Budgeteringen av köpta-sålda platser har gjorts med för höga intäkter och för låga kostnader sedan 
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2013, men 2020 har budget-utfall närmat sig väl. Resultatet har varit ett lägre nettoutfall än budgeterat, 
vilket får konsekvenser för den egna gymnasieskolan. Kostnaden för köpta platser ökar något, men 
framförallt minskar den interkommunala intäkten då elever väljer att studera i hemkommun. Detta 
medför en dramatisk förändring i kurvan och det som tidigare varit ett positivt netto har nu raderats ut. 

Den kommande budgeteringen medför utmaningar med tanke på elevflöden in och ut från de egna 
skolorna och fristående skolors etableringsstrategier. 

Kommunala aktivitetsansvaret 

Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) innebär att kommunen löpande ska hålla sig informerad om 
hur ungdomar mellan 16 och 19 år som inte går i skolan och inte har tagit examen från gymnasiet håller 
sig sysselsatta. Kommunen ska föra ett register över dessa ungdomar samt erbjuda åtgärder. Nämnden 
ansvarar för KAA i Borås Stad. Arbetet sker i nära samverkan med Arbetslivsnämnden och Individ- 
och familjeomsorgsnämnden. Nedan följer statistik över elevutvecklingen för de senaste mätningarna. 
Mätpunkterna under året som valts är januari, vilket är den mest rättvisande bilden med tanke på de 
förändringar i registret som sker under året. 

Mätpunkt Antal Individer i KAA Varav elever som 
avbrutit studierna 

Varav "Uppgift 
saknas" 

Januari 2018 303 152 50 

Januari 2019 406 215 41 

Januari 2020 423 206 79 

Januari 2021 339 164 14 

Under våren 2020 startades KAA-enheten som arbetar systematiskt med individerna, bland annat med 
uppsökande verksamhet. Enhetens insatser tillsammans med arbetet med att främja närvaro i skolan, 
tillsammans med andra nämnder och externa aktörer har lett till en minskning av antalet individer i 
KAA-registret. Kännedomen om individerna har ökat markant och jämfört med andra kommuner i 
landet är detta ett mycket bra resultat. 

4.3.4 Vuxenutbildning 

Ekonomiskt resultat 

Vuxenutbildningen har ett negativt resultat på -7,2 mnkr, vilket beror på att Skolverket gett felaktig 
information om extra satsningar under året. I samband med pandemin utlovade Skolverket kraftiga 
riktade extrasatsningar till Yrkesvux inom Vuxenutbildningen, utöver vad som tidigare utlysts. 
Verksamheten sökte tilläggsfinansiering på 32,8 mnkr för 2020 och fick löften att detta skulle delas ut 
under året. I slutet på året meddelade Skolverket att man endast delade ut 15,7 mnkr av denna 
extrafinanisering. Detta innebar att verksamheten gick miste om 17,1 mnkr som man hade räknat med 
och startat upp verksamhet med denna finansiering inräknad, vilket bidragit till Vuxenutbildningens 
underskott i år. 

Situationen innebär att om mer resurser inte tillförs kommer Vuxenutbildningen behöva upprätta 
handlingsplan för en ekonomi i balans. Detta samtidigt som efterfrågan på studieplatser som inte är 
statsbidragsfinansierade och rättighetslagstiftade kommer öka med 15%, på grund av konjunkturläget.  
NNäämmnnddeenn  sskkrreevv  ii  ddeecceemmbbeerr  ffrraamm  eetttt  äärreennddee  ttiillll  KKoommmmuunnffuullllmmääkkttiiggee  oomm  uuttöökknniinngg  aavv  rraamm  fföörr  
aatttt  mmööttaa  ddeettttaa  bbeehhoovv.. 
Verksamhetsanalys 

Vuxenutbildningens målsättning för 2019 var att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021,  
Bildningsstaden Borås, och skolans egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete är 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt vuxenutbildningens egna mål och strategier. 

Nämndens mål för Vuxenutbildningen är att alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt 
uppsatta mål, vilket uppnåtts till 67% (målsättning för året 70%). Det finns flera orsaker att elever inte 
fullföljer sin studieplan. En av orsakerna kan vara att eleven fått ett arbete och därför valt att avsluta 
sina studier i förtid. Trenden över tid är att resultatet varierar från år till år beroende på bland annat 
läget på arbetsmarknaden. Pandemin har lett till att genomströmningen inom sfi har minskat och i 
andra skolformer är det tydligt fler än vanligt som har underkända betyg. 

I de olika skolformerna inom Vuxenutbildningen är det generellt fler elever än budgeterat. I skolformen 
gymnasial vuxenutbildning är det stor skillnad mellan budgeterat elevtal och årsutfallet, vilket beror på 
upphandlade utbildningsplatser i den utsträckning statsbidragen för Yrkesvux medger. Dessa beslut 
kommer i allmänhet under innevarande år och de kan vara svåra att budgetera. Inom sfi har 
verksamheten genomfört anpassningar i ett andra år i rad, för att möta det minskade elevtrycket och 
minskad flyktingersättning för sfi, vilket påverkar kostnad per elev. 

Framåt finns det stora osäkerheter som påverkar planeringen av verksamheten. Efterfrågan på 
utbildning kommer öka, men den är också påverkad av hur snart det blir möjligt att bedriva utbildning 
på plats resurstilldelning och statsbidrag. Nya regleringar inom flera områden är aviserade vilket kan 
påverka verksamheten på lång sikt. Ett exempel är KLIVA-utredningen som bl.a. föreslår ett utökat 
ansvar för att nå och motivera personer som tillhör målgruppen för sfi. 

4.3.5 Gymnasiesärskola 

Ekonomiskt resultat 

Gymnasiesärskolan lämnar ett överskott på 0,6 mnkr på helheten, vilket i huvudsak beror på ett större 
överskott i den egna verksamheten på läromedel och elevassistenter. Inom köpta - sålda platser tappade 
verksamheten någon elev, vilket medförde ett underskott, som täcks upp av skolans överskott. 

Verksamhetsanalys 

Gymnasiesärskolans målsättning för 2020 var att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021, 
Bildningsstaden Borås, och skolans egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete är 
de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för 
gymnasiesärskolan, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och 
strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasiesärskolan är att alla elever ska slutföra 
gymnasiesärskolans nationella program med betyg i samtliga ämnen, vilket verksamheten lyckats med 
till 79%. Orsaken är att inte alla elever kunnat delta fullt ut i undervisningen på grund av corona-
situationen. 

Under året har verksamheten konkretiserat planerna på att sammanföra det individuella programmet 
inom gymnasiesärskolan till en enhet och arbetet med de lokalmässiga förutsättningarna fortsätter. 
Inom ramen för framtidens gymnasieskola har även programstrukturen för gymnasiesärskolan setts 
över och vissa mindre förändringar kommer genomföras under 2021. 

Gymnasiesärskolan tar emot flera elever från andra kommuner, vilket ger en interkommunal intäkt. För 
de elever som behöver inackordering driver verksamheten ett elevhem som finns beskrivet under 
avsnittet om LSS. Ersättningsnivån för denna verksamhet ska ses över inför 2021, för att säkra att 
verksamhetens självkostnader täcks av den interkommunala ersättningen. 

4.3.6 Naturskola 

Sjuhärads kommunalförbund har ansvaret för Navet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt vuxenutbildningens egna mål och strategier. 

Nämndens mål för Vuxenutbildningen är att alla elever ska fullfölja sin studieplan utifrån personligt 
uppsatta mål, vilket uppnåtts till 67% (målsättning för året 70%). Det finns flera orsaker att elever inte 
fullföljer sin studieplan. En av orsakerna kan vara att eleven fått ett arbete och därför valt att avsluta 
sina studier i förtid. Trenden över tid är att resultatet varierar från år till år beroende på bland annat 
läget på arbetsmarknaden. Pandemin har lett till att genomströmningen inom sfi har minskat och i 
andra skolformer är det tydligt fler än vanligt som har underkända betyg. 

I de olika skolformerna inom Vuxenutbildningen är det generellt fler elever än budgeterat. I skolformen 
gymnasial vuxenutbildning är det stor skillnad mellan budgeterat elevtal och årsutfallet, vilket beror på 
upphandlade utbildningsplatser i den utsträckning statsbidragen för Yrkesvux medger. Dessa beslut 
kommer i allmänhet under innevarande år och de kan vara svåra att budgetera. Inom sfi har 
verksamheten genomfört anpassningar i ett andra år i rad, för att möta det minskade elevtrycket och 
minskad flyktingersättning för sfi, vilket påverkar kostnad per elev. 

Framåt finns det stora osäkerheter som påverkar planeringen av verksamheten. Efterfrågan på 
utbildning kommer öka, men den är också påverkad av hur snart det blir möjligt att bedriva utbildning 
på plats resurstilldelning och statsbidrag. Nya regleringar inom flera områden är aviserade vilket kan 
påverka verksamheten på lång sikt. Ett exempel är KLIVA-utredningen som bl.a. föreslår ett utökat 
ansvar för att nå och motivera personer som tillhör målgruppen för sfi. 

4.3.5 Gymnasiesärskola 

Ekonomiskt resultat 

Gymnasiesärskolan lämnar ett överskott på 0,6 mnkr på helheten, vilket i huvudsak beror på ett större 
överskott i den egna verksamheten på läromedel och elevassistenter. Inom köpta - sålda platser tappade 
verksamheten någon elev, vilket medförde ett underskott, som täcks upp av skolans överskott. 

Verksamhetsanalys 

Gymnasiesärskolans målsättning för 2020 var att arbeta enligt utvecklingsplanen för 2016-2021, 
Bildningsstaden Borås, och skolans egen plan för samma tidsperiod. Utgångspunkten för detta arbete är 
de övergripande verksamhets- och kvalitetsmål som Kommunfullmäktige har fastställt för 
gymnasiesärskolan, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål samt skolornas egna mål och 
strategier. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens mål för gymnasiesärskolan är att alla elever ska slutföra 
gymnasiesärskolans nationella program med betyg i samtliga ämnen, vilket verksamheten lyckats med 
till 79%. Orsaken är att inte alla elever kunnat delta fullt ut i undervisningen på grund av corona-
situationen. 

Under året har verksamheten konkretiserat planerna på att sammanföra det individuella programmet 
inom gymnasiesärskolan till en enhet och arbetet med de lokalmässiga förutsättningarna fortsätter. 
Inom ramen för framtidens gymnasieskola har även programstrukturen för gymnasiesärskolan setts 
över och vissa mindre förändringar kommer genomföras under 2021. 

Gymnasiesärskolan tar emot flera elever från andra kommuner, vilket ger en interkommunal intäkt. För 
de elever som behöver inackordering driver verksamheten ett elevhem som finns beskrivet under 
avsnittet om LSS. Ersättningsnivån för denna verksamhet ska ses över inför 2021, för att säkra att 
verksamhetens självkostnader täcks av den interkommunala ersättningen. 

4.3.6 Naturskola 

Sjuhärads kommunalförbund har ansvaret för Navet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 
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under året köpt tjänsten för Naturskolan från Navet. Detta är en budgetkonstruktion från tidigare 
omorganisation i staden. Ingen verksamhet i nämndens område nyttjar resursen. 

4.3.7 Insatser enligt LSS 

Ekonomiskt resultat 

Underskottet på 0,3 mnkr beror på att den interkommunala ersättningen för boendet är för lågt satt. 
Detta kommer att ses över för år 2021. 

Verksamheten 

Nämnden har korttidstillsyn för elever i gymnasiesärskolan i anslutning före och efter elevens 
schemalagda skoldag. Verksamheten innefattar även ett elevhem med 5 platser som är inackordering 
för elever från andra kommuner. En översyn av resurser och finansiering har gjorts inför budget 2021 
och frågan om förutsättningarna för elevhemmets drift är under utredning.. 

4.4 Verksamheten 2020 
Nämndens redogörelse för de uppdrag som Kommunfullmäktige fastställt i budget 2020: 

• Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
Vid upphandling har kollektivavtal varit ett av skall-kraven. 
 

• Skolkort som gäller i kollektivtrafiken inom Borås kommun ska tilldelas elever som visat intresse genom ett 
aktivt val. Detta gäller gymnasieelever som är folkbokförda i Borås och som omfattas av studiehjälp, oavsett 
skolhuvudman. 
En webbplattform har skapats för att studiehjälpsberättigade elever inför skolstart ska anmäla 
intresse för skolbusskort. Nya elever får information om detta i samband med sitt 
antagningsbesked. 
 

• Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder ska 
implementeras i nämndens ordinarie verksamhet. 
På grund av coronasituationen har arbetet med att implementera metoderna i nämndens 
område hindrats. 
 

• Gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri. 
Gymnasieskolan har inte tagit ut avgifter som strider mot skollag. 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Arbetet med jämställdhet regleras i de nationella styrdokumenten för skolan som ger lärare, rektorer 
och andra som arbetar i skolan stort ansvar och befogenheter för att främja jämställdhet mellan könen 
och motverka trakasserier och diskriminering. 

Varje skola genomför analyser av sina behov och på övergripande nivå följs vanligtvis området upp i 
analyser av skolklimatenkät (har pga. pandemin ej kunnat genomföras under 2020), Lokal Uppföljning 
av Ungdomspolitiken (LUPP) m.m. Denna redovisning fokuserar på det övergripande arbetet. 

Målområde 1: Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

I förvaltningens utvecklingsplan är värdegrund ett av tre utvecklingsområden och samtliga skolor i 
förvaltningen bedriver ett aktivt arbete i frågan. Värdegrundsarbetet ska främja alla elever lika värde, 
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bland annat jämställdhet mellan könen. Inflytande utövas praktiskt i skolans olika inflytandeforum och 
till vardags i undervisningen. Båda delarna utvärderas av alla verksamheter vanligtvis i den årliga i 
skolklimatundersökningen. 

Genomfört arbete på övergripande nivå: 

Under rådande pandemi har den årliga skolklimatundersökningen inte kunnat genomföras på samma 
sätt som tidigare. Verksamheterna har följt upp elevernas upplevelse av inflytande i de forum för 
inflytande som finns på skolan. På förvaltningsnivå har en uppföljning av elevinflytande genomförts i 
form av en intervju med elevrepresentanter. I intervjun framkommer att eleverna upplever att de till 
viss del har möjlighet att ha inflytande på verksamheten men att det varierar mellan lärare huruvida man 
ger eleverna den möjligheten. 

Målområde 2: Makt och hälsa  

De som är närmast eleven dvs undervisande lärare, elevens klassföreståndare/mentor har en nyckelroll i 
både det främjande och förebyggande arbetet och i det åtgärdande arbetet. Varningstecken/ signaler 
kan bl.a. vara frånvaro/skolk, somatiska besvär mm. 

Genomfört arbete på övergripande nivå: 

Rutiner för att främja närvaro och åtgärda frånvaro har arbetats fram och 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 

Målområde 3: Makt och mäns våld mot kvinnor 

Årligen genomförs en skolklimatundersökning (har pga. pandemin ej kunnat genomföras under 2020 
där bland annat elevernas upplevelse av trygghet och studiero utvärderas. Eleverna besvarar även frågor 
om förekomsten av kränkande behandling och diskriminering. Resultatet utgör underlag för skolornas 
analys och åtgärder. 

Genomfört arbete på övergripande nivå: 

I framtagande av Borås Stads handbok ”Förtryck i hederns namn – en handbok om arbetet med 
hedersrelaterat våld” har kuratorer i förvaltningen medverkat. Handboken ska under våren 2021 
implementeras i verksamheten och ska utgöra ett stöd för skolorna i arbetet med våld i nära relationer. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Medarbetarperspektiv 

Corona-pandemin har en mycket stor påverkan för förvaltningens medarbetare. Under ett dygn i mars 
2020 ställde verksamheten om till fjärr- och distansundervisning. Omställningen gick bra och alla 
medarbetare gjorde sitt bästa för att anpassa sig och komma med kreativa lösningar i denna situation. 
Alla corona-anpassningar som gjorts och fortfarande görs i verksamheten grundar sig på direktiv från 
regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket. 

Som en följd av att eleverna inte var inne på skolan under våren lånade förvaltningen ut 39 medarbetare 
ut från skolornas serviceorganisationer (städ och skolmåltid), till andra förvaltningar med större behov 
framförallt till stadens vård och omsorg. 

Höstterminen medförde ytterligare påverkan på medarbetare, eftersom verksamheten tvingats till 
fortsatta anpassningar enligt nya direktiv från regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Att 
hantera dessa direktiv samtidigt som vi bedrev skolförlagd undervisning under delar av hösten 
medförde utmaningar. Bedömningen är att alla medarbetare hanterat och fortsatt hanterar detta bra, 
men det finns en oro för arbetsmiljöaspekter och måendet hos personalen, särskilt i ljuset av att 
pandemin fortsätter. 
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bland annat jämställdhet mellan könen. Inflytande utövas praktiskt i skolans olika inflytandeforum och 
till vardags i undervisningen. Båda delarna utvärderas av alla verksamheter vanligtvis i den årliga i 
skolklimatundersökningen. 

Genomfört arbete på övergripande nivå: 

Under rådande pandemi har den årliga skolklimatundersökningen inte kunnat genomföras på samma 
sätt som tidigare. Verksamheterna har följt upp elevernas upplevelse av inflytande i de forum för 
inflytande som finns på skolan. På förvaltningsnivå har en uppföljning av elevinflytande genomförts i 
form av en intervju med elevrepresentanter. I intervjun framkommer att eleverna upplever att de till 
viss del har möjlighet att ha inflytande på verksamheten men att det varierar mellan lärare huruvida man 
ger eleverna den möjligheten. 

Målområde 2: Makt och hälsa  

De som är närmast eleven dvs undervisande lärare, elevens klassföreståndare/mentor har en nyckelroll i 
både det främjande och förebyggande arbetet och i det åtgärdande arbetet. Varningstecken/ signaler 
kan bl.a. vara frånvaro/skolk, somatiska besvär mm. 

Genomfört arbete på övergripande nivå: 

Rutiner för att främja närvaro och åtgärda frånvaro har arbetats fram och 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 

Målområde 3: Makt och mäns våld mot kvinnor 

Årligen genomförs en skolklimatundersökning (har pga. pandemin ej kunnat genomföras under 2020 
där bland annat elevernas upplevelse av trygghet och studiero utvärderas. Eleverna besvarar även frågor 
om förekomsten av kränkande behandling och diskriminering. Resultatet utgör underlag för skolornas 
analys och åtgärder. 

Genomfört arbete på övergripande nivå: 

I framtagande av Borås Stads handbok ”Förtryck i hederns namn – en handbok om arbetet med 
hedersrelaterat våld” har kuratorer i förvaltningen medverkat. Handboken ska under våren 2021 
implementeras i verksamheten och ska utgöra ett stöd för skolorna i arbetet med våld i nära relationer. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Medarbetarperspektiv 

Corona-pandemin har en mycket stor påverkan för förvaltningens medarbetare. Under ett dygn i mars 
2020 ställde verksamheten om till fjärr- och distansundervisning. Omställningen gick bra och alla 
medarbetare gjorde sitt bästa för att anpassa sig och komma med kreativa lösningar i denna situation. 
Alla corona-anpassningar som gjorts och fortfarande görs i verksamheten grundar sig på direktiv från 
regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket. 

Som en följd av att eleverna inte var inne på skolan under våren lånade förvaltningen ut 39 medarbetare 
ut från skolornas serviceorganisationer (städ och skolmåltid), till andra förvaltningar med större behov 
framförallt till stadens vård och omsorg. 

Höstterminen medförde ytterligare påverkan på medarbetare, eftersom verksamheten tvingats till 
fortsatta anpassningar enligt nya direktiv från regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Att 
hantera dessa direktiv samtidigt som vi bedrev skolförlagd undervisning under delar av hösten 
medförde utmaningar. Bedömningen är att alla medarbetare hanterat och fortsatt hanterar detta bra, 
men det finns en oro för arbetsmiljöaspekter och måendet hos personalen, särskilt i ljuset av att 
pandemin fortsätter. 
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Elevperspektivet 

Under perioden mars - juni och december, hade corona-pandemin en mycket stor påverkan då den 
ordinarie undervisningen ställdes om från skolförlagd till fjärr- och distansundervisning över en natt. 
Omställningen gick i det stora hela gått mycket bra. Digital uppkoppling till eleverna har säkerställts, 
elevnärvaron på de digitala lektionerna har varit hög och eleverna presterade bra på de uppgifter som 
skulle genomföras digitalt. För att möjliggöra prövning av elevernas praktiska färdigheter har 
förvaltningen tagit löpande beslut om undantag från fjärrundervisning. 

Rektorerna och lärarna har gått igenom alla sina elever för att analysera studieprestationen och elevens 
prognos på måluppfyllelse under våren. Bedömningen är att ca 10% av eleverna fick behov av förlängd 
studietid/justerad studieplan och extra stöd i undervisningen under perioden med fjärr- och 
distansundervisning. 

Elevhälsans arbete har fungerat i stort sett som normalt. Elevhälsan genomför samtal på samma sätt 
som tidigare, fast digitalt under perioden då eleverna inte var i skolan. Man följer upp närvaron, 
specialpedagogerna utför insatser kopplat till elevernas lärande. Elevhälsan har gjort en särskild 
planering för de elever som tidigare haft svårigheter i sitt lärande. 

Ekonomiperspektivet 

Situationen har medfört förlorade intäkter och minskade kostnader på skolrestaurangerna och 
elevcafeteriorna. Däremot har det medfört andra ökade kostnader, framförallt för läromedel och 
personal på skolorna, vilket redovisas i tabellen nedan. 

Med anledning av elevernas behov av stöd och för att säkra måluppfyllelsen har det krävts förstärkta 
resurser i undervisningen. Nämnden har tidigare aviserat ökade kostnader med 8 mnkr. En stor del av 
kostnaderna förknippas till undervisningen för att inte riskera elevernas måluppfyllelse. Nämnden fick 
sena besked om ytterligare resurser för detta och har därför hållit inne fler av dessa åtgärder. 

Utlån av personal till andra förvaltningar när skolorna var stängda (ej redovisat i tabellen 
nedan) 

Förvaltningen har lånat ut 39 medarbetare perioden april - juni, till ett budgeterat värde om ca 44  mmnnkkrr.. 
Om detta utlån inte hade gjorts skulle mottagande förvaltningar dragit på sig ytterligare kostnader för 
att täcka upp sin bemanning. Detta är inte medtaget som en post i tabellen nedan, men nämnden vill 
ändå uppmärksamma Kommunfullmäktige om detta. 

Statsbidrag (ej redovisat i tabellen nedan) 

I samband med pandemin utlovade Skolverket kraftiga riktade extrasatsningar till Yrkesvux inom 
Vuxenutbildningen, utöver vad som tidigare utlysts. Verksamheten sökte tilläggsfinansiering på 32,8 
mnkr för 2020 och fick löften att detta skulle delas ut under året. I slutet på året meddelade Skolverket 
att man endast delade ut 15,7 mnkr av denna extrafinanisering. Detta innebar att verksamheten gick 
miste om 17,1 mnkr som man hade räknat med och startat upp verksamhet med denna finansiering 
inräknad, vilket bidragit till Vuxenutbildningens underskott i år. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Minskade kostnader livsmedel 3 300 

Minskade kostnader resor, konferenser (elever och personal) 3 000 

Förlorade intäkter elevcafeterior och lokaluthyrning (aula etc) -2 600 

Digitala verktyg för undervisningen -3 800 

Andra tjänster och material (ordningsvakter kommunikation, 
skyddsutrustning etc) 

-450 

Uppvaktningsgåvor till alla medarbetare (KS-beslut) -450 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2200
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Årsredovisning 2020 22(25) 

Högre kostnader för undervisningen, för att hinna i kapp och 
stötta elever som inte nått målen under vårterminen 

-1 300 

Statsbidrag, se ovan  

Summa -2 300 

6 Verksamhetsmått 

6.1 Gymnasieskola 

6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
gymnasieskola 

3 886 3 836 4 128 3 906 

Totalt antal elever i 
Borås Stads 
gymnasieskolor. 

4 407 4 287 4 592 4 341 

Antal individer i 
Borås Stads 
kommunala 
aktivitetsansvar, fr o 
m 2019 (ej bgt-mått) 

 422  383 

Antal elever från 
andra kommuner. 

1 061 1 074 1 048 980 

Antal elever hos 
extern 
utbildningsanordnare. 

540 623 616 612 

Kostnad för 
kommunal 
gymnasieskola, kr 
per elev 

120 229 117 761 103 739 106 466 

Elever/lärare i 
kommunal 
gymnasieskola (ej 
bgt-mått) 

11 11,9  12,3 

6.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal asylsökande 
i gymnasieskolor i 
Borås (ej bgt-mått) 

178 107  40 

Antal elever från 
Borås i andra 
kommuner 

76 79 75 81 
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Högre kostnader för undervisningen, för att hinna i kapp och 
stötta elever som inte nått målen under vårterminen 

-1 300 

Statsbidrag, se ovan  

Summa -2 300 

6 Verksamhetsmått 

6.1 Gymnasieskola 

6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
gymnasieskola 

3 886 3 836 4 128 3 906 

Totalt antal elever i 
Borås Stads 
gymnasieskolor. 

4 407 4 287 4 592 4 341 

Antal individer i 
Borås Stads 
kommunala 
aktivitetsansvar, fr o 
m 2019 (ej bgt-mått) 

 422  383 

Antal elever från 
andra kommuner. 

1 061 1 074 1 048 980 

Antal elever hos 
extern 
utbildningsanordnare. 

540 623 616 612 

Kostnad för 
kommunal 
gymnasieskola, kr 
per elev 

120 229 117 761 103 739 106 466 

Elever/lärare i 
kommunal 
gymnasieskola (ej 
bgt-mått) 

11 11,9  12,3 

6.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal asylsökande 
i gymnasieskolor i 
Borås (ej bgt-mått) 

178 107  40 

Antal elever från 
Borås i andra 
kommuner 

76 79 75 81 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
Borås hos 
landsting 

16 15 13 17 

Antal elever från 
Borås i fristående 
gymnasieskolor 
utanför Borås 

50 53 64 55 

Antal elever från 
Borås i fristående 
gymnasieskolor i 
Borås 

398 463 478 459 

Kostnad för 
administration, kr 
per elev 

9 465 9 168 7 014 5 812 

Kostnad för 
skolmåltider, kr per 
elev 

6 113 5 810 5 489 4 666 

Kostnad för 
elevhälsa, kr per 
elev 

2 613 2 733 2 599 2 691 

Kostnad för 
skolskjuts (exkl 
inackordering), kr 
per elev 

4 378 5 323 5 553 5 129 

Kostnad för lokaler 
och fysisk miljö, kr 
per elev 

17 092 17 635 15 274 16 079 

Kostnad för lärare, 
övrig 
undervisning, kr 
per elev 

66 563 66 337 59 500 65 453 

Kostnad för 
lärverktyg, inkl 
kapitalkostnad, kr 
per elev 

11 890 9 677 8 095 8 644 

Övriga 
kostnader, kr per 
elev 

1 835 2 304 1 349 2 286 

6.2 Gymnasiesärskola 

6.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
gymnasiesärskola 

71 77 75 74 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Totalt antal elever i 
Borås Stads 
gymnasiesärskolor 

87 90 103 99 

Antal elever från 
andra kommuner 

34 34 33 30 

Kostnad för 
kommunal 
gymnasiesärskola, kr 
per elev 

507 069 504 446 491 449 508 517 

6.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal elever från 
Borås i andra 
kommuner 

6 8 5 5 

Kostnad för 
administration, kr 
per elev 

51 815 47 205 38 982 33 051 

Kostnad för 
skolmåltider, kr per 
elev 

18 233 12 218 12 544 13 354 

Kostnad för 
elevhälsa, kr per 
elev 

31 531 33 122 28 157 27 451 

Kostnad för 
elevassistenter, kr 
per elev 

97 851 102 696 102 319 104 047 

Kostnad för lokaler 
o fysisk miljö, kr 
per elev 

50 948 48 087 36 415 44 556 

Kostnad för lärare, 
övrig 
undervisning, kr 
per elev 

207 721 212 264 200 655 209 223 

Kostnad för 
SYV, kr per elev 

6 985 7 340 6 454 6 863 

Kostnad för 
lärverktyg, inkl 
kapitalkostnad, kr 
per elev 

30 733 25 941 27 952 21 364 

Övriga 
kostnader, kr per 
elev 

73 556 90 803 2 039 1 293 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 
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6.3 Vuxenutbildning 

6.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Komvux på 
grundläggande 
nivå, 
genomsnittligt 
elevantal 

325 396 350 454 

Komvux på 
gymnasial nivå, 
genomsnittligt 
elevantal 

1 650 1 906 580 2 014 

YH 
(Yrkeshögskolan), 
genomsnittligt 
elevantal 

160 205 200 274 

Komvux i svenska 
för invandrare, 
genomsnittligt 
elevantal. 

1 020 994 970 933 

Särvux, 
genomsnittligt 
elevantal 

95 108 95 100 

7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Viskastrandsgymnasiet inventarier 2 000 1 897 103 

Summa 2 000 1 897 103 

Analys 
Viskastrandsgymnasiet har köpt in inventarier i samband med ombyggnationer som färdigställdes 
tidigare. 
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1 Inledning 
Arbetslivsnämndens huvuduppgift har varit under 2020 att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättnings politiska insatser. Nämnden har ansvarat för att bidra till att motverka arbetslösheten i 
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. Insatser 
som lett till att individen kan försörja sig själv har prioriterats. Nämnden har samverkat med externa 
utförare inom sitt verksamhetsområde. 

Nämnden arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser har varit organiserade under Jobb 
Borås. Utgångspunkten för Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Fokus har legat på att åstadkomma resultat genom samlade och aktiva 
åtgärder istället för passiva bidrag och att strukturera resurserna kring deltagaren så att de blir så 
effektiva som möjligt. 

Arbetslivsnämnden har finansierat ett stort antal anställningar för funktionsnedsatta, ungdomar, 
långtidsarbetslösa och nyanlända. 

Nämnden har också administrerat och finansierat alla Borås Stads feriearbeten. Under 2020 var det 
1 219 ungdomar som arbetade som feriearbetare. 

Nämnden har ansvarat för försörjningsstödet och för att nå syftet med att den enskilde ska nå 
egenförsörjning arbetar nämnden med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. 

Nettokostnaden för försörjningsstödet har ökat med 3 360 tkr för år 2020 jämfört med år 2019. 
Nettosumman blev 55 894 tkr. 

Nämnden har också ansvarat för Relationsvåldsenhet som erbjudit stöd till personer som är över 18 år 
och över och är bosatta i Borås Stad. Verksamheten har varit för de personer som varit utsatta eller att 
det har funnits en risk för hot och våld i nära relationer samt hedersrelaterat hot och våld. 
Verksamheten har även arbetat med att motverka sexuella tjänster mot betalning och människohandel. 

Arbetslivsnämnden har haft ansvaret för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning. 

Arbetslivsnämnden har ansvarat för både ledning och samordning av Borås Stads integrationsarbete där 
verksamheterna invandrarservice, mångfaldsinformation och flyktingguider ingått. 

Inom de nationella minoriteterna har Arbetslivsnämnden bedrivit verksamheterna, finskt 
förvaltningsområde samt romsk inkludering. 

Nämnden har även ansvarat för Borås Stads del i Sjuhärads Samordningsförbund, där övriga parter är 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar 
om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. 

Till Arbetslivsnämnden uppgifter har också varit ansvaret för personligt ombud samt representera 
Borås Stad när det gäller tolkförmedling Väst. 

Arbetslivsnämnden har informerat Kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder om förhållandet i 
arbetslivsförvaltningen. Dessutom har Arbetslivsnämnden haft ett generellt bevakningsansvar att följa 
utvecklingen inom arbetslivsförvaltningen samt avge yttranden i ärenden som berör 
arbetslivsförvaltningen. 
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Arbetslivsnämnden har haft 10 sammanträden under år 2020. Nämnden består av nio ledamöter och 
nio ersättare. Ordförande har varit Lars-Åke Johansson (S), förste vice ordförande Birgitta Bergman 
(M) och andre vice ordförande Mattias Danielsson (C). 

Ledamöter:                                                                      Ersättare: 

Lars Åke Johansson (S)                                               Kristina Nyberg Smahel (S) 

Marie Samuelsson (S)                                         Liridona Rexhepi (S) 

Abdullahi Warsame (S)                                         Anna Grimmestrand (C) 

Mattias Danielsson (C)                                         Patric Cerny (L) 

Anne-Marie Ekström (L)                                       Ewa Bramstång (MP) 

Birgitta Bergman (M)                                            Jessica Sjösten (M) 

Jonas Garmarp (M)                                                Lina Nilsson (M) 

Falco Güldenpfennig (KD)                                      Georg Guldstrand (M) 

Jan Nilsson (SD)                                                     Crister Spets (SD) 
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2 Viktiga händelser under året 
Under år 2020 har Arbetslivsnämnden haft 8 nya skrivna IOP (Idéburet offentligt partnerskap). 

 Borås Basket Funkis till Jobb 
 IF Elfsborg Jobb Tillsamman 
 Norrby IF Norrby för Norrby 
 Kvinnojouren 
 Studieförbundet Vuxenskolan Spira 
 Föreningen Guldkanten.  

Integrationsdagen 2020-11-03. Temat var "Tillit i ett föränderligt samhälle" - att skapa tillitsfulla 
relationer mellan förvaltningar och invånare. 

  

3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

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

98 99 99 99 

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. 
Försörjningsenhetens arbete ligger rätt i tiden med anledning av att Barnkonventionen blir lag år 2020.  

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förskolenämnden uppdras att 
tillsammans med 
Arbetslivsnämnden se till att 
samhällsintroduktion erbjuds på alla 
familjecentraler. 

 Ej genomfört Uppdraget har inte genomförts beroende på 
Corona. 
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3.2 Företagandet växer genom samverkan 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Växla bidrag mot lön 78 78 minst 75 75 

Växla bidrag mot lön 
Ett av Arbetslivsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska åtgärder. En annan av Arbetslivsnämndens uppdrag är att ansvara för 
försörjningsstödet, i vilket ingår att arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder 
i syfte att den enskilde ska nå egen försörjning. Utifrån dessa uppdrag har Arbetslivsnämnden 
formulerat ett mål. Målet är att under år 2020 skall 75 personer gå från försörjningsstöd till någon form 
av egen försörjning. Metoden heter växla bidrag mot lön. 
 
Under år 2020 var det 117 unika personer som hade växla bidrag mot lön. Personalkostnaden varit 
15 997 752 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 9 711 414 kr. Nettosumma har varit 6 286 338 kr. 
Minskningen av försörjningsstödet har varit 5 909 457 kr. 
 
Månadsvis har antalet personer med växla bidrag varit enligt nedanstående:  

 Januari 69   
 Februari 60 
 Mars 69 
 April 75 
 Maj 73 
 Juni 76 
 Juli 76 
 Augusti 78 
 September 69 
 Oktober 69 
 November 73 
 December 75 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

3 3,5 3,1 7,9 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

3,5 5,4 3 4,5 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 53,5 43 40,3 

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

414 399 410 407 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2210
Arbetslivsnämnden, Årsredovisning 2020 7(25) 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Målvärdet för 2020 är 3,1 %, utfallet för år 20202 blev 7,9 %. Arbetslivsnämnden arbetar med 
närvarande ledarskap, personlig återkoppling till medarbetarna, kompetensutveckling, feedback, 
möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, 
systematiskt arbetsmiljöarbete och individuell uppföljning av rehabiliteringsärenden. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målvärdet för 2020 är 3,0 årsarbetare, utfallet för år 2020 blev 4,5 årsarbetare. Arbetslivsnämnden har 
timavlönade samhällsinformatörer för målgruppen nyanlända flyktingar inom Borås Etableringscenter. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %, blev 40,3 % för år 2020, målvärdet var på 
43 %. Information angående friskvårdsbidrag har gjorts vid introduktionsdagar och genom 
hälsoinspiratörerna. 

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 fler personer ska bryta sitt 
långvariga bidragsberoende och att fler barn ska ha föräldrar 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 färdigheter 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 alternativa 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 hushåll med försörjningsstöd 
är att växla bidrag mot lön, arbetsmarknadsanställningar, gå från passivt 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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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Målvärdet för 2020 är 3,1 %, utfallet för år 20202 blev 7,9 %. Arbetslivsnämnden arbetar med 
närvarande ledarskap, personlig återkoppling till medarbetarna, kompetensutveckling, feedback, 
möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, 
systematiskt arbetsmiljöarbete och individuell uppföljning av rehabiliteringsärenden. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målvärdet för 2020 är 3,0 årsarbetare, utfallet för år 2020 blev 4,5 årsarbetare. Arbetslivsnämnden har 
timavlönade samhällsinformatörer för målgruppen nyanlända flyktingar inom Borås Etableringscenter. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %, blev 40,3 % för år 2020, målvärdet var på 
43 %. Information angående friskvårdsbidrag har gjorts vid introduktionsdagar och genom 
hälsoinspiratörerna. 

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 fler personer ska bryta sitt 
långvariga bidragsberoende och att fler barn ska ha föräldrar 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 färdigheter 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 alternativa 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 hushåll med försörjningsstöd 
är att växla bidrag mot lön, arbetsmarknadsanställningar, gå från passivt 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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4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Sålda platser 2 385 2 511 100 0 -100 

Statsbidrag 172 993 158 371 147 013 138 662 -8 351 

Avgifter och övriga 
intäkter 21 377 19 038 17 367 18 764 1 397 

Summa intäkter 196 755 179 920 164 480 157 426 -7 054 

Personal -306 419 -295 088 -286 196 -272 779 13 417 

Lokaler -15 232 -15 058 -15 722 -16 630 -908 

Försörjningsstöd -61 582 -57 698 -57 075 -61 062 -3 987 

Material och tjänster -37 683 -40 065 -40 662 -43 863 -3 201 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -420 916 -407 909 -399 655 -394 334 5 321 

Buffert (endast i 
budget) 0 0 -2 375 0 2 375 

Nettokostnad -224 161 -227 989 -237 550 -236 908 642 

Kommunbidrag 231 850 233 200 237 550 237 550 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 7 689 5 211 0 642 642 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 0 0 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 0 0 0 0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 7 689 5 211 0 642 642 

Ackumulerat resultat 0 3 000 3 000 3 000 0 

Resultatanalys 
Utvecklingen de tre senaste åren. 

 År 2020 plus 642 tkr  
 År 2019 plus 5 211 tkr 
 År 2018, plus 7 689 kr 

Arbetslivsnämnden har haft de tre senaste åren haft en stabil ekonomi. 

De verksamheter som alltid är osäkra är nettoutbetalningar av försörjningsstöd samt antalet 
feriearbeten. 
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Resultatanalys 2020. 
Arbetslivsnämndens överskott för år 2020 blev 642 tkr. 

Central administration gjorde ett överskott med 1 847, främst beroende på att alla tjänster ej varit 
tillsatta under året. 

Politisk verksamhet gjorde ett litet överskott med 506 tkr. 

IFO exklusive försörjningsstöd överskott blev 6 273 tkr. Försörjningsenheten plus 5 830 tkr beror 
främst på att alla tjänster inte varit tillsatta under året. Relationsvåldsenheten minus 811 främst 
beroende på fler insatser än budget. Återbruk plus 1 082 tkr främsta anledning att alla tjänster inte varit 
tillsatta under året och att all ny verksamhet inte har hunnit komma igång. Jobb Borås unga plus 
294 tkr, övrig verksamhet plus 122 tkr. 

Försörjningsstöd. Försörjningsstödets budget var för år 2020, 53 000 tkr nettoutbetalningarna blev 
55 894 tkr, ett underskott med 2 894 tkr. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2020 (december) 705, jämfört med 2019 (december) 708 
jämfört med 2018 (december) 679. 

Resultatet för verksamheten Integration blev minus 79 tkr. 

Verksamheterna under integration har varit: 

 Integration 
 Nationella minoriteter 
 Borås Stads flyktingmottagning  

Arbetsmarknadsinsatser där Jobb Borås vuxna och Arbetsmarknadsanställningar ingår. Verksamheten 
gjorde ett underskott med 10 010 tkr varav arbetsmarknadsanställningar minus 9 808 tkr övrig 
verksamhet minus 202 tkr. Då försörjningsstödet gick med plus och verksamhet under IFO 
ekonomiskt bistånd exklusive försörjningsstöd gjorde ett stort plus fanns det ekonomiska möjligheter 
att anställa fler arbetsmarknadsanställningar än budget. 

Feriearbeten gjorde ett överskott med 1 086 tkr främst beroende på ett statsbidrag med 2 013 tkr. 

Övrigt som består av personligt ombud. Personligt ombud gjorde ett överskott med 1 436 främst 
beroende på att statsbidraget ökade till 2 939 tkr från tidigare år då statsbidraget var på 2 116 tkr. 

Medlemsavgiften till Samordningsförbundet kostade 2 498 tkr budget var på 2 600 tkr därav ett litet 
överskott med 102 tkr. 

Buffert på 2 375 tkr användes för att täcka underskotten i verksamheten.  

  

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Summa     
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Resultatanalys 2020. 
Arbetslivsnämndens överskott för år 2020 blev 642 tkr. 

Central administration gjorde ett överskott med 1 847, främst beroende på att alla tjänster ej varit 
tillsatta under året. 

Politisk verksamhet gjorde ett litet överskott med 506 tkr. 

IFO exklusive försörjningsstöd överskott blev 6 273 tkr. Försörjningsenheten plus 5 830 tkr beror 
främst på att alla tjänster inte varit tillsatta under året. Relationsvåldsenheten minus 811 främst 
beroende på fler insatser än budget. Återbruk plus 1 082 tkr främsta anledning att alla tjänster inte varit 
tillsatta under året och att all ny verksamhet inte har hunnit komma igång. Jobb Borås unga plus 
294 tkr, övrig verksamhet plus 122 tkr. 

Försörjningsstöd. Försörjningsstödets budget var för år 2020, 53 000 tkr nettoutbetalningarna blev 
55 894 tkr, ett underskott med 2 894 tkr. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2020 (december) 705, jämfört med 2019 (december) 708 
jämfört med 2018 (december) 679. 

Resultatet för verksamheten Integration blev minus 79 tkr. 

Verksamheterna under integration har varit: 

 Integration 
 Nationella minoriteter 
 Borås Stads flyktingmottagning  

Arbetsmarknadsinsatser där Jobb Borås vuxna och Arbetsmarknadsanställningar ingår. Verksamheten 
gjorde ett underskott med 10 010 tkr varav arbetsmarknadsanställningar minus 9 808 tkr övrig 
verksamhet minus 202 tkr. Då försörjningsstödet gick med plus och verksamhet under IFO 
ekonomiskt bistånd exklusive försörjningsstöd gjorde ett stort plus fanns det ekonomiska möjligheter 
att anställa fler arbetsmarknadsanställningar än budget. 

Feriearbeten gjorde ett överskott med 1 086 tkr främst beroende på ett statsbidrag med 2 013 tkr. 

Övrigt som består av personligt ombud. Personligt ombud gjorde ett överskott med 1 436 främst 
beroende på att statsbidraget ökade till 2 939 tkr från tidigare år då statsbidraget var på 2 116 tkr. 

Medlemsavgiften till Samordningsförbundet kostade 2 498 tkr budget var på 2 600 tkr därav ett litet 
överskott med 102 tkr. 

Buffert på 2 375 tkr användes för att täcka underskotten i verksamheten.  

  

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Summa     
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 572 569 0 195 195 

Kostnader -12 843 -13 599 -14 878 -13 226 1 652 

Resultat -12 271 -13 030 -14 878 -13 031 1 847 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 200 -1 479 -1 585 -1 079 506 

Resultat -1 200 -1 479 -1 585 -1 079 506 

IFO ekonomiskt bistånd 
exkl. försörjningsstöd      

Intäkter 19 893 19 217 21 301 21 187 -114 

Kostnader -92 649 -94 174 -110 727 -104 340 6 387 

Resultat -72 756 -74 957 -89 426 -83 153 6 273 

Försörjningsstöd      

Intäkter 5 914 5 183 4 200 5 182 982 

Kostnader -61 719 -57 717 -57 200 -61 076 -3 876 

Resultat -55 805 -52 534 -53 000 -55 894 -2 894 

Integration      

Intäkter 16 804 16 203 15 504 13 264 -2 240 

Kostnader -22 080 -20 134 -19 557 -17 396 2 161 

Resultat -5 276 -3 931 -4 053 -4 132 -79 

Arbetsmarknadsinsatse
r      

Intäkter 150 078 136 352 121 249 112 634 -8 615 

Kostnader -210 244 -201 256 -175 208 -176 603 -1 395 

Resultat -60 166 -64 904 -53 959 -63 969 -10 010 

Feriearbeten      

Intäkter 1 378 280 110 2 025 1 915 

Kostnader -13 689 -12 855 -13 410 -14 239 -829 

Resultat -12 311 -12 575 -13 300 -12 214 1 086 

Övrigt      

Intäkter 2 116 2 116 2 116 2 939 823 

Kostnader -6 492 -6 695 -7 090 -6 375 715 

Resultat -4 376 -4 579 -4 974 -3 436 1 538 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -2 375 0 2 375 
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Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Resultat 0 0 -2 375 0 2 375 

Totalt      

Intäkter 196 755 179 920 164 480 157 426 -7 054 

Kostnader -420 916 -407 909 -402 030 -394 334 7 696 

Resultat -224 161 -227 989 -237 550 -236 908 642 

4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Administration som har bestått av: 

 Förvaltningsledning 
 Ekonomifunktion 
 HR-funktion 
 Kommunikatör 
 Kvalitet och utvecklingsenhet. 

Administrationen som tillsammans med verksamheten har arbetat med ständiga förbättringar. 

Administrationen gjorde under 2020 ett överskott med 1 847 tkr, främst beroende på att alla tjänster ej 
har varit tillsatta under året. 

Ekonomifunktionen, Chef för ekonomifunktion, ekonom samt en ekonomiadministratör, har förutom 
arbetat för Arbetslivsnämnden även arbetat för Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanlagt 1,25 
tjänster. 

HR-funktion, Chef för HR-funktion samt två HR-specialister har förutom arbetat för 
Arbetslivsnämnden även arbetat för Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanlagt 1,50 tjänster.  

4.3.2 Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet som består av nämndens kostnader samt 50 % nämndsekreterare. Verksamheten 
gjorde ett överskott med 506 tkr. Främsta anledningen kortare mötestider vid digitala möten jämfört 
med fysiska. 

4.3.3 IFO ekonomiskt bistånd exkl. försörjningsstöd 

Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har 
undersökt och uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt är det 
möjligt att omvandla försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära samverkan med 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjlig och så få 
hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt försörjningsstöd. 
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Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Resultat 0 0 -2 375 0 2 375 

Totalt      

Intäkter 196 755 179 920 164 480 157 426 -7 054 

Kostnader -420 916 -407 909 -402 030 -394 334 7 696 

Resultat -224 161 -227 989 -237 550 -236 908 642 

4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Administration som har bestått av: 

 Förvaltningsledning 
 Ekonomifunktion 
 HR-funktion 
 Kommunikatör 
 Kvalitet och utvecklingsenhet. 

Administrationen som tillsammans med verksamheten har arbetat med ständiga förbättringar. 

Administrationen gjorde under 2020 ett överskott med 1 847 tkr, främst beroende på att alla tjänster ej 
har varit tillsatta under året. 

Ekonomifunktionen, Chef för ekonomifunktion, ekonom samt en ekonomiadministratör, har förutom 
arbetat för Arbetslivsnämnden även arbetat för Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanlagt 1,25 
tjänster. 

HR-funktion, Chef för HR-funktion samt två HR-specialister har förutom arbetat för 
Arbetslivsnämnden även arbetat för Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanlagt 1,50 tjänster.  

4.3.2 Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet som består av nämndens kostnader samt 50 % nämndsekreterare. Verksamheten 
gjorde ett överskott med 506 tkr. Främsta anledningen kortare mötestider vid digitala möten jämfört 
med fysiska. 

4.3.3 IFO ekonomiskt bistånd exkl. försörjningsstöd 

Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har 
undersökt och uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt är det 
möjligt att omvandla försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära samverkan med 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjlig och så få 
hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt försörjningsstöd. 
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Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det ska finnas kompetent personal med sådan 
utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla 
rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättssäkerhet, vilket underlättar för personal på 
försörjningsenheten. 

Förutsättningar för försörjningsenheten är att det finns tillräckligt med socialsekreterare, då en del av 
personalen är ung och oerfaren och personalomsättningen är emellan åt hög. Grundinställningen för 
både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. Klienten ska veta vad 
som förväntas av honom/henne och känna en trygghet vid besök hos försörjningsenheten som i 
normal fallet är en gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara skriftlig och rättssäker och 
det ska finnas möjligheter för klienten att förstå sin egen ekonomi och möjlighet att ta kontroll över sin 
egen situation. Inom försörjningsstödet ska det finnas tydlig dokumentation för att både 
socialsekreteraren och klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation 
underlättar och säkerställer beslut vi handläggarbyten. 

Försörjningsenhetens metod att arbeta med försörjningsstöd har sett ut ut enligt nedan: 

 Tydliga uppdrag och syfte 
 Skriftliga rutiner och processer 
 Mycket arbetsledning 
 Omfattande introduktion 
 Stödfunktioner 
 Ansvar 
 Tydlighet 
 Ordning och reda 

Metoden bygger vidare på: 

 Möten är viktigt 
 Modern traditionell handläggning 
 Noggranna utredningar 
 Omfattande kontroller 

Möten med klienter är en av flera framgångsfaktorer på försörjningsenheten. Mötena är viktiga utifrån 
nedanstående perspektiv. 

 Planera hur klienten når egen försörjning 
 Planera hur klienten kan ta ansvar för sin egen ekonomi 
 Informera om hur klienten kan påverka sin ekonomi 
 Bevaka barnrätten 
 Tidig upptäckt av våld  

Grundinställningen för både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. 
Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne och känna en trygghet vid besök hos 
försörjningsenheten som i normalfallet är 1 gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska vara 
skriftlig och rättssäkert och det ska finnas möjligheter för klienten att förstå sin ekonomi och möjlighet 
att ta kontroll över sin egen situation. 

Inom försörjningsstödet ska det finnas tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och 
klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar och säkerställer 
beslut vid handläggarbyten. Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker socialsekreteraren att hitta 
andra alternativ av försörjning än försörjningsstöd. Det finns olika metoder för att få ett så lågt 
försörjningsstöd som möjligt. En metod är att arbeta med rutiner som innebär tydliga och 
standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i socialsekreterarens ansvar. Det innebär att 
ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs, begränsningar i handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för 
både klienter och handläggare. En annan metod är att ansvara för hela processen när det gäller 
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försörjningsstödet. Socialsekreteraren ansvara för hela processen och får en helhetskunskap och 
relation till klienten, vilket bidrar till att det finns möjligheter att följa upp klientens ekonomi och 
förhindra felutbetalningar. 

Övriga viktiga delar som försörjningsenheten arbetar med: 

 Hållbarhet, rusta människor att klara sig utan försörjningsstöd 
 Förebygga att barn lever i hushåll med försörjningsstöd 
 Förebygga kriminalitet 
 Förebygga våld i nära relationer 

Utvecklingsprojekt inom försörjningsstödet har varit under år 2020: 

 Digitaliserade ansökningar 
 SIP-samordnare (samordnad individuell plan) 
 Ta fram metod för att kartlägga långvarigt bidragsberoende 

Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar, de avlastar 
också socialsekreterarna i syfte att inte hamna i dubbla roller. Det är FUT-utredarna som återkräver 
bistånd och verksamheten har framförallt en förebyggande effekt. 

Ett av Arbetslivsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska åtgärder. En annan av Arbetslivsnämndens uppdrag är att ansvara för 
försörjningsstödet, i vilket ingår att arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder 
i syfte att den enskilde ska nå egen försörjning. Utifrån dessa uppdrag har Arbetslivsnämnden 
formulerat ett mål. Målet har varit att under år 2020 skall 75 personer gå från försörjningsstöd till någon 
form av egen försörjning. Metoden heter växla bidrag mot lön. Under 2020 har det varit 75 (december) 
personer som har haft växla bidrag mot lön. Personalkostnaden har varit 15 997 752 kr, 
arbetsmarknadsstödet har varit 9 711 414 kr. Nettosumma 6 286 338 kr. Minskningen av 
försörjningsstödet har varit 5 909 457 kr. 

Relationsvåldsenheten 

Nämnden har också ansvarat för Relationsvåldsenhet som erbjudit stöd till personer som är över 18 år 
och bosatta i Borås Stad. Verksamheten har varit för de personer som varit utsatta för hot och våld i 
nära relationer samt hedersrelaterat hot och våld. Verksamheten har även arbetat med att motverka 
sexuella tjänster mot betalning och människohandel.    
Under år 2020 har relationsvåldsenheten tagit fram ett program för Borås Stads arbete mot 
hedersrelaterat våld. Relationsvåldsenheten har också i samverkan tagit fram en handbok avseende 
stadens praktiska arbete mot hedersrelaterat våld. I handboken finns också en strategisk del som 
behandlar hur Borås Stad ska arbeta för att förebygga hedersrelaterat våld. Handboken riktar sig till 
socialtjänst, skola, förskola fritidsverksamhet samt CKS. 

Mika mottagningen är relationsvåldsenhetens nyhet under 2020. Verksamheten byggdes upp under 
hösten 2020. Verksamheten vänder sig till personer som har erfarenhet av sex mot betalning, skadar sig 
genom sex samt är offer för människohandel för sexuella ändamål. Verksamheter arbetar med långa 
stödkontakter och i samverkan med andra myndigheter för att stödja personer som söker stöd. Mika 
mottagningen kommer också att utreda behov av stöd och skydd utifrån socialtjänstlagen för 
målgruppen. 
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försörjningsstödet. Socialsekreteraren ansvara för hela processen och får en helhetskunskap och 
relation till klienten, vilket bidrar till att det finns möjligheter att följa upp klientens ekonomi och 
förhindra felutbetalningar. 

Övriga viktiga delar som försörjningsenheten arbetar med: 

 Hållbarhet, rusta människor att klara sig utan försörjningsstöd 
 Förebygga att barn lever i hushåll med försörjningsstöd 
 Förebygga kriminalitet 
 Förebygga våld i nära relationer 

Utvecklingsprojekt inom försörjningsstödet har varit under år 2020: 

 Digitaliserade ansökningar 
 SIP-samordnare (samordnad individuell plan) 
 Ta fram metod för att kartlägga långvarigt bidragsberoende 

Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar, de avlastar 
också socialsekreterarna i syfte att inte hamna i dubbla roller. Det är FUT-utredarna som återkräver 
bistånd och verksamheten har framförallt en förebyggande effekt. 

Ett av Arbetslivsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska åtgärder. En annan av Arbetslivsnämndens uppdrag är att ansvara för 
försörjningsstödet, i vilket ingår att arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder 
i syfte att den enskilde ska nå egen försörjning. Utifrån dessa uppdrag har Arbetslivsnämnden 
formulerat ett mål. Målet har varit att under år 2020 skall 75 personer gå från försörjningsstöd till någon 
form av egen försörjning. Metoden heter växla bidrag mot lön. Under 2020 har det varit 75 (december) 
personer som har haft växla bidrag mot lön. Personalkostnaden har varit 15 997 752 kr, 
arbetsmarknadsstödet har varit 9 711 414 kr. Nettosumma 6 286 338 kr. Minskningen av 
försörjningsstödet har varit 5 909 457 kr. 

Relationsvåldsenheten 

Nämnden har också ansvarat för Relationsvåldsenhet som erbjudit stöd till personer som är över 18 år 
och bosatta i Borås Stad. Verksamheten har varit för de personer som varit utsatta för hot och våld i 
nära relationer samt hedersrelaterat hot och våld. Verksamheten har även arbetat med att motverka 
sexuella tjänster mot betalning och människohandel.    
Under år 2020 har relationsvåldsenheten tagit fram ett program för Borås Stads arbete mot 
hedersrelaterat våld. Relationsvåldsenheten har också i samverkan tagit fram en handbok avseende 
stadens praktiska arbete mot hedersrelaterat våld. I handboken finns också en strategisk del som 
behandlar hur Borås Stad ska arbeta för att förebygga hedersrelaterat våld. Handboken riktar sig till 
socialtjänst, skola, förskola fritidsverksamhet samt CKS. 

Mika mottagningen är relationsvåldsenhetens nyhet under 2020. Verksamheten byggdes upp under 
hösten 2020. Verksamheten vänder sig till personer som har erfarenhet av sex mot betalning, skadar sig 
genom sex samt är offer för människohandel för sexuella ändamål. Verksamheter arbetar med långa 
stödkontakter och i samverkan med andra myndigheter för att stödja personer som söker stöd. Mika 
mottagningen kommer också att utreda behov av stöd och skydd utifrån socialtjänstlagen för 
målgruppen. 
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Relationsvåldsenheten har under 2020 haft 209 kontakter med sökande, annan person, extern 
myndighet, eller polis. Verksamheten har öppnat 106 ärenden, startat 109 utredningar samt gjort 53 
insatser. Se nedan insatser: 

 25 insatser Skyddad boende 
 20 insatser intern öppenvård 
 4 insatser extern öppenvård 
 3 insatser jourboende 
 1 insats familjehem 

Alternativ arbetsmarknad 

Den alternativa arbetsmarknaden avser skapande platser och anpassade uppgifter för personer med 
funktionsnedsättningar, som har en begränsad arbetsförmåga men inte är beviljade insatser inom LSS 
eller socialpsykiatri. I första hand skall funktionsnedsatta arbeta inom den ordinarie kommunala 
verksamheten, det finns dock ett behov av en alternativ arbetsmarknad för de personer som har särskilt 
behov av stöd innan personen kan gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden. 

Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till 
att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation för att deltagarna ska kunna ta sig in på den 
ordinarie arbetsmarknaden. Arbetslivsnämndens egen verksamhet i den alternativa arbetsmarknaden 
Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva och bygga upp arbetsförmåga, samt rusta individen att gå 
vidare mot ordinarie arbetsmarknaden, ca 190 personer har haft olika former av 
arbetsmarknadsanställningar/praktikplatser på Återbruk under 2020. 

Under 2020 har följande verksamheter funnits på Återbruk: 

 Fixartjänst 
 Fastighetsservice, hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom fastighetsförvaltning, 

sköter och renoverar den egna fastigheten 
 Åter i bruk, secondhandbutik 
 Secondhand byggmaterial 
 Transporttjänst, interna och externa transporter, exempelvis post och matkörningar 
 Snickeri/Tapetseri 
 Restaurang 
 Biltvätt för i första hand Borås Stads leasingbilar 
 Cykelverkstad, renoverar och säljer begagnade cyklar 
 Däckverkstad, tar emot däck från återvinningsstationer 
 Data och elektronikgrupp, lagar och återanvänder och källsorterar datorer och elektronik 
 Återvinning returen, i samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid 

återvinningsstationer och källsorteringshjälp 
 Mobile info center. Mobile info centers huvuduppgift är att informera om avfallshantering vid 

återvinningscentraler och på platser där det bor mycket folk, främst i AB Bostäders stora 
områden på Norrby och Hässleholmen, informationen kan omfatta många olika språk. 

 Lokalvårdsorganisation som städar Vulcanus 15 och Vulcanus 16. 
 Lågtröskel verksamhet. Verksamhetens målgrupp är 16-30 år med psykisk ohälsa. Deltagarna 

befinner sig långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och behöver mycket stöd och lång tid 
för att bli redo för den ordinarie arbetsmarknaden. Verksamheten är inriktat mot 
textilverksamhet. 

 VSB 
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Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan kriminalvården, Arbetsförmedlingen 
och Borås Stad. Krami erbjuder stöd för personer som på grund av sin kriminella eller sociala bakgrund 
har svårt att komma ut i arbete eller utbildning. Krami är ett vägledningsprogram som hjälper att finna 
och få och behålla ett arbete eller utbildning. 

Krami - vägen till arbete. Verksamheten avslutades 2020-08-31. 

Chansen  
Chansen är en arbetsförberedande Vinsats som vänder sig till Boråsare som fyllt 18 år eller äldre med 
notering i belastningsregistret som vill ge sig själv en chans att byta väg i livet. Målet är att 30 deltagare 
ska genomgå en vägledningskurs där målet är att 50 % ska kvalificera sig och genomföra ett års arbeta 
som OSA-anställning. Verksamheten har erbjudit motiverande samtal, sociala aktiviteter, arbets och 
rehabiliterande insatser, hälsoundersökning och stöd i kontakter i kontakter med drogrehabiliterande 
insatser. 

Under 2020 har Chansen haft 24 inskrivna. 10 har kommit från Arbetslivsförvaltningen, 6 från 
Arbetsförmedlingen, 6 från Frivården och 2 egen ansökan. 

Verksamheterna under IFO ekonomiskt bistånd exklusive försörjningsstöd gjorde ett överskott med 
6 273 tkr. 

 Försörjningsenheten gjorde ett överskott med 5 830 främst på att tjänster inte varit tillsatta 
under året  

 Relationsvåldsenheten ett minusresultat med 811 tkr främst beroende på fler insatser än budget.  
 Återbruk gjorde ett överskott med 1 082 tkr för år 2020, främst beroende på att alla nya 

verksamheter inte varit igång hela året samt att alla tjänster inte varit tillsatta under året  
 Jobb Borås unga plus 294 tkr 
 Övriga verksamheter minus 122 tkr. 

4.3.4 Försörjningsstöd 

När Arbetslivsnämnden startade år 2011 och då började arbeta med försörjningsstödet. Syftet var och 
är att den enskilde ska nå egenförsörjning och arbetar därför med utredande, aktiverande och 
arbetsförberedande åtgärder. Försörjningsstödet nettokostnader och antal hushåll med försörjningsstöd 
har minskat kraftigt. En stor grupp av personer har under åren övergått till Borås Stads 
arbetsmarknadsinsatser, insatserna är organiserade under Jobb Borås. Verksamheten fokus är att 
åstadkomma resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och att strukturera 
resurserna kring deltagaren så de blir så effektiva som möjligt med inriktning på insatser som leder till 
egen försörjning. För 2020 blev underskottet för försörjningsstödet, 2 894 tkr. 

Försörjningsstödets nettokostnaders utveckling sedan Arbetslivsnämnden startade: 

 Bokslut 2020, 55 894 tkr 
 Bokslut 2019, 52 534 tkr 
 Bokslut 2018, 55 805 tkr  
 Bokslut 2017, 58 273 tkr 
 Bokslut 2016, 65 250 tkr 
 Bokslut 2015, 73 393 tkr 
 Bokslut 2014, 82 240 tkr 
 Bokslut 2013, 92 354 tkr 
 Bokslut 2012, 96 684 tkr 
 Bokslut 2011, 101 445 tkr 

En minskning med 45 551 tkr mellan åren 2020 och 2011. 
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Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan kriminalvården, Arbetsförmedlingen 
och Borås Stad. Krami erbjuder stöd för personer som på grund av sin kriminella eller sociala bakgrund 
har svårt att komma ut i arbete eller utbildning. Krami är ett vägledningsprogram som hjälper att finna 
och få och behålla ett arbete eller utbildning. 

Krami - vägen till arbete. Verksamheten avslutades 2020-08-31. 

Chansen  
Chansen är en arbetsförberedande Vinsats som vänder sig till Boråsare som fyllt 18 år eller äldre med 
notering i belastningsregistret som vill ge sig själv en chans att byta väg i livet. Målet är att 30 deltagare 
ska genomgå en vägledningskurs där målet är att 50 % ska kvalificera sig och genomföra ett års arbeta 
som OSA-anställning. Verksamheten har erbjudit motiverande samtal, sociala aktiviteter, arbets och 
rehabiliterande insatser, hälsoundersökning och stöd i kontakter i kontakter med drogrehabiliterande 
insatser. 

Under 2020 har Chansen haft 24 inskrivna. 10 har kommit från Arbetslivsförvaltningen, 6 från 
Arbetsförmedlingen, 6 från Frivården och 2 egen ansökan. 

Verksamheterna under IFO ekonomiskt bistånd exklusive försörjningsstöd gjorde ett överskott med 
6 273 tkr. 

 Försörjningsenheten gjorde ett överskott med 5 830 främst på att tjänster inte varit tillsatta 
under året  

 Relationsvåldsenheten ett minusresultat med 811 tkr främst beroende på fler insatser än budget.  
 Återbruk gjorde ett överskott med 1 082 tkr för år 2020, främst beroende på att alla nya 

verksamheter inte varit igång hela året samt att alla tjänster inte varit tillsatta under året  
 Jobb Borås unga plus 294 tkr 
 Övriga verksamheter minus 122 tkr. 

4.3.4 Försörjningsstöd 

När Arbetslivsnämnden startade år 2011 och då började arbeta med försörjningsstödet. Syftet var och 
är att den enskilde ska nå egenförsörjning och arbetar därför med utredande, aktiverande och 
arbetsförberedande åtgärder. Försörjningsstödet nettokostnader och antal hushåll med försörjningsstöd 
har minskat kraftigt. En stor grupp av personer har under åren övergått till Borås Stads 
arbetsmarknadsinsatser, insatserna är organiserade under Jobb Borås. Verksamheten fokus är att 
åstadkomma resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och att strukturera 
resurserna kring deltagaren så de blir så effektiva som möjligt med inriktning på insatser som leder till 
egen försörjning. För 2020 blev underskottet för försörjningsstödet, 2 894 tkr. 

Försörjningsstödets nettokostnaders utveckling sedan Arbetslivsnämnden startade: 

 Bokslut 2020, 55 894 tkr 
 Bokslut 2019, 52 534 tkr 
 Bokslut 2018, 55 805 tkr  
 Bokslut 2017, 58 273 tkr 
 Bokslut 2016, 65 250 tkr 
 Bokslut 2015, 73 393 tkr 
 Bokslut 2014, 82 240 tkr 
 Bokslut 2013, 92 354 tkr 
 Bokslut 2012, 96 684 tkr 
 Bokslut 2011, 101 445 tkr 

En minskning med 45 551 tkr mellan åren 2020 och 2011. 
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Utveckling av nettokostnader för arbetsmarknadsanställningar sedan Arbetslivsnämnden startade: 

 År 2020, 47 808 tkr (538 personer december 2020)  
 År 2019, 48 484 tkr (472 personer december 2019) 
 År 2018, 45 876 tkr (631 personer, december 2018)  
 År 2017, 43 073 tkr (566 personer, december 2017)  
 År 2016, 40 931 tkr (469 personer, december 2016) 
 År 2015, 35 182 tkr (353 personer, december 2015) 
 År 2014, 34 963 tkr (407 personer, december 2014) 
 År 2013, 28 275 tkr (444 personer, december 2013) 
 År 2012, 28 287 tkr (265 personer, december 2012) 
 År 2011, 35 776 tkr (226 personer, december 2011)  

En ökning med 12 032 kr samt 312 personer mellan åren 2020 och 2011. 

Antal hushåll med försörjningsstöd sedan Arbetslivsnämnden startade (december månad). 

 År 2020, 705 hushåll 
 År 2019, 708 hushåll 
 År 2018, 679 hushåll 
 År 2017, 798 hushåll 
 År 2016, 912 hushåll 
 År 2015, 1 062 hushåll 
 År 2014, 1 091 hushåll. 
 År 2013, 1 158 hushåll 
 År 2012, 1 236 hushåll 
 År 2011, 1 304 hushåll. 

En minskning med 599 hushåll mellan åren 2020 och 2011. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalender året (december månad). 

 År 2020, 407 hushåll 
 År 2019, 399 hushåll 
 År 2018, 414 hushåll 
 År 2017, 486 hushåll 
 År 2016, 532 hushåll 
 År 2015, 637 hushåll. 

En minskning med 230 hushåll mellan åren 2020 och 2015. 

Andel barn som inte lever i hushåll med försörjningsstöd % (december månad). 

 År 2020, 99 % 
 År 2019, 99 % 
 År 2018, 98 % 
 År 2017, 98 % 
 År 2016, 98 %. 

Andel barn som inte lever i hushåll med försörjningsstöd % (december månad). 

Har legat stabilt mellan 99 % och 98 % mellan åren 2020 och 2016. 
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4.3.5 Integration 

Arbetslivsnämnden har haft det övergripande ansvaret för integrationsfrågor och har varit drivande i 
frågor som gäller integration inom Borås Stad. 

Integrationsarbetet bedrivs utifrån programmet för ett integrerat samhälle. Huvudmålet för 
integrationsarbetet är Boråsare som är födda utomlands och Boråsare som är födda i Sverige vars båda 
föräldrar är födda utomlands. Integrationsarbetet bedrivs mot tre målgrupper, invånare i Borås Stad, 
anställda och politiker i Borås Stad. En bra integrations och mångfaldsarbete motverkar rasism och 
främlingsfientlighet. Den enskilt viktigaste frågan i integrationen har varit att att öka möjligheten för 
flyktinggrupper att komma i arbete och därmed egenförsörjning, att ha ett arbete stärker självkänslan 
utvecklar språket och ger på ett naturligt sätt delaktighet i samhället. Ett nätverk i integrationsfrågan är 
uppbyggt med representanter från Borås Stads alla förvaltningar. Borås Stad påverkas i högsta grad av 
statliga beslut, därför har det behövts en kontinuerlig omvärldsbevakning. 

Integration 

Verksamhet som har bedrivits under 2020 gällande integration. 

 Samhällsvägledning har bedrivits på mötesplatser och stadsbibliotek 
 Flyktingguide/Fadderverksamheten, projekt Fria och språkvänner som bidrar till att människor 

möts. Arbete har genomförts med att matcha ungdomsfaddrar för ensamkommande ungdomar. 
Verksamheterna har finansierats av Länsstyrelsen.  

 Information- och kunskapsspridning bland annat genom skolföreläsningar.  
 Integrationsråd där dialog och samverkan skett med etniska föreningar för de som de senaste 

åren etablerat sig i Borås.  
 Integrationsdagen 2020-11-03. Temat var "Tillit i ett föränderligt samhälle" - att skapa tillitsfulla 

relationer mellan förvaltningar och invånare.  
 Kartläggning av service och stöd för att identifiera hur behovet ser ut och på vilket sätt det sker 

inom Kommunen och civilsamhället 
 Integrationsnätverk kommunala förvaltningar och bolag 
 Samverkan med civilsamhället och medverkan vid möten med olika områdesnätverk.  

Nationella minoriteter 
Arbetslivsnämnden har haft ansvaret för samordningen med Borås Stads arbete att tillgodose de 
nationella minoriteternas rättigheter kopplat till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Minoritetslagstiftningen omfattas också alla så kallade förvaltningsmyndigheter vilket innebär att 
samtliga kommunens nämnder berörs av lagstiftningen och ska arbeta för de nationella minoriteternas 
rättigheter. 

Verksamheter under nationella minoriteter. 

 Fortsatt arbete med implementering av programmet för nationella minoriteter 
 Informationsspridning om nationella minoriteter och minoritetslagstiftning 
 Samråd med de olika minoriteterna  
 Arbete med verksamheten Finskt Förvaltningsområde, finansieras av länsstyrelsen 
 Arbete med verksamheten Romsk inkludering som finansieras av nämnden och länsstyrelsen 
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4.3.5 Integration 

Arbetslivsnämnden har haft det övergripande ansvaret för integrationsfrågor och har varit drivande i 
frågor som gäller integration inom Borås Stad. 

Integrationsarbetet bedrivs utifrån programmet för ett integrerat samhälle. Huvudmålet för 
integrationsarbetet är Boråsare som är födda utomlands och Boråsare som är födda i Sverige vars båda 
föräldrar är födda utomlands. Integrationsarbetet bedrivs mot tre målgrupper, invånare i Borås Stad, 
anställda och politiker i Borås Stad. En bra integrations och mångfaldsarbete motverkar rasism och 
främlingsfientlighet. Den enskilt viktigaste frågan i integrationen har varit att att öka möjligheten för 
flyktinggrupper att komma i arbete och därmed egenförsörjning, att ha ett arbete stärker självkänslan 
utvecklar språket och ger på ett naturligt sätt delaktighet i samhället. Ett nätverk i integrationsfrågan är 
uppbyggt med representanter från Borås Stads alla förvaltningar. Borås Stad påverkas i högsta grad av 
statliga beslut, därför har det behövts en kontinuerlig omvärldsbevakning. 

Integration 

Verksamhet som har bedrivits under 2020 gällande integration. 

 Samhällsvägledning har bedrivits på mötesplatser och stadsbibliotek 
 Flyktingguide/Fadderverksamheten, projekt Fria och språkvänner som bidrar till att människor 

möts. Arbete har genomförts med att matcha ungdomsfaddrar för ensamkommande ungdomar. 
Verksamheterna har finansierats av Länsstyrelsen.  

 Information- och kunskapsspridning bland annat genom skolföreläsningar.  
 Integrationsråd där dialog och samverkan skett med etniska föreningar för de som de senaste 

åren etablerat sig i Borås.  
 Integrationsdagen 2020-11-03. Temat var "Tillit i ett föränderligt samhälle" - att skapa tillitsfulla 

relationer mellan förvaltningar och invånare.  
 Kartläggning av service och stöd för att identifiera hur behovet ser ut och på vilket sätt det sker 

inom Kommunen och civilsamhället 
 Integrationsnätverk kommunala förvaltningar och bolag 
 Samverkan med civilsamhället och medverkan vid möten med olika områdesnätverk.  

Nationella minoriteter 
Arbetslivsnämnden har haft ansvaret för samordningen med Borås Stads arbete att tillgodose de 
nationella minoriteternas rättigheter kopplat till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Minoritetslagstiftningen omfattas också alla så kallade förvaltningsmyndigheter vilket innebär att 
samtliga kommunens nämnder berörs av lagstiftningen och ska arbeta för de nationella minoriteternas 
rättigheter. 

Verksamheter under nationella minoriteter. 

 Fortsatt arbete med implementering av programmet för nationella minoriteter 
 Informationsspridning om nationella minoriteter och minoritetslagstiftning 
 Samråd med de olika minoriteterna  
 Arbete med verksamheten Finskt Förvaltningsområde, finansieras av länsstyrelsen 
 Arbete med verksamheten Romsk inkludering som finansieras av nämnden och länsstyrelsen 
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 Flyktingmottagning 

Arbetslivsnämnden har ansvarat för Borås Stads flyktingmottagning. 

Verksamhetens uppdrag har varit administration. samhällsinformation, samt tolkservice för nyanlända 
flyktingar under deras 24 första månader efter dem blivit kommunplacerade med uppehållstillstånd. 

Antal kurser i Samhällsorientering som genomförts under år 2020 har varit 23. Kommunerna 
Ulricehamn, Vårgårda, Bollebygd samt Mark har köpt kurser från Borås Stad. Kurserna som pågick 
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2 % från Jemen, 2 % från Irak, 1 % Sudan, 1 % från Uganda, 1 % från Albanien, 1 % från Libanon, 
1 % Libyen, 1 % från Kongo samt 2 % statslösa. 

47 % har varit kvinnor och 53 % har varit män. 
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kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2222
Arbetslivsnämnden, Årsredovisning 2020 19(25) 

4.3.6 Arbetsmarknadsinsatser 

Arbetslivsnämnden har ansvarat för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande och uppföljning, för kommuninvånare som 
av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. Verksamheten skall svara mot arbetsmarknaden och 
den enskildes behov, samt prioritera insatser som leder till att individen kan försörja sig själv. De 
grupper som Arbetslivsnämnden arbetar med är: 

 funktionsnedsatta 
 långtidsarbetslösa 
 nyanlända 
 ungdomar. 

Nämnden finansierar ett stort antal anställningar, såsom trygghetsanställningar, anställningar med 
lönebidrag, särskilt anställningsstöd, nystartsjobb, utvecklingsanställningar OSA (offentligt skyddad 
anställning) samt extra tjänster. 

Jobb Borås 

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för 
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och strukturera resurserna kring 
deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås vuxna 
30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. 

Deltagna anvisas i huvudsak från Arbetsförmedlingen eller Försörjningsenheten, övriga egen ansökan 
eller via samarbetspartners exempelvis Samordningsförbundet. De allra flesta har uppburit helt eller 
delvis försörjningsstöd. 

En individuell kartläggning görs tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska leda till en personlig 
genomförandeplan. Jobb Borås har under 2020 erbjudit ett varierat utbud av arbetsförberedande 
verksamheter. Exempelvis på arbetsförberedande verksamheter är arbetsprövning, arbetsträning, 
utbildning, olika former av arbetsmarknadsanställningar. Verksamheten ska kunna möta deltagarnas 
olika behov och olika förutsättningar. 464 deltagare har det funnits inom Jobb Borås under 2020 
(december). 

Jobb Borås arbetssätt: 
Arbetsförberedande (finansieras av Samordningsförbundet) 

 Aktiv kraft: Är en arbetsförberedande aktivitet med individuellt valbara aktiviteter i 
rehabiliterande syfte. Under år 2020 har det varit 203 inkomna beställningar till programmet. 

 Puls: Har gett ett individuellt anpassat stöd för personer med funktionshinder, prioriterad ålder 
20-55 år som bedöms ha framtida arbetsförmåga. Under år 2020 har det varit 46 inkomna 
beställningar till programmet. 

 Studiesteget: Är en gruppverksamhet för deltagare mellan 16-64 år och kan vara ett bra sätt för 
målgruppen att inleda sina studier på efter ett längre uppehåll eller vid behov få stöd 
inför/under utbildningen. Under år 2020 har det varit 25 beställningar till programmet.  

Arbetslivsinriktad träning 

För att en deltagare ska nå egen försörjning genom arbete eller studier behövs insatser i form av 
arbetslivsinriktad träning. Deltagarna tilldelas en arbetsmarknadshandläggare och tillsammans görs en 
kartläggning som leder till en individuell genomförandeplan för hur deltagaren når målet arbete eller 
studier. Stora och viktiga insatser i den arbetslivsinriktade träningen är coachande, motivationshöjande 
samtal samt praktik. 
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Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar. 
Antal personer med en arbetsmarknadsanställning var 2020 (december), 538 personer jämfört med 
2019 (december), 472 personer, samt 2018 (december), 631 personer. 

Varav växla bidrag mot lön. år 2020 (december), 75 personer jämfört år 2019 (december) 78 personer, 
samt 78, personer 2018 december. 

 Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar inom urbant utvecklingsarbete 
och satsning på kortutbildade för en social hållbar stad. Att ge människor möjlighet att leva på 
lön istället för bidrag, är Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Genom att även satsa på 
att utbilda personerna gör nämnden personerna långsiktigt attraktiva och anställningsbara på 
den ordinarie arbetsmarknaden. Genom det urbana arbetet på Hässleholmen och Norrby under 
år 2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva 
effekterna även inom det urbana utvecklingsarbetet och satsningen på kortutbildade. I 
samverkan med andra aktörer utveckla en välfungerande modell där alla Boråsare ska ha 
möjlighet att delta i kompetenshöjande insatser som ger grundskolekompetens. Vid behov kan 
dessa individer parallellt med kompetenshöjande insatser delta i arbetsförberedande insatser för 
att optimera och på snabbast sätt stödja målgruppens väg mot egen försörjning. 41 personer har 
haft en anställning under denna verksamhet under år 2020 (december).    

 Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har en svår arbetsmarknad att 
möta, höga krav ställs på arbetsprestation och flexibilitet, något som är svårt att möta upp om 
det finns en funktionsnedsättning. Inom Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett särskilt ansvar 
att stödja denna grupp. Under år 2020 (december) har 15 personer från denna grupp haft en 
anställning. 

 Administrera och handlägga Växla Bidrag mot lön. Under 2020 har 75 personer i arbetat 
(december) inom metoden växla bidrag mot lön. Personalkostnaden har varit 15 997 752 kr, 
statsbidraget har varit 9 711 414 kr. Nettosumma 6 286 338 kr. Minskning av utbetalning av 
försörjningsstöd har varit 5 909 457 kr. 

 Ungdomslöner där Arbetslivsnämnden satsat 500 tkr i budget för år 2019, har det varit 24 
ungdomar som fått lön under 2020 (december). 

 Lokalt kunskapslyft, under 2020 har det varit 1 person i det lokala kunskapslyftet (december). 

Under december 2020 har antalet varit 538 på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan. 

 156 Trygghetsanställningar 
 138 Extratjänster 
 76 OSA anställningar 
 71 Utvecklingsanställningar 
 61 Nystartsjobb 
 26 Introduktionsjobb 
 10 Lönebidrag 

Utgångsgruppen 

Inom utgångsgruppen utförs en rad olika aktiviteter. Samtliga har som syfte att på olika sätt ge våra 
deltagare inom Jobb Borås ökade möjligheter att ta sig vidare till den ordinarie arbetsmarknaden eller 
studier av olika slag. Som ett led i detta samarbetar vi främst med Vuxenutbildningen inom Borås Stad 
men även med olika förvaltningar och andra verksamheter. Verksamhet som utförts under 2020 av 
Utgångsgruppen: 

 Integrationsmodellen: Samarbete med de övriga förvaltningarna inom Borås Stad där det finns 
ett rekryteringsbehov. Utrikesfödda deltagare får möjlighet att arbeta och studera svenska 
samtidigt för att kunna få förtur till olika utbildningar till exempel undersköterska, barnskötare. 

 Lokalvårdsgruppen: I samarbete med lokalvårdsgruppen på Återbruk ges ett extra stöd för till 
deltagarna så de kan gå vidare och få arbete inom Borås Stad som lokalvårdare. Deltagarna får 
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extra kunskaper inom svenska språket med också kännedom om rättigheter och skyldigheter 
inom svensk arbetsmarknad. 

 CV-stugan: För att kunna gå vidare till en ordinarie anställning är ett väl genomarbetat CV en 
nödvändighet vilket deltagarna här får hjälp med.        

 Datakurser: I dagens samhälle krävs digitala kunskaper för att kunna ta del av 
samhällsinformation och kunna söka arbete. Den vanligaste kursen under 2020 har varit, lär 
känna din dator.  

 Introduktionskurs för alla som börjat en extratjänst eller ett introduktionsjobb. 
 Utsteget: Kursen innehåller flera olika delar och är en fortsättning på introduktionen men ges 

till våra anställda deltagare när de ska avsluta sin sin anställning. Syftet med utsteget är att 
deltagarna ska vara så väl förberedda som möjligt inför nästa steg på arbetsmarknaden. 

 Framsteget: En öppen verksamhet som alla deltagare inom Jobb Borås är välkomna till. Här får 
deltagarna ta del av föreläsningar med ett brett innehåll. Det kan vara alltifrån företag som 
behöver rekrytera personal till personer som berättar om hur de lyckats gå vidare i livet trots 
svåra utgångslägen.  

KAA Enhet (Kommunens aktivitetsansvar)  
Kommunens aktivitetsansvar KAA innebär att kommunen har en skyldighet att ha kännedom om vad 
unga i åldern 16,20 år som inte går i skolan gör. I april startades KAA-enheten so är en 
förvaltningsövergripande men organiserad under Arbetslivsnämnden och Jobb Borås.  Verksamheten 
erbjuder deltagarna sysselsättning som ska få dem att återgå till gymnasiestudier. 

Fler vägar in 

I december 2020 avslutades projektet Fler vägar in. Projektägare har varit SKR (Sveriges kommuner 
och regioner). I Borås Stad är det Statsledningskansliet, Sociala omsorgsförvaltningen och 
Arbetslivsförvaltningen som gemensamt ansvarat för projektet. Jobb Borås har haft det övergripande 
ledningsansvaret för projektet. Syftet med fler vägar in var att hitta nya arbetsuppgifter inom Borås 
Stads olika förvaltningar som personer med varaktiga funktionsnedsättningar kan utföra så att övrig 
personal inom förvaltningarna ska kunna ägna sig åt sina grunduppdrag. Målet för arbetet var att minst 
tio nya tjänster skulle ha tillkommit. Målet uppnåddes, det var elva personer som fick nya arbeten och i 
dagsläget är det klart att sju av dessa redan eller kommer att bli tillsvidareanställda. 

Stadsdelsvärdar 
Arbetslivsnämnden har bidragit till en säkrare stad med en närvaro på de stadsdelar som är mest socialt 
utsatta i Borås. Hässleholmen, Hulta, Norrby samt Sjöbo. Uppdraget har varit att skapa synlig trygghet i 
utsatta områden genom att vara en pålitlig (bakgrundskontrollerande) vuxennärvaro. Samverkan har 
skett med aktörer som skolor. förskolor, fritidsgårdar och mötesplatser. Samverkan har viktigt utifrån 
att den styrt stadsdelsvärdarnas närvaro till platser som upplevs som otrygga, exempelvis skolvägar, 
skolmiljöer. Ett samarbete har också funnits med Polisen och AB Bostäder. Där närvaron har styrts till 
miljöer som är eller riskerar att vara brottsutsatta samt tider då otryggheten är som störst. 

Mobile Info center 
Mobile Info Center är en flerspråkig mobil informationsverksamhet som samverkar med AB Bostäder, 
SÄRF och Borås energi och miljö, för en tryggare och renare miljö i Borås. 

Under året startade AB Bostäder en ny återvinningscentral på Norrby som bemannas av personer med 
en arbetsmarknadsanställning under Mobile Info Center ledning. Personalen har fått utbildning i 
miljöarbete/källsortering i samarbete med Borås energi och miljö, verksamheten bemannar även 
tjafscykeln för bortforsling av mer skrymmande skräp på området. 

Arbetsmarknadsinsatser gjorde ett under skott med 10 010 tkr. 

Varav Arbetsmarknadsanställning minus 9 808 tkr, övrig verksamhet under Arbetsmarknadsinsatser 
minus 202 tkr. 
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4.3.7 Feriearbeten 

Feriearbeten 

Arbetslivsnämnden har administrerat och finansierat alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som 
gått ut årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 har erbjudits feriearbete. Nämnden har arbetat ihop 
med kommunens olika förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i 
arbetet med att placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna. De har också kunnat arbeta som 
sommarlovsentreprenörer. 

Ungdomarna har fått en möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet, och fått en 
inblick hur det fungerar på en arbetsplats och det har bidragit till att ge dem arbetslivserfarenhet. För 
Borås Stad innebär har det inneburit en möjlighet att marknadsföra sig som en alternativ attraktiv 
arbetsgivare, med tanke på framtida personalbehov. Verksamheten har också ansvarat för att följa upp 
de platser som erbjudits att det har varit arbeten som haft god kvalitet. 

Arbetsmiljöverket klassade Corona som en allmänfarlig sjukdom och inga arbetstagare under 18 år fick 
därför arbeta inom vården eller förskolan. Detta ledde till enorma ansträngningar från 
Arbetslivsförvaltningen och övriga förvaltningar för att kunna ersätta de förlorade platserna. 

Ferieentreprenörsuppdraget sköttes under 2020 av företaget Rockie Startsup som var väldig 
tillmötesgående och ökade antalet platser till 114 platser. 

Verksamheten gjorde ett överskott med 1 086 tkr. främst beroende på att verksamheten fick ett 
statsbidrag på 2 013 tkr. 

Antal ungdomar som arbetat som feriearbetare under 2020 var 1 219. Nedanstående tabell visar var de 
1 219 har haft sina arbetsplatser. 

 Arbetslivsförvaltningen, 76 
 Fritid och Folkhälsa, 243 
 Förskole förvaltning, 14 
 Grundskoleförvaltning, 135 
 IFO förvaltning, 2  
 Kulturförvaltningen, 21 
 Samhällsbyggnadsförvaltningen, 3 
 Sociala Omsorgsförvaltningen, 5 
 Stadskansliet, 50 
 Tekniska förvaltningen/ Lokalförsörjningskontoret/Servicekontoret, 294 
 Vård och äldre förvaltningen, 54 
 Föreningar, 99 
 Kommunala Bolag, 109 
 Sommarlovsentreprenörer, 114 
 Summa, 1 219 feriearbeten 

De tre senaste åren har antalet feriearbetare varit: 

 2020. 1 219 
 2019, 1 258 
 2018, 1 268 
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4.3.8 Övrigt 

Övrigt 
Övrigt består av personligt ombud samt Borås Stads bidrag till samordningsförbundet. 
Arbetslivsnämnden utbetalt bidrag till nedanstående organisationer. 

 Samordningsförbundet, Medlemsavgift för år 2020, 2 498 tkr. ett överskott med 102 tkr då 
budgeten var 2 600 tkr. 

 Personligt ombud som ingår i Arbetslivsnämndens ansvar har under året gett stöd åt personer 
med omfattande psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar, i syfte att hjälpa klienterna 
att få stöd i kontakterna med olika myndigheter. Personligt ombud gjorde ett överskott med 
1 436 främst beroende på att statsbidraget ökade till 2 939 tkr från tidigare år då statsbidraget 
var på 2 116 tkr.  

 Sammanlagt ett plusresultat med 1 538 tkr för verksamheten övrigt. 
  Buffert på 2 375 tkr användes för att täcka underskotten i verksamheten.  

4.4 Verksamheten 2020 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Arbetslivsnämnden har arbetat med att främja jämställdhet genom att öka medvetenheten hos chefer 
och medarbetare i likabehandlingsfrågor. 

I Nämndens plan för jämställdhetsintegrering så har huvudsyftet varit att kvalitetssäkra verksamheten 
riktad till medborgarna och kvalitetssäkra arbetsplatserna så de blir jämställda och inte diskriminerande. 

Utifrån ett verksamhetsperspektiv har det inneburit att säkerställa likvärdiga verksamheter, service, 
bemötande, myndighetsutövning, lika fördelning av resurser och jämställd fördelning av makt och 
inflytande till alla oavsett kön, ålder bakgrund och tillhörighet. 
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5 Konsekvenser av coronaviruset 
Uppdraget: Förskolenämnden uppdras att tillsammans med Arbetslivsnämnden se till att 
samhällsintroduktion erbjuds på alla familjecentraler. Uppdraget har inte genomförts beroende på 
Corona. 

Ungefär 100 000 kr i kostnader för utbildningar och resor kostat Arbetslivsnämnden som inte går att få 
tillbaka. Den stora posten är Näringslivsdagarna i Uppsala. Detta har sparats under bland annat med 
ingen närvaro vid Kommek (Kommunal ekonomisk mässa) och en hel del andra utbildningar. 

Försörjningsstödet kan ha påverkats negativt av Corona. Underskottet inom Försörjningsstödet har 
varit under år 2020, 2 894 tkr. 

Butiken på Återbruk har inte kunnat ha öppet på samma sätt som tidigare på grund av Corona. 
Verksamheten har förlorat intäkter med 360 000 kr.  

  

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Försörjningsstöd 2 894 

Återbruk Butik 360 

Summa 3 254 

6 Verksamhetsmått 

6.1 Individ- och familjeomsorg 

6.1.1 Ekonomiskt bistånd 

6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd 

679 708 670 705 

6.1.2 Flyktingmottagning 

6.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Mottagna flyktingar 573 326 300 196 
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7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Summa    

Analys 
Arbetslivsnämnden har inga investeringar. 

7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Summa        
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Arbetslivsnämnden har inga investeringar. 
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1 Inledning 
2020 har varit ett helt annorlunda år jämfört med tidigare år. Att en pandemi skulle landa i Sverige i 
januari-februari var det ingen som kunde förutspå. Detta har givetvis satt en stor prägel på våra olika 
verksamheter under hela året. 

Trots utmaningar med Covid-19 så har vi försökt att fullfölja vårt grunduppdrag; 

- att ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete, som främjar en jämlik, jämställd och god 
hälsa samt 

- att främja fritidsverksamheten och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar 
för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 

I svåra tider finns det dock en hel del positivt att lyfta fram. Centrala krisledningen har prioriterat våra 
Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet som samhällsviktiga verksamheter. Allt för att möta våra 
invånare, informera om läget och ge stöd och hjälp samt bedriva en meningsfull fritid för så många som 
möjligt. Vi fördelade om våra personella resurser under mars - maj månad, för att kunna hålla 
Mötesplatser och fritidsgårdar öppet så mycket som möjligt. På Träffpunkt Simonsland ställdes 
verksamheten om till att inrätta en stödlinje, som blev uppmärksammad på nationell nivå. Stödlinjen 
utvecklades under hela året och har många frivilliga som hjälper till att serva målgruppen. 

Att bedriva ett verksamhetsöverskridande och ett förvaltningsöverskridande samordnat 
främjande/förebyggande arbete ses av allt fler kommuner som framgångsrikt. Samordningen och den 
förebyggande ansatsen syftar till en ökad effektivitet vilket på sikt är gynnsamt för såväl ekonomi som 
för en socialt hållbar samhällsutveckling. 

Utifrån de tendenser som kan utläsas i vårt närsamhälle med en ökad oro i våra bostadsområden, 
ungdomar som inte har sysselsättning, med utanförskap som följd, behövs en ökad samverkan mellan 
förvaltningar men även med andra myndigheter och olika delar av civilsamhället. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen bedriver i detta syfte flera verksamheter, aktiviteter och tar många initiativ inom 
området. Att arbeta medskapande, det vill säga tillsammans, med invånare, föreningar, företag och 
andra berörda, är en förutsättning för att lyckas. 

Fritids- och folkhälsonämnden har också ett särskilt samarbetsuppdrag avseende lokalt inflytande, 
demokratifrågor och mötesplatser. Uppdraget utgör en viktig del i förvaltningens arbete och bidrar till 
arbetet mot det övergripande målet om jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Ett nära samarbete med 
civilsamhället präglar förvaltningens verksamhet och ambitionen är att utveckla den medskapande 
processen ytterligare, främst gentemot medborgarna men också i samarbetet med andra parter. 

Friluftslivet fick ett genomslag under 2020. Pandemin tillsammans med perioder av högsommarvärme 
skapade ett otroligt tryck på våra badplatser och friluftsområden. Dessa besöksmål har haft allra flest 
besökare utav alla besöksmål i Borås under den här perioden. De har också varit en mycket viktig del i 
aktivitetsutbudet, och kanske också en plattform för både fysisk och mental hälsa för Boråsarna under 
denna annorlunda tid. Det är naturligtvis främst positivt men har också inneburit en del utmaningar. 

Våra föreningar har drabbats hårt under året. Tidigt skickades en enkät ut i ett försök att få en överblick 
av situationen. Enkäten gav en del tydliga svar så som att föreningar med stora evenemang och 
föreningar med mycket publik drabbas hårdare än föreningar med mindre ungdomsverksamhet. Även 
föreningar med medlemmar ur riskgrupperna har naturligtvis drabbats hårt. I första hand tänker vi på 
våra seniorföreningar, alltså 70 +, men även delar av funktionshinderverksamheten har drabbats hårt. 
Idrottsföreningar där närkontakt förekommer, alltså kampsport eller dans har också haft svårt att 
bedriva verksamhet. Nämnden beslutade att föreningar med verksamhet inom ovanstående garanteras 
oförändrade bidrag nästkommande budgetår. 

Dialog har förts med en handfull föreningar om ett utökat stöd utifrån pandemins påverkan på 
verksamheten, dock har vi inte fått några signaler ännu att någon förening inte klarar av effekterna. 
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På grund av rådande pandemi kunde tyvärr inte SM-veckan genomföras och ställdes därför in. Däremot 
kan vi stolt redovisa att vi fick arrangera några av de idrotter som skulle arrangeras under SM-veckan. 
SM på skidor vid Borås Skidstadion har genomförts under 9-11 februari. Arrangemanget har fått idel 
lovord från såväl tävlande som förbund. Rekordmånga såg också tävlingarna i Sveriges Television. 
Inomhusrodd avgjordes i Daltorpshallen 6-7 februari och troligtvis kommer SM i Badminton senare 
under våren. Möjligheten att få arrangera SM-veckan igen är stor, om Borås Stad vill göra ett nytt 
försök. 

  



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2233Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2020 4(59) 

På grund av rådande pandemi kunde tyvärr inte SM-veckan genomföras och ställdes därför in. Däremot 
kan vi stolt redovisa att vi fick arrangera några av de idrotter som skulle arrangeras under SM-veckan. 
SM på skidor vid Borås Skidstadion har genomförts under 9-11 februari. Arrangemanget har fått idel 
lovord från såväl tävlande som förbund. Rekordmånga såg också tävlingarna i Sveriges Television. 
Inomhusrodd avgjordes i Daltorpshallen 6-7 februari och troligtvis kommer SM i Badminton senare 
under våren. Möjligheten att få arrangera SM-veckan igen är stor, om Borås Stad vill göra ett nytt 
försök. 

  

Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2020 5(59) 

2 Viktiga händelser under året 
Trots att 2020 dominerades av Covid-19 kan vi konstatera ett antal viktiga händelser under året. 

* Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet sågs som samhällsviktiga verksamheter, som vi 
prioriterade genom att hålla öppet under smittsäkra former. En del omflyttningar av personal var 
nödvändigt för att fullfölja uppdraget. 

* Feriesysselsättning och sommarlovsverksamhet prioriterades också under sommaren. Dels för att 
de feriearbetande ungdomarna inte fick så mycket sysselsättning inom den privata marknaden och inte 
heller inom vård och omsorg på grund av pandemin, och dels för att det var viktigt att skapa 
meningsfull sysselsättning och aktiviteter när alltfler familjer valde att semestra på hemmaplan. Inom 
förvaltningen tog vi emot närmare 200 feriearbetande ungdomar. Närmare 5 000 barn och ungdomar 
deltog i den organiserade parkleksverksamheten. 

Polisen konstaterade en relativ "lugn" sommar och uttrycker sin nöjdhet att det funnits så många 
fritidsaktiviteter och sysselsättning för feriearbetande ungdomar. 

* Folkhälsoinsatser. Ett analysarbete avseende hur målgruppen äldre har påverkats av pandemin och 
dess konsekvenser har genomförts i samarbete med Stadsledningskansliet, Vård- och äldreförvaltningen 
och civilsamhället. Resultatet har sammanställts och mynnade ut i flertalet rekommendationer om 
fortsatt arbete, vilket rapporterats till nämnden och krisledningsstaben. 

Det lokala folkhälsoarbetet har blivit en central del i att minska smittspridningen i samband med covid-
19. Tack vare de upparbetade kanalerna ute på våra bostadsområden har staden nått ut till medborgarna 
direkt och indirekt via föreningslivet och andra samarbetspartners. 

På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer har en hel del aktiviteter ställs in då de inte gått 
att anpassas fullt ut för att uppfylla samtliga rekommendationer, såsom aktivitetsdagar, boendemöten, 
studiebesök med mera. Dock har ambitionen varit att inte ställa in utan att att försöka anpassa 
aktiviteterna i den mån det går. 

* Välfärdsbokslutet har utvärderats under hösten, för att se hur förvaltningar och bolag i Borås Stad 
använder Välfärdsbokslutet i planerings – och budgetarbetet. Det handlar dels om att öka kunskapen 
om vad Välfärdsbokslutet är men också hur det kan anpassas till den aktuella förvaltningens eller 
bolagets verksamhet. Sammanställningen av utvärderingen kommer att vara en del i den nya rapporten 
för Välfärdsbokslutet 2020, som kommer att vara klar runt sommaren 2021. 

* Träffpunkt Simonsland har tappat 99 % av den vanliga verksamheten då den primärt riktar sig till 
de av Folkhälsomyndigheten utpekade riskgrupperna. Under denna period har personalen på 
Träffpunkt Simonsland arbetat lösningsfokuserat. Stödlinjen föreslogs till krisledningen och blev 
verklighet under våren. Vid årets slut kan vi räkna ihop till ca 4 000 samtal. Samtalen har primärt 
handlat om matinköp och apoteksärenden. Borås Stad gick sedan ut med en bred annonsering om 
frivilliga, så kallade MedBoråsare, som ville hjälpa till under pandemin. 

* Anläggningar och föreningar. Borås Arena har under året uppgraderas i enlighet med visionen 
Borås Arena 2.0. Ombyggnationen innebär bland annat modernisering av teknik, omfattande 
underhållsarbete samt anpassningar till UEFA:s nya arenakrav som gäller förändringar kring säkerhet, 
övervakning och planbelysning. Dessutom har lounger och supportertorg förnyats. En helt ny LED-
reklam har införskaffats under 2020. Detta underlättar för föreningarna som har Borås Arena som sin 
huvudsakliga matcharena och också vid internationella arrangemang som kräver så kallad "clean arena", 
det vill säga en arena helt fri från reklam. Även konstgräset har bytts ut, det gamla gräset har lagts på 
Borås Arena 2. 

I Boråshallen har Borås Basket färdigställt en restaurang på läktaren i hallens nordvästra del, alltså den 
kortsida som är utmed riksväg 40. I anslutning till restaurangen byggs också toaletter. Arbetet 
färdigställdes under oktober månad. Tyvärr har varken Borås Basket eller några andra föreningar 
kunnat utnyttja den på grund av de restriktioner som finns kring publik på matcherna. 
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Borås Skidlöparklubb har byggt ett nytt klubbhus med tillhörande omklädningsrum, bastu, samlingssal, 
kontorslokaler, lokaler för vallning samt förråd. Här kan allmänheten byta om och fika i anslutning till 
sin motionsupplevelse. Ett välbehövligt tillskott på Arenan 

* Badverksamheten. Verksamheten på våra simhallar och Alideberg har bedrivits corona-anpassat, 
med genomarbetade riskanalyser i nära samverkan med våra fackliga samarbetspartners och berörda 
föreningar. Alidebergsbadet var extra viktigt att hålla öppet under sommaren, dels för att det är ett 
utebad med stora gräsytor, som kan ta emot många gäster och dels för att många familjer med barn 
valde att semestra på hemmaplan. Personal från badenheten ställde upp på ett väldigt bra sätt under 
våren, när de fick arbeta i den prioriterade öppna ungdomsverksamheten, och då baden i praktiken var 
stängda. 

* Motionsspår och utebadplatser. Friluftslivet har fått ett genombrott under 2020. Detta har märkts 
inte minst på våra motionsspår och utebadplatser. Aldrig tidigare har så många besökt de 24 
badplatserna och de leder och motionsspår som finns inom kommunen. Både de kommunala och 
föreningsdrivna badplatserna och motionsspåren slår rekord i antalet besökare. Detta har skapat många 
utmaningar i ett högre slitage och ibland problem med tillgänglighet, inte minst när räddningsfordon 
har försökt komma intill badplatserna. 

Under året delade förvaltningen ut ca 1 000 exemplar av Friluftsguiden (medräknat även de guider som 
delats ut av Tekniska förvaltningen), och det verkar ha blivit något av en sport hos Boråsarna att beta 
av alla de leder som finns i, dels boken Borås Friluftsguide och, dels i den digitala friluftsguiden på 
nätet. 

* Föreningsstöd. Efter ett gediget arbete, så rullades de nya bidragsreglerna ut den 1 mars. 
Förvaltningen har nu en del mindre justeringar kvar att göra för att under en övergångsperiod hitta 
lösningar för föreningar som inte riktigt har hittat sin plats i det nya reglerna. Därmed anses arbetet 
med översynen avklarad. 

* Projektet Kraftsamling Sjöbo har avslutas och en slutrapport kommer att sammanställas i början på 
2021. Flera olika åtgärder har arbetats fram för att säkerställa att metoder och resultat från projektet ska 
implementeras i ordinarie verksamheter. I de dialoger som hållits med sjöboborna har det varit tydligt 
att biografen och en samlingsplats för alla åldrar varit särskilt viktiga. Därför kändes det bra att beslutet 
om ett Sjöbohus togs i Kommunfullmäktige innan projektet avslutades. Här finns det goda möjligheter 
att fortsätta att jobba för att utveckla Sjöbo till ett attraktivt och välmående område som sjuder av 
positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud, i medskapande dialoger med invånarna. 

Personalen i förvaltningen har ställt upp på ett fantastiskt sätt och varit lösningsfokuserade utifrån de 
uppdrag vi har. Likaså har samverkan med Vision och kommunal fungerat på ett utmärkt sätt. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Kronängsparken kommer enligt plan att börja 
iordningställas under 2021. Förarbetet har 
genomförts i nära samarbete med berörda 
förvaltningar, verksamheter och civilsamhället. 
Parken kommer erbjuda både aktivitet och 
möjlighet till rekreation. Det nya Norrbyhuset 
kommer ligga centralt i parken och utgöra en 
viktig mötesplats för både boende, besökare och 
föreningslivet. Norrbyhuset kommer påbörja sin 
ombyggnation under vintern 2021. Norrbyvallen 
kommer flyttas men ska även fortsättningsvis 
erbjuda barn och unga möjlighet till spontan och 
planerad aktivitet. Kronängsparken blir den 
första platsen som iordningsställs som en del i 
"Staden i parken". Parken planeras byggas 
under 2021-2022. 
 
Bodavallen motsvarar uppdraget på 
Hässleholmen. Isyta, gräsplaner och 
multiaktivitetsyta är iordningställd men det 
saknas fortfarande en lekyta med lekplats för 
hela familjen och främst mindre barn. Arbetet 
med detaljplanen för allaktivitetshuset kommer 
påbörjas under 2021. Utvecklingen pågår 
fortfarande i nära samarbete med lokala aktörer 
och RF/SISU.  

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

 Delvis 
genomfört 

Som en del i uppdraget har vi påbörjat dialoger 
med föreningarna som hyr egna lokaler i 
Träffpunkt Simonsland. Samtalen förs med 
föreningarnas utsedda arbetsutskott. I 
processen ingår att bereda plats för fler 
föreningar, men även att föreningarna på 
Träffpunkt Simonsland ska få bättre ekonomiska 
möjligheter, mot att de utför utåtriktad 
verksamhet för andra än sina medlemmar. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

En ny mötesplats i stadsdelen Göta 
ska utredas. 

 Genomfört En utredning avseende stadsdel Göta och 
behovet av en mötesplats i området har tagits 
fram och översänts till Kommunstyrelsen. 
Utredningen bygger på relevant statistik och 
underlag från verksamma aktörer på området, 
från Borås Stad och föreningslivet. I utredningen 
beskrivs Göta utifrån statistisk data, ger en 
lägesbild utifrån ett brottsförebyggande och 
trygghetsskapande perspektiv samt 
uppmärksammar pågående processer i 
kringliggande område. Aktörer verksamma på 
Göta har även fått delge sin uppfattning av 
området samt beskriva eventuella 
framtidsplaner. 
 
Utifrån utredningen framkommer att Göta är ett 
område i staden där det sker mycket utveckling. 
Det finns ändå ett behov av att skapa extra 
insatser på området. Det saknas till stor del 
aktiviteter av socialt värde och i synnerhet 
aktiviteter för barn och unga. Det finns 
förutsättningar i form av vilja till samverkan i 
området om man får ekonomiska förutsättningar. 
Flera aktörer ser ett behov av en Mötesplats, 
men det är oklart var den bör lokaliseras och i 
vilken form den bör drivas. 
 
Vid beslut om att arbeta vidare med utredning av 
Mötesplats på Göta bör arbetet göras i 
medskapande processer, vilket ger underlag till 
vilka aktörer man behöver samverka med för att 
skapa en Mötesplats som bäst möter invånarnas 
behov. Civilsamhället bör vara en central och 
bärande aktör i den kommande verksamheten. 
Nästa steg bör vara att involvera medborgarna 
och utifrån det identifiera samverkande aktörer 
och lämplig lokal. 
 
 

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

 Delvis 
genomfört 

En projektstudio har genomförts under året samt 
att ett flertal kontakter har tagits med 
ishallsföreningarna. Flera bra alternativ har 
tagits fram och kommer att bearbetas under det 
första kvartalet 2021.  
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 
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3.1.2 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Evenemangsstrategi 
- Förvaltningen har i samverkan 
med Borås TME i uppdrag att 
färdigställa en evenemangsstrategi 
som visar på vad staden ska 
prioritera de kommande åren och 
hur arbetet med att vara en attraktiv 
evenemangsstad kan förankras 
inom hela Borås stad. Strategin ska 
också ta höjd för årligen 
återkommande stora arrangemang 
och mästerskap. 

 Genomfört Stöd för gemensam hållning i staden vid större 
evenemang finns redan i diverse befintliga 
planer och program. I kombination med det 
arbete som Borås TME gör inom ramen för 
Säkerhetsnålen, bedöms underlaget för stadens 
hållning vid evenemang vara klarlagt. 
Evenemangsstrategin kommer således ingå i 
stadens gemensamma dokument 
Säkerhetsnålen. Ärendet lyft i FOFN i mars 
2020.  

Fritids- och folkhälsonämnden får i 
uppdrag att genomföra SM-veckan 
vinter 2021 i samverkan med Borås 
TME och berörda nämnder. 

 Delvis 
genomfört 

På grund av rådande pandemi kan tyvärr inte 
SM-veckan genomföras och ställs därför in. 
Däremot kan vi stolt redovisa att vi får arrangera 
några av de idrotter som skulle arrangeras 
under SM-veckan. SM på skidor vid Borås 
Skidstadion har genomförts under 9-11 februari. 
Arrangemanget har fått idel lovord från såväl 
tävlande som förbund. Rekordmånga såg också 
tävlingarna i Sveriges Television. Inomhusrodd 
avgjordes i Daltorpshallen 6-7 februari och 
troligtvis kommer SM i Badminton senare under 
våren. Möjligheten att få arrangera SM-veckan 
igen är stor, om Borås Stad vill göra ett nytt 
försök.    

Ta initiativ till en utredning om 
passagesystem till våra 
idrottsanläggningar, i samverkan 
med Lokalförsörjningsförvaltningen 
och Grundskoleförvaltnignen 

 Delvis 
genomfört 

Inledande dialoger har genomförts och 
intensifierats då arbetet med ett nytt bidrags- 
och bokningssystem ligger i fas att påbörjas. 
Detta är ett långsiktigt arbete med många 
förvaltningar inblandade.  

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Simkunnighet 84% 82,6% 91% 75,5% 

 Utveckling av idrottsskolan 26%  

Simkunnighet 
Covid-19 utveckling i samhället bidrog till att Grundskoleförvaltningen ställde in simundervisningen 
under våren. En skola valde även att även ställa in undervisningen under hösten. Vi ser nu att detta har 
gett ett stort negativt resultat för simkunnigheten för årskurs 3. 

Utveckling av idrottsskolan 
Under 2020 har idrottsskolan till stora delar varit inställd på grund av pandemin. Endast enstaka 
tillfällen kunde genomföras.  
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3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Hur man kan stötta unga med NPF-
diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att deras 
möjlighet att delta i föreningslivet 
ökar ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta med 
att skapa meningsfull fritid för barn och unga 
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och 
upplevd psykisk ohälsa. 
Verksamheten bedrivs främst inom ramen av 
befintligt IOP Jämlik hälsa, främst i 
parasportshallen där även den öppna 
ungdomsverksamheten på området är 
lokaliserad. Ytterligare verksamhet pågår på 
Simarenan där målgruppen får särskilt stöd för 
att kunna medverka i aktiviteterna. 
 
Under året har en dialog initierats tillsammans 
med SÄS, elevhälsan och flertalet föreningar. 
Syftet var att utveckla ett samarbete som syftar 
till att skapa förutsättningar för ett livslångt 
idrottande för målgrupper som vanligtvis inte 
kommer i kontakt med idrott eller behöver extra 
stöd för att komma in i en idrottsförening. 
Dialogen resulterade i en ansökan till 
Arvsfonden, men i december kom beskedet att 
projektet fått avslag. 
 
Projekttiden var tänkt att bli en uppbyggnadsfas 
för föreningarna och samverkansarbete mellan 
föreningar, kommunen och hälso- sjukvården. 
Under 2021 kommer vi att titta på 
förutsättningarna för att förverkliga delar av 
samarbetet utan medel från Arvsfonden. 
 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

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

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

13,1 12,8 13 11,7 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 47 43 42 
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Fritids- och folkhälsonämnden 

Målvärdet för 2020 är en sjukfrånvaro på 6,8 procent. Målet är inte uppnått och sjukfrånvaron har 
fortsatt öka i jämförelse med 2018 och 2019. Det är den korta sjukfrånvaron (1-14 dagar) som ökat 
mest och framförallt i de verksamheter som inte haft möjlighet att arbeta hemma under pandemin. Den 
ökade sjukfrånvaron i förvaltningen var förväntad med anledning av folkhälsomyndighetens 
rekommendation att stanna hemma vid minsta symtom. 
 
Förvaltningen noterar att den totala sjukfrånvaron och framförallt den korta sjukfrånvaron har 
stabiliserats under året. En konsekvens bedömer förvaltningen är att oron för viruset bland personalen 
minskat och att förvaltningen efter hand anpassat verksamheten efter FHM rekommendationer och 
restriktioner. 
 
Vi konstaterar också att sjukfrånvaro och framförallt den korta sjukfrånvaron stabiliserat mer under 
hösten, än i jämförbara förvaltningar. Det går inte att utesluta att förvaltningens strukturerade arbete 
med att kartlägga, följa upp och analysera sjukfrånvaron och arbetsmiljön i verksamheten under hösten 
har gett resultat. 
 
Arbetet fortsätter under 2021 och förvaltningen bedömer att det kommer att ge resultat och har 
förväntningar på att halvera sjukfrånvaron under kommande år, även om den fortsatta pandemin kan 
minska effekten. 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Fritids- och folkhälsonämnden 

Målvärdet för andelen timavlönade är 13 årsarbetare under 2020. Målet är uppnått.  Andelen har 
minskat med en procentenheter i jämförelse med samma period föregående år. Minskningen beror på 
pandemin under 2020. Under våren bytte några medarbetare arbetsplats inom förvaltningen som en 
konsekvens av omställning av verksamhet och ersätta delvis timavlönad personal. Under senare delen 
av hösten anlitades färre timavlönade på grund av FHM restriktioner. 
 
Förvaltningen bedömer att pandemin utvecklat nya arbetssätt i verksamheter som delvis kan bistå och 
bedöms kunna påverka bemanningen vilket på sikt kan minska beroendet av timavlönade. 
 
Förvaltningen har två verksamheter som delvis är beroende av timavlönade vid frånvaro bland 
ordinarie personal. Vid längre vakanser använder förvaltningen andra anställningsformer. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Förvaltningen har nästan uppnått målvärdet för andelen som tar ut friskvårdsbidrag på 43 procent. En 
anledning till att förvaltningen minskat i andel som tar ut sitt friskvårdsbidrag bedöms bero på 
pandemin. FHM rekommendationer har varit att undvika aktiviteter som varit förenligt med ökad 
smittspridning. De flesta medarbetare har följt rekommendationerna och istället för att delta i 
gruppaktiviteter som ofta är förenligt med en kostnad, valt att exempelvis ta del av förvaltningens spår 
och leder. Detta uppsving hoppas förvaltningen består. 
 
Förvaltningen vill fortsatt uppmuntra till friskvårdsaktiviteter. En del i det arbetet är att fortsatt 
informera om förvaltningens spår och leder samt att uppmärksamma friskvårdsbidraget som en förmån 
i samband med APT och introduktion av medarbetare. Förvaltningens arbete för att utveckla det 
systematiska arbetsmiljöarbetet har intensifierats under hösten 2020 och som en del av det arbetet 
fortsätter förvaltningens chefer att uppmuntra medarbetare att träna för en god hälsa. 
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3.3.1 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Fritids- och folkhälsonämnden ska 
förstärka arbetet med digitalisering 
genom en inventering av befintliga 
digitala tjänster, samt se över 
behovet utifrån sitt 
verksamhetsområde och 
medborgarperspektivet. 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen har under året haft ett uppdrag att 
inventera pågående arbete med digitalisering 
samt identifiera behov och möjligheter kopplat till 
området.Kvalitet- och utvecklingsenheten 
processleder utredningen. En 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp har gjort 
en inventering där det framgår att en 
verksamhetsutveckling där man drar nytta av 
digitaliseringen pågår inom alla förvaltningens 
verksamheter. För att ta men ett kliv framåt när 
det gäller digitaliseringen behövs en samordning 
och struktur i pågående arbete. Detta är påbörjat 
2020 och ambitionen för kommande år är att 
landa i en förvaltningsövergripande 
handlingsplan för digitalisering. Covid-19 
pandemin har påskyndat den digitala 
utvecklingen, exempelvis har användningen och 
digitala verktyg för möten och kompetensen 
kring dessa ökat. Arbetet med inventeringen har 
bidragit till ett ökat fokus kring digitalisering och 
samarbeten kring nya satsningar har påbörjats 
både inom förvaltningen och 
kommunövergripande. 

Fritids- och folkhälsonämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att vara 
kommunstyrelsen behjälplig i att ta 
fram riktlinjer och styrprinciper för 
hur beställar- utförarmodellen ska 
fungera i Borås Stad. 

 Delvis 
genomfört 

Vi diskuterar frågorna internt inom förvaltningen, 
men har ännu inte deltagit i några diskussioner 
som ekonomistyrning har tagit initiativ till. 
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3.3.1 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Fritids- och folkhälsonämnden ska 
förstärka arbetet med digitalisering 
genom en inventering av befintliga 
digitala tjänster, samt se över 
behovet utifrån sitt 
verksamhetsområde och 
medborgarperspektivet. 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen har under året haft ett uppdrag att 
inventera pågående arbete med digitalisering 
samt identifiera behov och möjligheter kopplat till 
området.Kvalitet- och utvecklingsenheten 
processleder utredningen. En 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp har gjort 
en inventering där det framgår att en 
verksamhetsutveckling där man drar nytta av 
digitaliseringen pågår inom alla förvaltningens 
verksamheter. För att ta men ett kliv framåt när 
det gäller digitaliseringen behövs en samordning 
och struktur i pågående arbete. Detta är påbörjat 
2020 och ambitionen för kommande år är att 
landa i en förvaltningsövergripande 
handlingsplan för digitalisering. Covid-19 
pandemin har påskyndat den digitala 
utvecklingen, exempelvis har användningen och 
digitala verktyg för möten och kompetensen 
kring dessa ökat. Arbetet med inventeringen har 
bidragit till ett ökat fokus kring digitalisering och 
samarbeten kring nya satsningar har påbörjats 
både inom förvaltningen och 
kommunövergripande. 

Fritids- och folkhälsonämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att vara 
kommunstyrelsen behjälplig i att ta 
fram riktlinjer och styrprinciper för 
hur beställar- utförarmodellen ska 
fungera i Borås Stad. 

 Delvis 
genomfört 

Vi diskuterar frågorna internt inom förvaltningen, 
men har ännu inte deltagit i några diskussioner 
som ekonomistyrning har tagit initiativ till. 
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4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Fritidsramen 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 8 149 6 583 3 313 3 862 549 

Avgifter och övriga 
intäkter 48 406 57 625 58 525 40 336 -18 189 

Summa intäkter 56 555 64 208 61 838 44 198 -17 640 

Personal -91 800 -96 066 -94 462 -92 054 2 408 

Lokaler -82 575 -92 477 -93 387 -97 468 -4 081 

Material och tjänster -74 447 -78 406 -76 859 -79 724 -2 865 

Kapitalkostnader -12 099 -14 670 -16 157 -16 507 -350 

Summa kostnader -260 921 -281 619 -280 865 -285 753 -4 888 

Buffert (endast i 
budget) 0 0 -1 573 0 1 573 

Nettokostnad -204 366 -217 411 -220 600 -241 555 -20 955 

Kommunbidrag 194 650 209 310 220 600 220 600 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -9 716 -8 101 0 -20 955 -20 955 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 0 0 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 2 170 2 117 0 1 892 1 892 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -7 546 -5 984 0 -19 063 -19 063 

Ackumulerat resultat 1 733 343 150 150 0 

Angivna godkända "öronmärkta" projekt i tabellen ovan avser enbart sociala investeringsprojekt. 

Resultatanalys 
Det bokförda resultatet för Fritidsramen år 2020 är ett underskott motsvarande 20 955 tkr i jämförelse 
med budget. 

Som kommunicerats i våra löpande uppföljningar finns ett antal kostnader som påverkat resultatet 
negativt och där det finns en utlovad bokslutsjustering (redovisas i kolumnen som avser godkända 
"öronmärkta" projekt); 
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 Sociala investeringsprojekten (- 1 891 tkr): ”En kommun fri från våld” (- 1 102 tkr) samt 
”Kraftsamling Sjöbo” (- 789 tkr). I jämförelse med budget kvarstår 958 tkr för de båda 
projekten. Enligt överenskommelse kan dessa medel nyttjas under 2021. 

 Borås Arena (- 4 953 tkr): Ombyggnationen av Borås Arena följer den plan som har 
redovisats och som ligger till grund för Kommunfullmäktiges borgensåtagande. Investeringarna 
sker i olika tidsperioder och omsätts i en ny hyra för Fritid- och folkhälsonämnden, som inte 
alltid stämmer överens med budgetåret. 

o Bokförda kostnader för ombyggnaden av Borås Arena 2.0 är för 2020: 6 660 tkr. 
Tilläggsanslag i budget 2020 är 5 000 tkr. Avvikelse - 1 660 tkr. 

o Tilläggsfakturering för ordinarie hyreskostnader = -974 tkr 
o Tilläggsfaktura för omfogning = -2 319 tkr 

 Borås Simarena renovering (- 1500 tkr): Uteblivna intäkter som en konsekvens av 
stängningen för renovering. 

 SM-veckan vinter (+ 4 271 tkr): Evenemanget blev inställt som en konsekvens av pandemin. 
Tilläggsanslag för 2020 är 5 000 tkr. Under 2021 kommer en del av de kvarstående medlen 
behövas för att täcka återstående kostnader för projektledare samt separata enstaka SM-
tävlingar under året. Kostnaderna kommer att redovisas separat under 2021. 

 Underskott som kan relateras till pandemin ( - 17 000 tkr): Redovisas separat under avsnitt 
6. 

Ett justerat resultat, utifrån ovanstående, hamnar på +118 tkr. 

Analys 2020 

Intäkterna avviker i jämförelse med budget med -17 640 tkr. Avvikelsen ligger främst inom 
Anläggningsenheten samt Badenheten och beror till största del på pandemin. Utifrån rådande 
restriktioner under året har vi inte kunnat hålla våra anläggningar i gång som planerat. 13 000 tkr av 
underskottet kan direkt härledas till Badenheten. Inom Anläggningsenheten är det främst Borås Arena 
som står för den största avvikelsen, ca - 3 300 tkr. 

Kostnaderna avviker i jämförelse med budget med - 4 900 tkr. Då vi inte har haft aktiviteter igång i 
samma utsträckning som vanligt har vi avvaktat med tillsättningen av vakanta tjänster och 
vikarieanvändningen vilket gör att personalkostnaderna vid en jämförelse med budget hamnar på 
+ 2 400 tkr. Avvikelsen inom posten för lokaler kan till stor del härledas till verksamheten för 
idrottsplatser som står för ca 3 600 tkr av den totala avvikelsen. En stor del av detta är ju som ovan 
nämnts ökade hyreskostnaderna inom ramen för Borås Arena och Borås Arena 2.0. De ökade 
kostnaderna för hyran på Borås Arena följer Kommunfullmäktiges beslut i investeringsplanen. Dock är 
de svåra att planera i tid, då åtgärderna sker vid olika tidsintervaller. 

Avvikelsen som kopplas till material och övriga tjänster, ca - 2 900 tkr kan även här kopplas till Borås 
Arena och kostnaderna för omfogning. 

Årets avsatta buffert har används i sin helhet för att täcka bokförda underskott. 

Förutsättningar och åtgärder för ekonomi i balans: Förutsättningar och åtgärder för ekonomi i 
balans beslutades i FoF:s nämnd den 16 november, Dnr 2020-00188. Beslutet skickades både till 
Kommunstyrelsen och till revisionen för kännedom. En budget i balans förutsätter, de åtgärder som till 
stor del vidtagits, så som restriktivitet kring användandet av timvikarier men även tillsättningen av 
vakanta tjänster. Det förutsätts också att vi får kompensation/justering av de kostnader som 
specificeras ovan. 

Övrigt: Vi har ännu inte fått besked om återföring av moms från Skatteverket. Utgångspunkten är en 
momsförändring på Stadsparksbadet, där badavgifterna från juli 2019 debiteras med 0% moms istället 
för som tidigare 25 %. Som en grund till denna ändring finns en utredning som gjorts under 2019. 
Återföringen avser perioden 201809-201906 och beräknas till ca 1 600 tkr. 
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 Sociala investeringsprojekten (- 1 891 tkr): ”En kommun fri från våld” (- 1 102 tkr) samt 
”Kraftsamling Sjöbo” (- 789 tkr). I jämförelse med budget kvarstår 958 tkr för de båda 
projekten. Enligt överenskommelse kan dessa medel nyttjas under 2021. 

 Borås Arena (- 4 953 tkr): Ombyggnationen av Borås Arena följer den plan som har 
redovisats och som ligger till grund för Kommunfullmäktiges borgensåtagande. Investeringarna 
sker i olika tidsperioder och omsätts i en ny hyra för Fritid- och folkhälsonämnden, som inte 
alltid stämmer överens med budgetåret. 

o Bokförda kostnader för ombyggnaden av Borås Arena 2.0 är för 2020: 6 660 tkr. 
Tilläggsanslag i budget 2020 är 5 000 tkr. Avvikelse - 1 660 tkr. 

o Tilläggsfakturering för ordinarie hyreskostnader = -974 tkr 
o Tilläggsfaktura för omfogning = -2 319 tkr 

 Borås Simarena renovering (- 1500 tkr): Uteblivna intäkter som en konsekvens av 
stängningen för renovering. 

 SM-veckan vinter (+ 4 271 tkr): Evenemanget blev inställt som en konsekvens av pandemin. 
Tilläggsanslag för 2020 är 5 000 tkr. Under 2021 kommer en del av de kvarstående medlen 
behövas för att täcka återstående kostnader för projektledare samt separata enstaka SM-
tävlingar under året. Kostnaderna kommer att redovisas separat under 2021. 

 Underskott som kan relateras till pandemin ( - 17 000 tkr): Redovisas separat under avsnitt 
6. 

Ett justerat resultat, utifrån ovanstående, hamnar på +118 tkr. 

Analys 2020 

Intäkterna avviker i jämförelse med budget med -17 640 tkr. Avvikelsen ligger främst inom 
Anläggningsenheten samt Badenheten och beror till största del på pandemin. Utifrån rådande 
restriktioner under året har vi inte kunnat hålla våra anläggningar i gång som planerat. 13 000 tkr av 
underskottet kan direkt härledas till Badenheten. Inom Anläggningsenheten är det främst Borås Arena 
som står för den största avvikelsen, ca - 3 300 tkr. 

Kostnaderna avviker i jämförelse med budget med - 4 900 tkr. Då vi inte har haft aktiviteter igång i 
samma utsträckning som vanligt har vi avvaktat med tillsättningen av vakanta tjänster och 
vikarieanvändningen vilket gör att personalkostnaderna vid en jämförelse med budget hamnar på 
+ 2 400 tkr. Avvikelsen inom posten för lokaler kan till stor del härledas till verksamheten för 
idrottsplatser som står för ca 3 600 tkr av den totala avvikelsen. En stor del av detta är ju som ovan 
nämnts ökade hyreskostnaderna inom ramen för Borås Arena och Borås Arena 2.0. De ökade 
kostnaderna för hyran på Borås Arena följer Kommunfullmäktiges beslut i investeringsplanen. Dock är 
de svåra att planera i tid, då åtgärderna sker vid olika tidsintervaller. 

Avvikelsen som kopplas till material och övriga tjänster, ca - 2 900 tkr kan även här kopplas till Borås 
Arena och kostnaderna för omfogning. 

Årets avsatta buffert har används i sin helhet för att täcka bokförda underskott. 

Förutsättningar och åtgärder för ekonomi i balans: Förutsättningar och åtgärder för ekonomi i 
balans beslutades i FoF:s nämnd den 16 november, Dnr 2020-00188. Beslutet skickades både till 
Kommunstyrelsen och till revisionen för kännedom. En budget i balans förutsätter, de åtgärder som till 
stor del vidtagits, så som restriktivitet kring användandet av timvikarier men även tillsättningen av 
vakanta tjänster. Det förutsätts också att vi får kompensation/justering av de kostnader som 
specificeras ovan. 

Övrigt: Vi har ännu inte fått besked om återföring av moms från Skatteverket. Utgångspunkten är en 
momsförändring på Stadsparksbadet, där badavgifterna från juli 2019 debiteras med 0% moms istället 
för som tidigare 25 %. Som en grund till denna ändring finns en utredning som gjorts under 2019. 
Återföringen avser perioden 201809-201906 och beräknas till ca 1 600 tkr. 
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4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Projekt 29004- En kommun 
fri från våld 

5 700 4 123 789 788 

Projekt 29005 - Kraftsamling 
Sjöbo 

3 000 1 728 1 102 170 

Borås Arena 2.0, fritt 2657 5 691 691 6 660 -1 660 

Borås Arena, ökad hyra 2020 5 978 - 6 952 -974 

Borås Arena, omfogning - - 2 319 -2 319 

Projekt 21282, SM-veckan 
Vinter 

5 000 - 729 4 271 

Borås Simarena, renovering - - 1 500 -1 500 

Summa 25 369 6 542 20 051 -1 224 

4.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Fritids- och 
folkhälsonämnden      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 412 -1 571 -1 398 -1 505 -107 

Resultat -1 412 -1 571 -1 398 -1 505 -107 

Gemensam 
fritidsadministration      

Intäkter 44 69 0 192 192 

Kostnader -11 453 -12 564 -12 188 -11 996 192 

Resultat -11 409 -12 495 -12 188 -11 804 384 

Överenskommelsen      

Intäkter 0 0 0 8 8 

Kostnader -354 -256 -382 -309 73 

Resultat -354 -256 -382 -301 81 

Mötesplatser/förebygga
nde arbete      

Intäkter 5 376 3 710 809 1 853 1 044 

Kostnader -22 719 -21 240 -18 472 -18 942 -470 

Resultat -17 343 -17 530 -17 663 -17 089 574 
  



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2244
Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2020 16(59) 

Fritidsgårdsverksamhet      

Intäkter 7 665 9 126 6 971 7 885 914 

Kostnader -42 179 -43 092 -42 658 -43 652 -994 

Resultat -34 514 -33 966 -35 687 -35 767 -80 

Badresor/barnkoloni      

Intäkter 188 362 176 96 -80 

Kostnader -2 804 -3 014 -2 901 -3 405 -504 

Resultat -2 616 -2 652 -2 725 -3 309 -584 

Folkhälsa      

Intäkter 5 129 4 752 2 801 3 365 564 

Kostnader -9 197 -7 917 -5 935 -7 576 -1 641 

Resultat -4 068 -3 165 -3 134 -4 211 -1 077 

Träffpunkt Simonsland      

Intäkter 2 206 2 964 2 573 1 873 -700 

Kostnader -11 109 -10 373 -10 764 -9 685 1 079 

Resultat -8 903 -7 409 -8 191 -7 812 379 

Anläggningsenheten      

Intäkter 18 978 21 322 21 538 15 304 -6 234 

Kostnader -112 218 -116 366 -122 329 -131 360 -9 031 

Resultat -93 240 -95 044 -100 791 -116 056 -15 265 

Badenheten      

Intäkter 17 467 18 683 26 970 13 857 -13 113 

Kostnader -44 583 -55 175 -56 111 -54 250 1 861 

Resultat -27 116 -36 492 -29 141 -40 393 -11 252 

Evenemang      

Intäkter 7 3 917 0 27 27 

Kostnader -3 398 -10 748 -7 727 -3 335 4 392 

Resultat -3 391 -6 831 -7 727 -3 308 4 419 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -1 573 0 1 573 

Resultat 0 0 -1 573 0 1 573 

      

Totalt      

Intäkter 57 060 64 905 61 838 44 460 -17 378 

Kostnader -261 426 -282 316 -282 438 -286 015 -3 577 

Resultat -204 366 -217 411 -220 600 -241 555 -20 955 
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Fritidsgårdsverksamhet      

Intäkter 7 665 9 126 6 971 7 885 914 

Kostnader -42 179 -43 092 -42 658 -43 652 -994 

Resultat -34 514 -33 966 -35 687 -35 767 -80 

Badresor/barnkoloni      

Intäkter 188 362 176 96 -80 

Kostnader -2 804 -3 014 -2 901 -3 405 -504 

Resultat -2 616 -2 652 -2 725 -3 309 -584 

Folkhälsa      

Intäkter 5 129 4 752 2 801 3 365 564 

Kostnader -9 197 -7 917 -5 935 -7 576 -1 641 

Resultat -4 068 -3 165 -3 134 -4 211 -1 077 

Träffpunkt Simonsland      

Intäkter 2 206 2 964 2 573 1 873 -700 

Kostnader -11 109 -10 373 -10 764 -9 685 1 079 

Resultat -8 903 -7 409 -8 191 -7 812 379 

Anläggningsenheten      

Intäkter 18 978 21 322 21 538 15 304 -6 234 

Kostnader -112 218 -116 366 -122 329 -131 360 -9 031 

Resultat -93 240 -95 044 -100 791 -116 056 -15 265 

Badenheten      

Intäkter 17 467 18 683 26 970 13 857 -13 113 

Kostnader -44 583 -55 175 -56 111 -54 250 1 861 

Resultat -27 116 -36 492 -29 141 -40 393 -11 252 

Evenemang      

Intäkter 7 3 917 0 27 27 

Kostnader -3 398 -10 748 -7 727 -3 335 4 392 

Resultat -3 391 -6 831 -7 727 -3 308 4 419 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -1 573 0 1 573 

Resultat 0 0 -1 573 0 1 573 

      

Totalt      

Intäkter 57 060 64 905 61 838 44 460 -17 378 

Kostnader -261 426 -282 316 -282 438 -286 015 -3 577 

Resultat -204 366 -217 411 -220 600 -241 555 -20 955 
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4.4 Verksamhetsanalys 

4.4.1 Fritids- och folkhälsonämnd 

Fritids- och folkhälsonämnden har under året haft; 

10 nämndsammanträden 

12 presidiemöten 

§ 182 antal beslutade paragrafer 

Nämnden har haft en princip i att förlägga sammanträden utanför den kommunala förvaltningen vid 
vart annat sammanträde. Detta har inte gått att genomföra under den rådande pandemin. 
Nämndsammanträdena har heller inte varit öppna för allmänheten under coronapandemin. 

Presidiet har också träffats i andra konstellationer såsom, pluppmöten, presidieöverläggningar samt vid 
föreningsbesök. 

  

4.4.2 Gemensam fritidsadministration 

Analys av verksamheten 

Gemensam fritidsadministration är den samlade benämningen för de gemensamma administrativa 
kostnaderna. Den gemensamma fritidsadministrationen innehåller kostnader som kontorshyra, 
lönekostnader för administrativ personal, övergripande marknadsföringsinsatser, diverse 
kontorskostnader och IT-kostnader samt inköp av telefoner. Budgeten rymmer också kostnader för 
kommungemensamma stödsystem som fördelas till varje förvaltning och gemensamma 
kompetenshöjande insatser. 

Kvalitet- och utvecklingsenheten 

Kvalitet- och utvecklingsenheten ansvarar för såväl förvaltningsövergripande som stadenövergripande 
utvecklingsarbete och uppdrag, genom det politiska samarbetsuppdraget, Överenskommelsen, 
folkhälsoarbetet samt förvaltningens kvalitets- och kommunikationsarbete. Enheten processleder 
uppdrag och verksamhetsutveckling internt och externt. 

Ett antal förvaltningsövergripande utvecklingsområden faller inom ramen för kvalitetsarbetet, vilket 
delvis har påverkats av covid-19-pandemin. Målarbetet innefattar arbetet med tillitsresan och syftar till 
att utveckla ett mer tillitsbaserat arbetssätt, ökad delaktighet från medarbetare, ökad transparens men 
framför allt helhetsperspektivet och samverkan inom förvaltningen. 

Arbetet med den interna kontrollen fortsätter och är en grund för att att identifiera 
förbättringsområden och systematiskt förbättringsarbetet på förvaltning- och verksamhetsnivå. 
Riskanalyser har genomförts digitalt och pandemin har bidragit till ett ökat fokus på verksamhetens 
uppdrag mot medborgarna. Ett utvecklingsområde inför 2020 är att dokumentera i stratsys även på 
verksamhetsnivå. 

Under året har förvaltningen arbetat enligt uppdrag med att identifiera behov och pågående arbete 
avseende digitalisering. Digitaliseringen avser att bidra till verksamhetsutveckling och under 2021 
kommer en intern handlingsplan att tas fram. Utvecklingen har delvis skyndats på med anledning av 
pandemin och förvaltningen har utvecklat digitala mötesformer ur flera perspektiv, men mycket arbete 
återstår. Staden har under 2020 infört ett beslutsstöd, vilket även ger möjlighet att integrera statistik 
från Välfärdsbokslutet. Tack var den nya digitala plattformen kommer resultatet från välfärdsbokslutet 
att kunna visualiseras och samköras på helt nya sätt, bland annat i kartmiljö. 
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Kommunikationsarbetet har påverkats av pandemin då många idrottsevenemang,  föreningstävlingar 
och arrangemang inte kunnat genomföras under 2020 och har därmed inte marknadsförts enligt plan. 
Istället har fokus varit på att på olika sätt informera om restriktioner och förhållningssätt kopplat till 
pandemin. All verksamhet har i princip påverkats och informationen till våra besökare och medborgare 
har varit central. Ett omfattande arbete med att tillgängliggöra information på förvaltningens webbsidor 
har genomförts. 

HR- och ekonomikluster 

Från och med januari 2019 samlokaliseras de administrativa funktionerna på Kulturförvaltningen och 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen inom områdena ekonomi, IT, nämndadministration och HR i nya 
lokaler, "Klusterhuset" på Sturegatan 28. Flytten har möjliggjort ett närmare samarbete med kollegor 
som har liknande arbetsuppgifter och fått en positiv inverkan på arbetsmiljön och kvalitén i 
verksamheten. Ett närmare samarbete minskar sårbarheten, ökar gemenskapen på arbetet och ger 
medarbetarna stöd och stöttning vid exempelvis arbetstoppar. Arbetsgrupperna 
HR/nämndadministration och ekonomi/IT har gemensamma APT (Arbetsplatsträffar) vilket upplevs 
mycket positivt. Under året har dessa i stor utsträckning varit digitala, vilket har fungerat bra. 

En av klustrets övergripande mål är att sträcka ut en hjälpande hand där det behövs vilket känns som 
en självklarhet för alla. Det finns en stark "vi känsla" i Klusterhuset som har skapat en god arbetsmiljö. 

Inom ekonomiklustret har vi under året identifierat ett antal utvecklingsområden 2020 som vi kommer 
att arbeta vidare med under 2021. De utvecklingsområden/aktiviteter vi har tagit fram i vår 
verksamhetsplan har, inom vissa områden, fått skjutas på framtiden då en utav förutsättningarna är 
verksamhetsnära besök. Fokus har legat på att kvalitetssäkra administrationen kopplat till bland annat 
autogirohantering, kassaredovisning, fakturering och utbetalningar. Vi har försökt bygga upp strukturer 
för att minska sårbarheten inom de ansvarsområden vi har, men också med att klargöra roller och 
ansvar, båda inom och utanför ekonomiklustret. Detta kommer vi behöva arbeta vidare med 
tillsammans med andra och för att kvalitetssäkra arbetet. 

Tillsammans med förvaltningens chefer har HR-klustret systematiserat arbetet med sjukfrånvaron och 
arbetsmiljön. Utbildningar har genomförts, kontinuerliga avstämningar kring individärenden samt 
uppdatering av checklistor och arbetssätt har utvecklats. Det arbetet kommer fortsätta under 2021 och 
även innefatta kompetensförsörjning och lönebildning. 

Under 2020 har verksamheten framgångsrikt rekryterat och introducerat ny medarbetare. Som en 
konsekvens av pandemin har arbetsbelastningen varit hög inom så väl HR-klustret som förvaltningen i 
stort vilket fört med sig prioriteringar. En aktivitet som fått stå tillbaka är dokumenthanteringsplanen 
för förvaltningen. Den planeras istället bli färdigställd under våren 2021. 

  

  

  

4.4.3 Överenskommelsen 

Samrådet för Överenskommelsen styr det övergripande arbetet i staden och Fritids- och 
folkhälsonämnden har uppdraget att samordna arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden har under 2020 
fortsatt finansierat en processledare för de idéburna organisationerna, motsvarande en 40% tjänst som 
arbetar nära den kommunala processledaren. Arbetet med att revidera dokumentet 
”Överenskommelsen” har påbörjats under 2020 och kommer slutföras under 2021. 

Inom ramen för visionsarbetet har anslutna föreningar till Överenskommelsen bjudits in och 
medverkat i dialoger om stadens vision. För att sprida kunskap om överenskommelsen till fler 
målgrupper håller en film om Överenskommelsen på att tas fram.  
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Kommunikationsarbetet har påverkats av pandemin då många idrottsevenemang,  föreningstävlingar 
och arrangemang inte kunnat genomföras under 2020 och har därmed inte marknadsförts enligt plan. 
Istället har fokus varit på att på olika sätt informera om restriktioner och förhållningssätt kopplat till 
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lokaler, "Klusterhuset" på Sturegatan 28. Flytten har möjliggjort ett närmare samarbete med kollegor 
som har liknande arbetsuppgifter och fått en positiv inverkan på arbetsmiljön och kvalitén i 
verksamheten. Ett närmare samarbete minskar sårbarheten, ökar gemenskapen på arbetet och ger 
medarbetarna stöd och stöttning vid exempelvis arbetstoppar. Arbetsgrupperna 
HR/nämndadministration och ekonomi/IT har gemensamma APT (Arbetsplatsträffar) vilket upplevs 
mycket positivt. Under året har dessa i stor utsträckning varit digitala, vilket har fungerat bra. 

En av klustrets övergripande mål är att sträcka ut en hjälpande hand där det behövs vilket känns som 
en självklarhet för alla. Det finns en stark "vi känsla" i Klusterhuset som har skapat en god arbetsmiljö. 

Inom ekonomiklustret har vi under året identifierat ett antal utvecklingsområden 2020 som vi kommer 
att arbeta vidare med under 2021. De utvecklingsområden/aktiviteter vi har tagit fram i vår 
verksamhetsplan har, inom vissa områden, fått skjutas på framtiden då en utav förutsättningarna är 
verksamhetsnära besök. Fokus har legat på att kvalitetssäkra administrationen kopplat till bland annat 
autogirohantering, kassaredovisning, fakturering och utbetalningar. Vi har försökt bygga upp strukturer 
för att minska sårbarheten inom de ansvarsområden vi har, men också med att klargöra roller och 
ansvar, båda inom och utanför ekonomiklustret. Detta kommer vi behöva arbeta vidare med 
tillsammans med andra och för att kvalitetssäkra arbetet. 

Tillsammans med förvaltningens chefer har HR-klustret systematiserat arbetet med sjukfrånvaron och 
arbetsmiljön. Utbildningar har genomförts, kontinuerliga avstämningar kring individärenden samt 
uppdatering av checklistor och arbetssätt har utvecklats. Det arbetet kommer fortsätta under 2021 och 
även innefatta kompetensförsörjning och lönebildning. 

Under 2020 har verksamheten framgångsrikt rekryterat och introducerat ny medarbetare. Som en 
konsekvens av pandemin har arbetsbelastningen varit hög inom så väl HR-klustret som förvaltningen i 
stort vilket fört med sig prioriteringar. En aktivitet som fått stå tillbaka är dokumenthanteringsplanen 
för förvaltningen. Den planeras istället bli färdigställd under våren 2021. 

  

  

  

4.4.3 Överenskommelsen 

Samrådet för Överenskommelsen styr det övergripande arbetet i staden och Fritids- och 
folkhälsonämnden har uppdraget att samordna arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden har under 2020 
fortsatt finansierat en processledare för de idéburna organisationerna, motsvarande en 40% tjänst som 
arbetar nära den kommunala processledaren. Arbetet med att revidera dokumentet 
”Överenskommelsen” har påbörjats under 2020 och kommer slutföras under 2021. 

Inom ramen för visionsarbetet har anslutna föreningar till Överenskommelsen bjudits in och 
medverkat i dialoger om stadens vision. För att sprida kunskap om överenskommelsen till fler 
målgrupper håller en film om Överenskommelsen på att tas fram.  
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Borås Stad har också bidragit till MUCF:s (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) 
inspirationsskrift kring hur kommuner kan samverkan med föreningslivet. Under 2020 har flera 
aktiviteter ställts in på grund av covid-19-pandemin och restriktionerna utifrån den, och verksamheten 
har i flera avseenden inte genomförts som planerat. Stormötet och FRÖ-möten har ställts in men 
istället planeras för en större digital utbildningsinsats tidigt 2021. 

4.4.4 Möteplatser/förebyggande arbete 

Analys av verksamheten 

Främjande och förebyggande arbete 

Att bedriva ett sektorsöverskridande samordnat främjande/förebyggande arbete ses av allt fler 
kommuner som framgångsrikt. Samordningen och den förebyggande ansatsen syftar till en ökad 
effektivitet vilket på sikt är gynnsamt för såväl ekonomi som för en socialt hållbar samhällsutveckling. 

Utifrån de tendenser som kan utläsas i vårt närsamhälle med en ökad oro i våra bostadsområden, 
ungdomar som inte har sysselsättning, med utanförskap som följd, behövs en ökad samverkan mellan 
förvaltningar men även med andra myndigheter och olika delar av civilsamhället. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen bedriver i detta syfte flera verksamheter, aktiviteter och tar många initiativ inom 
området. 

Allt arbete under året har till stor del präglats av den rådande pandemin. Att hålla i det främjande och 
förebyggande arbetet, om än i anpassad form, har av Borås Stad ansetts som viktigt. Mötesplatserna har 
av staden bedömts vara en samhällsviktig funktion och är med anledning av det en av de verksamheter 
som under hela året varit tillgänglig för invånarna utifrån den nivå som myndighetsrestriktioner gjort 
det möjligt. 

Mötesplatser 

Mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. Med 
folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. 
Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv 
människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser. 

Idag finns det fem enheter som benämns mötesplatser inom detta ansvarsområde: Norrbyhuset, 
Hässlehuset, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo och Mötesplats Kristineberg. 

Verksamheten bygger på tre uppdragsområden: Social mötesplats, "Motor" för 
verksamhetsöverskridande samverkan och Medborgarservice. Mötesplatserna arbetar med dessa 
uppdrag men i olika omfattning. Samverkan sker även med andra aktörer. Pågående process visar att 
mötesplatserna fyller en viktig funktion i respektive närområde gällande, såväl trygghetsskapande 
åtgärder som invånarnas rätt till kommunal service. En fortsatt utveckling kommer att förstärka detta 
ytterligare. Med en säkerställd kommunal plattform avseende personal är civilsamhället och dess olika 
delar en viktig resurs i detta arbete. 

Tillsammans med Kulturnämnden, Vård- och äldrenämnden, Arbetslivsnämnden och andra nämnder i 
Borås Stad kommer, Fritids- och folkhälsonämnden att fortsätta utveckla det gemensamma arbetet på 
Mötesplatserna, för att ge invånarna i Borås Stad en bra service och främja möjlighet till delaktighet och 
inkludering. Under året har samverkan med Vård- och äldreförvaltningen fördjupats och formaliserats 
framför allt via mötesplatserna på Kristineberg och Sjöbo där verksamhet bedrivs i samverkan och i 
samma lokal. 

Under året påbörjades, på uppdrag av förvaltningscheferna inom FOF, KUF, VÄF, ALF och AB 
Bostäder, ett arbete med att via avtal runt aktiviteter formalisera och utveckla samverkan på 
Mötesplatserna. Aktiviteterna förväntas starta så snart pandemi-restriktionerna möjliggör det. FOF har 
också beviljats projektmedel från länsstyrelsen för att, med start 2021, kvalitetssäkra 
integrationsfrämjande insatser på mötesplatserna.  
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Projektet innebär att verksamheten i samverkan med studieförbunden ska stärka integrationsinsatser 
med folkbildning som grund. 

Norrbyhuset och Hässlehuset 

I Norrbyhuset och Hässlehuset två av mötesplatserna, samlokaliseras mötesplats, öppen 
ungdomsverksamhet/fritidsgård och bibliotek. På Hässlehuset också kulturskolan. 

Verksamheterna bidrar till ökad delaktighet för invånare på området bland annat genom möjligheten att 
träffa representanter från olika förvaltningar, delta i boendemöten, få hjälp med samhällsfrågor, ta del 
av och/eller hålla i aktiviteter. Känslan av delaktighet i samhället och möjligheten att kunna påverka sitt 
liv har en stor effekt på den egna hälsan i synnerhet och bidrar till den generella folkhälsan i allmänhet. 
Husets breda målgrupp bidrar till en ökad trygghet inom huset och på stadsdelen där vuxna möter unga 
och där erfarenheter kan delas. Beslut har fattats om samma upplägg också på Sjöbo och Hulta. Där 
arbetet med att skapa "Sjöbohuset" och "Hultahuset" påbörjas under 2021. 

Under året har möjligheten att besöka mötesplatserna med anledning av pandemin kraftigt begränsats. 
Då även andra aktörer som myndigheter och inte minst civilsamhället (kyrkan, Röda korset etc.) 
begränsat sitt stöd, har trycket på framför allt olika former av medborgarservice varit stort. 
Mötesplatsernas relativa tillgänglighet under hela året har därför haft extra stor betydelse, statistiken 
visar att just medborgarservicen till och med haft en viss ökning under året. Detta trots att 
mötesplatserna av olika anledningar inte alltid kunnat tillhandahålla all service som efterfrågas. För att 
exemplifiera så har Norrbyhuset hjälpt invånare med 1467 ärenden under 2020, motsvarande siffra för 
2019 var 1275. Medborgarservicen efterfrågas i något större utsträckning av kvinnor och servicen 
efterfrågas jämnt mellan åldersgrupperna 26-35 och 36-64 år. 

Totalt sett över håret har Mötesplatserna på Hässleholmen, Norrby, Hulta och Sjöbo haft ca 46 500 
besök, 47% av dessa har varit kvinnor. Mötesplats Kristineberg redovisas inte i statistiken. 

Hur uppdraget har sett ut under året kan belysas av följande information som getts till Borås Stads 
krisledning: 

”Mötesplatserna märker av ett ökat behov av olika former av medborgarservice i Coronatider vilket gör att allt fler söker 
sig till Mötesplatserna för att få hjälp. Det är inte bara fler som vill ha hjälp, allt fler av de som söker har behov av 
kvalificerad hjälp. Andra offentliga verksamheter och myndigheter hänvisar också invånarna att söka hjälp på 
Mötesplatserna. Situationen är inte hållbar, det finns inte resurser att ta emot hur många som helst och vi har inte alltid 
kompetens eller som uppgift att hjälpa människor med alla ärenden. Det går inte heller att bara ”avvisa” de som 
kommer eftersom många hjälpsökande inte har någon annan stans att vända sig, människor med svåra livsavgörande 
behov av hjälp. 
Många frågor berör sysselsättning, exempelvis hjälp med att söka arbete, utbildningar och kurser. Utöver själva 
ansökningen också stöd med CV-skrivning, hur man fyller i aktivitetsrapporter, studievägledning med mera. Till 
Mötesplatserna kommer människor som fått information på andra ställen om hur man söker, men man behöver mer 
individuellt stöd. Alla klarar inte att fortsätta själva utifrån den vägledning man fått från myndigheter. Vi får också 
frågor som rör migrationsärenden, sjukvårdskontakter, bankfrågor med mera.” 

Brygghuset 

Under året har verksamheten på Brygghuset, utifrån den rådande pandemin, genomförts med stora 
begränsningar och periodvis varit helt stängd. I den mån verksamheten varit öppen har uppdraget som 
en Do-IT-Yourself-arena (D.I.Y) för unga från 16 år pågått med gott resultat. Det som lockar 
målgruppen är exempelvis möjligheten att boka in sig i musikstudion, i mediarummet, låna 
fotoutrustning, dansa, titta på film, anordna LAN och övrig gaming, plugga och att ha möten. Under 
2021 kommer, i samband med Kulturföreningen Tågets flytt till Bryggaregatan, Brygghusets uppdrag 
att förändras och revideras. 

  



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2249
Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2020 20(59) 
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Internationellt arbete - ESC (Europeiska Solidaritetskåren) 

Under 2020 har förvaltningen fortsatt med ett systematiskt internationellt arbete. Detta har resulterat i 
mottagandet av åtta nya internationella volontärer på Mötesplatser och inom den Öppna 
ungdomsverksamheten. På grund av den rådande pandemin fick de övriga planerade aktiviteterna 
skjutas upp. Dessa kommer att följas upp under 2021 och innefattade bland annat ett samarbete med 
Island, samt ungdomsutbyten. Enheten för verksamhetsutveckling deltog digitalt under Intercityyouth 
conference i Italien. Mycket tid har också lagts på att hålla kontakten med de upparbetade 
internationella nätverk, även detta har fått ske digitalt. De internationella samordnarna har utbildat två 
nya kommuner (Växjö och Jönköping) i hur man startar internationella projekt och har på detta vis 
spridit Borås erfarenheter av lyckade EU- projekt. 

En medarbetare från verksamheten representerade Sverige, via nätverket KEKS, under en av de största 
Europeiska konferenser kring ungdomsarbete 3rd European Youth Work Convention (3rd EYWC) 
den 7-10 december. Under konferensen diskuterades hur European Youth Work Agenda ska 
implementeras i respektive land. 

  

En kommun fri från våld/Våldspreventivt och trygghetsfrämjande arbete. 

Borås femåriga sociala investeringsprojekt är avslutat och en rapport med kunskap, erfarenhet och 
följeforskning finns tillgänglig. 

Våldsprevention, utifrån WHO:s förändringsprinciper, är basen i hur verksamhetens uppdrag utförs, 
hur invånarnas rättigheter tillgodoses och hur en likvärdig service tillhandahålls. Viss samordning och 
implementering av rutiner och strukturer för det våldspreventiva arbetet sköts av förvaltningen. 

Kunskapsmaterial används som basverktyg för breda målgrupper och Matrisen, planerings- och 
uppföljningsverktyget, används på en del enheter och kommer att implementeras på andra. 
Utbildningsmaterialen som skolprogram –”Steget” och öppen ungdomsverksamhetsprogram – 
”Aktivera” har med gott resultat provats under 2020. Kampanjfilmen som togs fram i samarbete med 
Länsstyrelsen ligger på Borås hemsida och har spridits i sociala medier. Filmen används även i 
utbildningssyften, bland annat på personalmöten. 

All personal inom Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet har genomgått både grund- och 
fördjupningsutbildning i våldsprevention. Förvaltningens generella utbildning samt alla 
ungdomsledarutbildningar innehåller också våldsprevention. 

Den kommunövergripande ansatsen i våldspreventionen förutsätter samverkan med civilsamhället och 
mellan förvaltningar och har fokus på ungas/invånares delaktighet och ungas/invånares ledarskap. En 
samverkansgrupp har under 2020 arbetat fram Trygg på Hässleholmen, en områdesövergripande Matris 
för Trygghetsfrämjande arbete som möjliggör delaktighet och inflytande av alla aktörer på området, 
såväl kommunala och privata som civila. 

Verksamheten förser staden och civilsamhället med grundutbildning i våldsprevention och 
handledarutbildning via Borås kommunövergripande kompetensförsörjning. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Den bokförda budgetavvikelsen är 574 tkr. 

Inom verksamhetsområdet bokförs kostnader kopplat till sociala investeringsprojektet EKFFV (En 
kommun fri från våld). Bokförda kostnader under året uppgår till 789 tkr. Dessa kostnader justeras 
årligen i samband med bokslutet. Av den totala budgeten på 5 700 tkr kvarstår 788 tkr som vi, i dialog 
med ekonomistyrning, får använda 2021. 

Bortser vi från ovanstående nämnda kostnader landar ett justerat resultat på +1 363 tkr. Detta beror 
framför allt på mindre personalkostnader än budgeterat, då en del personalkostnader finansierats med 
externa projektmedel, samt en restriktivitet vid vakanser. Inom verksamhetsområdet bokförs även 
kostnader för lokalt inflytande/ortsråd.  
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Avvikelsen i jämförelse med budget landar på +144 tkr och ingår i resultatet ovan. 

Externa kvarstående medel har flyttats till 2021 och avser bland annat EU-bidrag ämnat för olika EVS-
projekt (Europeisk volontärtjänst), se ovan. Andra externa medel som flyttats är exempelvis bidrag från 
Länsstyrelsen. 

4.4.5 Fritidsgårdsverksamhet 

Analys av verksamheten. 

Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är 
tillgänglig för alla invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, 
delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och 
normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers 
vilja, rättigheter och resurser. Huvudmålgrupp är ungdomar i 10-18 årsåldern. 

Verksamhetens uppdrag utgår från Borås Stads Program för öppen ungdomsverksamhet som pekar ut tre 
inriktningar för verksamheten: Mötesplats för unga - Ungas aktörskap samt Samverkan med 
civilsamhället. 

Den öppna ungdomsverksamheten både lokalt och nationellt betonar ungdomars delaktighet i såväl 
genomförande som planering av verksamheten. Att utifrån universell prevention fortsätta utvecklingen 
av verksamheten med fokus på att främja ungdomars personliga och sociala utveckling är därför en 
viktig strategisk fråga. 

Som ett led i att skapa trygga mötesplatser och ökad måluppfyllelse får all personal kontinuerligt 
fortbildningsinsatser för att öka sin kompetens inom trygghetsskapande/våldspreventiva arbetssätt. 

Basen för den öppna ungdomsverksamheten är oftast fritidsgården, men också verksamhet utanför 
gårdens fyra väggar blir allt vanligare. Exempel på verksamhet som genomförts under året och som inte 
är knuten till en specifik enhet är olika ungdomsledarutbildningar och den verksamhet som genomförs 
under sommaren. Även samverkan med andra delar av den kommunala organisationen och med övriga 
civilsamhället är en viktig förutsättning för att nå ut till en bred målgrupp. Här kan samverkan med 
Borås Stads fältverksamhet och Hyresgästföreningen ses som exempel. 

Allt arbete under året har till stor del präglats av den rådande pandemin. Att hålla i och stärka det 
främjande och förebyggande arbetet som sker via den öppna ungdomsverksamheten, om än i anpassad 
form, har av Borås Stad ansetts som viktigt. Den öppna ungdomsverksamheten/fritidsgårdarna har av 
staden bedömts vara en samhällsviktig funktion och har med anledning av det haft någon form av 
tillgänglig verksamhet under hela året. Verksamheten har, när så varit möjlig, haft IRL-aktiviteter (in 
real life) för unga utomhus och periodvis också utifrån begränsningar inomhus. Olika typer av digital 
verksamhet för ungdomsgruppen har under året utvecklats och bidragit till en ökad tillgänglighet. 

I samband med utökade restriktioner från folkhälsomyndigheten har målgruppen begränsats till 
åldrarna 10-15 år. 

Vid verksamhetsårets början fanns det 11 kommunalt drivna öppna 
ungdomsverksamheter/fritidsgårdar: Hässlehus, Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg, Dalsjöfors, 
Fristad, Viskafors, Sandared, Brämhult, Trandö. Under året har förändringar skett genom att Öppen 
ungdomsverksamhet Trandö vid halvårsskiftet stängdes som ett led av de ekonomiska anpassningar 
verksamhetsområdet gjort i samband med att grundskoleförvaltningen minskar sitt köp av 
fritidsledartimmar. 

Nämnden har under året också lämnat bidrag till fem olika föreningar/organisationer som bedriver 
Öppen ungdomsverksamhet i olika omfattning. Dessa är Mariedals IK, Kulturföreningen Tåget, 
Svenska Kyrkan/Gustav Adolfs församling, Byttorps IF och RF-SISU (Riksidrottsförbundet och 
Idrottens studieförbund). Övrig kontinuerlig organiserad samverkan med civilsamhället sker i varierad 
omfattning med Borås Fältrittklubb och Svenska Kyrkan/Företagarföreningen/Scouterna i Dalsjöfors. 
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Avvikelsen i jämförelse med budget landar på +144 tkr och ingår i resultatet ovan. 

Externa kvarstående medel har flyttats till 2021 och avser bland annat EU-bidrag ämnat för olika EVS-
projekt (Europeisk volontärtjänst), se ovan. Andra externa medel som flyttats är exempelvis bidrag från 
Länsstyrelsen. 

4.4.5 Fritidsgårdsverksamhet 

Analys av verksamheten. 

Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är 
tillgänglig för alla invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, 
delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och 
normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers 
vilja, rättigheter och resurser. Huvudmålgrupp är ungdomar i 10-18 årsåldern. 

Verksamhetens uppdrag utgår från Borås Stads Program för öppen ungdomsverksamhet som pekar ut tre 
inriktningar för verksamheten: Mötesplats för unga - Ungas aktörskap samt Samverkan med 
civilsamhället. 

Den öppna ungdomsverksamheten både lokalt och nationellt betonar ungdomars delaktighet i såväl 
genomförande som planering av verksamheten. Att utifrån universell prevention fortsätta utvecklingen 
av verksamheten med fokus på att främja ungdomars personliga och sociala utveckling är därför en 
viktig strategisk fråga. 

Som ett led i att skapa trygga mötesplatser och ökad måluppfyllelse får all personal kontinuerligt 
fortbildningsinsatser för att öka sin kompetens inom trygghetsskapande/våldspreventiva arbetssätt. 

Basen för den öppna ungdomsverksamheten är oftast fritidsgården, men också verksamhet utanför 
gårdens fyra väggar blir allt vanligare. Exempel på verksamhet som genomförts under året och som inte 
är knuten till en specifik enhet är olika ungdomsledarutbildningar och den verksamhet som genomförs 
under sommaren. Även samverkan med andra delar av den kommunala organisationen och med övriga 
civilsamhället är en viktig förutsättning för att nå ut till en bred målgrupp. Här kan samverkan med 
Borås Stads fältverksamhet och Hyresgästföreningen ses som exempel. 

Allt arbete under året har till stor del präglats av den rådande pandemin. Att hålla i och stärka det 
främjande och förebyggande arbetet som sker via den öppna ungdomsverksamheten, om än i anpassad 
form, har av Borås Stad ansetts som viktigt. Den öppna ungdomsverksamheten/fritidsgårdarna har av 
staden bedömts vara en samhällsviktig funktion och har med anledning av det haft någon form av 
tillgänglig verksamhet under hela året. Verksamheten har, när så varit möjlig, haft IRL-aktiviteter (in 
real life) för unga utomhus och periodvis också utifrån begränsningar inomhus. Olika typer av digital 
verksamhet för ungdomsgruppen har under året utvecklats och bidragit till en ökad tillgänglighet. 

I samband med utökade restriktioner från folkhälsomyndigheten har målgruppen begränsats till 
åldrarna 10-15 år. 

Vid verksamhetsårets början fanns det 11 kommunalt drivna öppna 
ungdomsverksamheter/fritidsgårdar: Hässlehus, Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg, Dalsjöfors, 
Fristad, Viskafors, Sandared, Brämhult, Trandö. Under året har förändringar skett genom att Öppen 
ungdomsverksamhet Trandö vid halvårsskiftet stängdes som ett led av de ekonomiska anpassningar 
verksamhetsområdet gjort i samband med att grundskoleförvaltningen minskar sitt köp av 
fritidsledartimmar. 

Nämnden har under året också lämnat bidrag till fem olika föreningar/organisationer som bedriver 
Öppen ungdomsverksamhet i olika omfattning. Dessa är Mariedals IK, Kulturföreningen Tåget, 
Svenska Kyrkan/Gustav Adolfs församling, Byttorps IF och RF-SISU (Riksidrottsförbundet och 
Idrottens studieförbund). Övrig kontinuerlig organiserad samverkan med civilsamhället sker i varierad 
omfattning med Borås Fältrittklubb och Svenska Kyrkan/Företagarföreningen/Scouterna i Dalsjöfors. 
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En del av måluppfyllelsen för verksamheten är att nå en jämn könsfördelning i besökargruppen. Jämn 
könsfördelning brukar bedömas inom spannet 40% – 60%. Målet är inte helt uppfyllt men andelen 
flickor i verksamheten har under året varit 36%. 

Verksamhetens mål avseende antalet öppettimmar per vecka visar en avvikelse. Målet var beräknat till 
att den totala öppettiden för de kommunala enheterna per vecka under verksamhetsperioden 
(september till maj) skulle vara 350 timmar, summeringen för året visar ett resultat på 289 timmar per 
vecka. Anledningen beror framför allt på budgetanpassningar som verksamheten gjort med anledning 
av minskat köp av fritidsledartimmar från grundskolan. Anpassningarna har inneburit att en enhet 
stängts under året, Öppen ungdomsverksamhet på Trandö, och att Brämhults fritidsgård minskat antal 
öppettimmar per vecka. I samband med pandemin och hög sjukfrånvaro har öppethållandet emellanåt 
också begränsats. 

Sommarverksamheten  

Under sommarlovet har Öppen ungdomsverksamhet bedrivits utomhus på Sjöbo, Norrby, 
Hässleholmen, Hulta och Kristineberg, måndag till fredag, med öppettiderna 11-18 och fredagar 11-
16.Varje enhet utgick ifrån sitt specifika område, bemanning och lokala förutsättningar för att skapa sitt 
upplägg. Alla verksamheter hade ett planerat program med olika aktiviteter på området eller inom 
gångavstånd. 

Dessa fem enheter hade först planerat att ta emot 28 feriearbetare att handleda och för att komplettera 
bemanningen med under sommaren. I maj kom en förfrågan om att ta emot fler feriearbetare. Med 
stöd av nio stycken särskilt rekryterade handledare till feriearbetare tog verksamheten emot ytterligare 
76 feriearbetare. En ny verksamhet per enhet skapades som kallades Parklek och som riktade sig till den 
yngre målgruppen 6-9 år. Dessutom öppnades ytterligare en enhet på Lundbyområdet i samverkan med 
Lundby Park som hade öppet måndag till fredag, de första tre veckorna på sommarlovet. 

Under sommaren bedrevs också, under tre veckor, olika typer av lovverksamhet i de fyra 
serviceorterna, Dalsjöfors, Viskafors, Fristad och Sandared. Verksamheten i Dalsjöfors bedrivs i nära 
samarbete med ortens föreningsliv. På övriga orter erbjöds olika aktiviteter och möjlighet att ingå i 
”fixaruppdrag”. 

Totalt i sommarverksamheten (förutom Badresor och Borås Kollo) ca 13 500 besök, varav 42% flickor. 

Skolfritid 

Sedan många år finns ett väl utvecklat samarbete mellan grundskolorna och fritidsgårdsverksamheten i 
Borås Stad som innebär att fritidsledare delar av dagen har sitt arbete förlagt till skolan. Uppdraget i 
skolan utgår oftast från trygghetsskapande arbete som exempelvis rastverksamhet, värderingsövningar, 
demokratiarbete och lägerverksamhet. Det finns stora fördelar med samverkan skola-fritid sett ur ett 
Borås Stads-perspektiv. Det innebär fler vuxna i skolan där fritidsledarna kan bidra till en helhetssyn på 
ungdomarnas liv, då de träffar dessa både i skolan och på fritiden. Ytterligare en aspekt är att 
kompetenta fritidsledare är en yrkeskategori som tillför specialkompetens och som i dagsläget är 
möjliga att rekrytera. Skolans fortsatta köp av tjänster ger också förutsättningar för nivån på 
öppethållandet på kvällstid. 

Under året minskade grundskoleförvaltningens köp av fritidsledartjänster med 3,3 årsarbetare vilket 
innebar att en enhet under året fick stängas för att verksamheten skulle ligga inom den ekonomiska 
ramen. Grundskoleförvaltningen minskar under 2021 köpet av tjänster med ytterligare 2,5 årsarbetare, 
vilket troligtvis innebär att ännu en enhet kommer att behöva stängas. Den totala samverkan runt 
fritidsledartjänster i skolan har sedan omorganisationen 2018 från stadsdelar till facknämnder inneburit 
en minskning med 5,8 årsarbetare. 

Borås Stad ingår i ett nationellt nätverk för öppen ungdomsverksamhet, KEKS (Kvalitet och 
kompetens i samverkan), där verksamheten betecknas utifrån kriterierna: Frivillig, Öppen, Processtyrd 
och Trygg. Nätverket bistår med uppföljning av kvalitet och kompetens. Medlemskapet fungerar som 
ett stöd i utvecklingsarbetet för verksamheten. 
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Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Den bokförda budgetavvikelsen för 2020 är -80 tkr. 

  

4.4.6 Badresor/barnkoloni 

  

Badresor  

Badresor 2020 har haft verksamhet hela sommaren, v. 25-33, måndag-fredag. En dag på Badresor 
startar med att bussarna avgår från Södra torget cirka kl. 9:00 och hämtar upp barn på olika hållplatser i 
staden. De körs ut till Badresors anläggning i Sjömarken där barnen får ta del av bad och aktiviteter och 
bjuds på en lättare lunch. Kl. 15.00 är verksamheten slut och barnen körs tillbaka. 
Dagkoloniverksamheten Badresor till Sjömarken är snart en 100-årig tradition. 

I och med pandemin begränsades målgruppen för Badresors verksamhet. Ett vanligt år är målgruppen 
7-13 år men under 2020 planerades för en målgrupp 7-11 år. Trots den begränsade målgrupp var det 
över 200 barn som deltog den första dagen, vilket inte var hanterbart utifrån ett Coronaperspektiv. 
Utifrån det gjordes flera begränsningar i målgrupp och anpassningar på plats för att göra det säkert för 
personal och besökare. Bland annat ökades antalet bussar som avgick från Södra torget till fem stycken, 
vanligtvis är det tre. Det fanns också möjlighet att ansluta direkt till Sjömarken. Fler toaletter, 
omklädningsrum, stolar och bord införskaffades. Ett maxantal på 200 barn/dag infördes. 

Begränsningarna innebar en minskning av antalet besök jämfört med föregående år med ca 46 % till 
ca 2 000 besök under perioden. Av dessa var 57 % flickor. 

Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdarna i Borås Stad. Under perioden handleddes 
också 15 feriearbetare uppdelat på tre perioder. Dessa fungerade också som ett komplement till den 
ordinarie personalen. 

  

Borås Kollo 

Borås Kollo i Espevik vänder sig till barn 8-12 år. Verksamheten ger barn möjlighet att tillbringa en del 
av sommarlovet vid havet med bad och andra aktiviteter. Med ledare som har erfarenhet av arbete med 
barn pågår verksamheten under hela sommarlovet. Intresset för Borås Kollo är stort med över hundra 
deltagande barn varje år. Betydligt fler barn ansöker än de som får plats. 2020 tog Borås Kollo emot 
ansökningar för 160 barn och kunde bereda plats för 108 barn. Utifrån rådande restriktioner halverades 
barngrupper, 18 barn per grupp och lägerperioderna halverades. Effekten blev att alla barn som fått 
besked om att de fått en plats på Kollo fick åka men med förkortad lägertid. Under sommaren 
genomfördes alltså sex lägerperioder istället för de vanliga tre. Verksamheten tar med sig de positiva 
erfarenheter som anpassningar med anledning av Covid-19 givit till Borås Kollo 2021. 

  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Den bokförda budgetavvikelsen är -584 tkr. 

Detta kan till största del härledas till ökade kostnader med anledning av Covid-19. 
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Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Den bokförda budgetavvikelsen för 2020 är -80 tkr. 

  

4.4.6 Badresor/barnkoloni 

  

Badresor  

Badresor 2020 har haft verksamhet hela sommaren, v. 25-33, måndag-fredag. En dag på Badresor 
startar med att bussarna avgår från Södra torget cirka kl. 9:00 och hämtar upp barn på olika hållplatser i 
staden. De körs ut till Badresors anläggning i Sjömarken där barnen får ta del av bad och aktiviteter och 
bjuds på en lättare lunch. Kl. 15.00 är verksamheten slut och barnen körs tillbaka. 
Dagkoloniverksamheten Badresor till Sjömarken är snart en 100-årig tradition. 

I och med pandemin begränsades målgruppen för Badresors verksamhet. Ett vanligt år är målgruppen 
7-13 år men under 2020 planerades för en målgrupp 7-11 år. Trots den begränsade målgrupp var det 
över 200 barn som deltog den första dagen, vilket inte var hanterbart utifrån ett Coronaperspektiv. 
Utifrån det gjordes flera begränsningar i målgrupp och anpassningar på plats för att göra det säkert för 
personal och besökare. Bland annat ökades antalet bussar som avgick från Södra torget till fem stycken, 
vanligtvis är det tre. Det fanns också möjlighet att ansluta direkt till Sjömarken. Fler toaletter, 
omklädningsrum, stolar och bord införskaffades. Ett maxantal på 200 barn/dag infördes. 

Begränsningarna innebar en minskning av antalet besök jämfört med föregående år med ca 46 % till 
ca 2 000 besök under perioden. Av dessa var 57 % flickor. 

Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdarna i Borås Stad. Under perioden handleddes 
också 15 feriearbetare uppdelat på tre perioder. Dessa fungerade också som ett komplement till den 
ordinarie personalen. 

  

Borås Kollo 

Borås Kollo i Espevik vänder sig till barn 8-12 år. Verksamheten ger barn möjlighet att tillbringa en del 
av sommarlovet vid havet med bad och andra aktiviteter. Med ledare som har erfarenhet av arbete med 
barn pågår verksamheten under hela sommarlovet. Intresset för Borås Kollo är stort med över hundra 
deltagande barn varje år. Betydligt fler barn ansöker än de som får plats. 2020 tog Borås Kollo emot 
ansökningar för 160 barn och kunde bereda plats för 108 barn. Utifrån rådande restriktioner halverades 
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Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Den bokförda budgetavvikelsen är -584 tkr. 

Detta kan till största del härledas till ökade kostnader med anledning av Covid-19. 
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4.4.7 Folkhälsa 

Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete. Utifrån 
fastställda mål ska nämnden arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder som 
främjar en jämlik, jämställd och god hälsa. Nämnden ska arbeta för att öka kommunens engagemang i 
folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling av folkhälsoarbetet. Inom ramen för det arbetet 
har utvecklingen av välfärdsbokslutet intensifierats, det lokala folkhälsoarbetet har fått en ny position 
utifrån pandemin och dess konsekvenser, en medskapande process på Norrby har initierats och 
samverkan har utvecklats för gemensamma insatser avseende det trygghetsskapande arbetet, 
föräldraskapsstödet och det förebyggande ANDT-arbetet (Alkohol, narkotika, doping och tobak). 
Folkhälsoarbetet genomförs i nära samarbete med Socialt Hållbart Borås och flera gemensamma 
utvecklingsarbeten har initierats under 2020, bland annat utvecklingen av Välfärdsbokslutet och 
föräldraskapsstödet. 

Med anledning av covid-19-pandemin tilldelades Fritids- och folkhälsoförvaltningen uppdraget att 
samordna en tvärsektoriell grupp, en så kallad ”analysgrupp”. Analysgruppen utgjordes främst av 
representanter från det lokala brottsförebyggande rådet. Uppdraget kom från Borås Stads 
krisledningsstab i april 2020 och baserades på ”Helsingborgsmodellen”. Syftet med uppdraget var att 
identifiera ett antal fokusområden med tillhörande risker som uppstår ur ett befolkningsperspektiv 
under covid-19-pandemin och föreslå samt vidta ändamålsenliga åtgärder. Arbetet skulle fokusera på 
målgruppen barn och unga och ge en gemensam lägesbild av covid-19-pandemins sociala risker i Borås. 

Analysgruppen identifierade följande fokusområden: 

 Utsatta barn och unga 
 meningsfull fritid 
 trygga offentliga miljöer 
 arbete och sysselsättning 
 utbildning 
 och psykisk hälsa. 

Utifrån varje fokusområde identifierades ett antal risker med sannolika konsekvenser som 
dokumenterades i ett gemensamt dokument. En arbetsgrupp tillsattes till respektive fokusområde i syfte 
att initiera operativa insatser, både enskilda och i samverkan. Representanter i arbetsgrupperna tillsattes 
från verksamheter inom Borås Stad, AB Bostäder och Polisen. Resultatet har rapporterats i en egen 
rapport till krisledningsstaben och krisledningsnämnden. 

Genom Välfärdsbokslutet kartläggs hälsan hos stadens invånare. Under 2020 har arbetet med 
Välfärdsbokslutet gått in i flera nya spännande faser. Samtidigt som insamling och sammanställning av 
ny statistik genomförts har också spridning av densamma gjorts bredare än tidigare. Samtliga nätverk 
för barn och unga, områdesnätverk och ortsråd har fått en genomgång av resultatet för invånarna i det 
aktuella området. Dessutom har samtliga anställda i elevhälsan på Grundskoleförvaltningen fått en 
genomgång. Spridningsarbetet syftar till att öka kunskapen och förståelsen om det främjande och 
förebyggande arbetet, om de trender som finns gällande våra invånares hälsa och förutsättningar till ett 
gott liv och har också lett till att diskussioner om framtida förebyggande och främjande insatser har 
påbörjats. 

Enligt uppdrag har en utvärdering över hur förvaltningar och bolag i Borås Stad använder 
Välfärdsbokslutet i planerings – och budgetarbetet genomförts under hösten 2020. Det handlar dels om 
att öka kunskapen om vad Välfärdsbokslutet är men också hur det kan anpassas till den aktuella 
förvaltningens eller bolagets verksamhet. Sammanställningen av utvärderingen kommer att vara en del i 
den nya rapporten för Välfärdsbokslutet 2020, som kommer att vara klar runt sommaren 2021. 
Utvärderingen har bidragit till att synliggöra behovet av att besöka förvaltningar och bolag för att 
processleda dem i arbetet med att använda Välfärdsbokslutet. Verktyg för hur man kan använda 
Välfärdsbokslutet i praktiken har börjat skapas. 
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Under hösten gavs möjlighet att delta i två projekt som Borås Stad har ansökt och blivit beviljade medel 
för. Ett projekt är med Emerga, vilket handlar om att arbeta med mänskliga rättigheter i den 
kommunala verksamheten. I projektet bistår Emerga med stöd för att koppla Välfärdsbokslutet till 
rättighetsprinciperna och Emerga kommer även ta fram en rapport över hur staden kan använda ett 
rättighetsspråk i texter och rapporter. Det andra projektet som Välfärdsbokslutet deltar i är Delmos 
(Delegationen mot segregation), vilket bidrar till att Borås Stad får ta del av ny statistik från SCB, 
uppdelat på DeSo områden. För Borås handlar det om 77 geografiska områden, vilket kommer 
möjliggöra ett arbete med att synliggöra skillnader och samband på ett helt nytt sätt än tidigare. Fokus 
är på att fortsätta utveckla rapporten genom att tydligare koppla samman det globala, nationella och det 
lokala arbetet i form av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna och Borås Stads Vision. Projekten 
avslutas i juni 2021. 

Ett behov som Välfärdsbokslutet synliggör är den psykiska ohälsan, främst hos unga kvinnor. Som en 
del i det förebyggande och främjande arbetet avseende psykisk ohälsa erbjuder staden, inom ramen för 
kompetensförsörjningen, medarbetare utbildning i Mental Health First Aid Kit - MHFA. Utbildningen 
syftar till att höja medvetenheten och kunskapen hos medarbetarna för att kunna bemöta 
invånare/brukare/elever med psykisk ohälsa på ett professionellt sätt. Utifrån pandemins sannolika 
konsekvenser om ökad psykisk ohälsa planerades att utbilda ytterligare sex instruktörer, för att kunna 
arrangera ännu fler utbildningar för personal och därmed höja kompetensen internt för att möta 
människor med psykisk ohälsa. På grund av pandemin ställdes instruktörsutbildningen in hösten 2020 
och utbildningsinsatsen får därmed flyttas fram till 2021. 

Nationella nätverk 

Under våren hade vi, genom SKR-nätverken, regelbundna digitala möten kring temat ”Vad blir 
konsekvenserna av Covid-19 för folkhälsan i befolkningen?”. Tillsammans provade vi en analysmodell, 
utifrån sociala bestämningsfaktorer för hälsa. Modellen hade vi nytta av när vi, tillsammans med andra 
förvaltningar, sammanställde hur personer 70 år och äldre i Borås har det under pandemin. I analysen 
har vi tagit fram åtgärder på kort och lång sikt, vilka presenterades vid nämndens möte i Augusti. 
Rapporten uppmärksammades nationellt av Folkhälsomyndigheten. 

I början av året intervjuades politiker och tjänstepersoner i Healthy Cities-nätverket av Umeå 
universitet, på uppdrag av Healthy Cities och Folkhälsomyndigheten. Resultaten sammanställdes i 
rapporten ”Besluts- och genomförandeprocesser för hälsofrämjande samhällsplanering - en 
processtödjande utvärdering initierad av nätverket Healthy Cities”. Borås Stad lyftes fram som ett 
positivt exempel ”…där det tydliga medborgarperspektivet sticker ut mest i utvärderingens resultat som 
helhet”. Framgångsfaktorer som lyftes för Borås Stad var: 

 Tydligt medborgarperspektiv och god förankring i mottagarkontexten 
 Tydlig roll- och ansvarsfördelning och tydliga avgränsade uppdrag i välfungerande samverkan 

med andra aktörer med egna tydliga avgränsade uppdrag 
 Tydligt politiskt engagemang, oavsett majoritet 

Lokalt folkhälsoarbete 

Det lokala folkhälsoarbetet har i mångt och mycket påverkats av pandemin. Trots att flera initiativ och 
aktiviteter har fått ställas in har det lokala arbetet och befintliga kontaktnät till civilsamhället nyttjats på 
ett helt nytt sätt och varit stadens krisarbete behjälpligt på flera plan. I samband med pandemins utbrott 
utgjorde de lokala nätverken en central part i kommunikationsarbetet för informationsarbetet avseende 
smittspridningen, både genom att inventera behov av relevant information men också för att säkerställa 
att korrekt information från Folkhälsomyndigheten spreds. Detta samarbete har fortsatt under året och 
det lokala folkhälsoarbetet har varit kanalen till civilsamhället utifrån behov som uppstått. Ett 
uppsökande arbete har genomförts för att fånga upp människors frågor och oro, genom att möta 
invånare och föreningsliv och lyssna på dem. Ett exempel är att under senare delen av våren och tidig 
sommar blev det allt tydligare att den största oron bland invånarna var oron för ekonomin och att inte 
klara sig ekonomisk under krisen.  
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Ett samarbete initierades med berörda bostadsbolag, vräkningsförebyggande och ekonomisk rådgivning 
för att finnas lokalt som stöd till invånarna genom samtal och rådgivning utomhus, främst på 
Hässleholmen. 

I en bred samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag analyserades gemensamt situationen utifrån 
rådande förutsättningar och de eventuella risker för barn och ungas hälsa som restriktionerna innebar, 
vilket resulterade i extra insatser för att öka tryggheten, nya samarbeten initierades för att erbjuda barn 
och unga en meningsfull sysselsättning under sommaren och informationsblad togs fram för personal 
som möter barn och unga, i syfte att kunna stötta unga och hänvisa dem vidare till relevanta 
stödverksamheter vid behov. Utskicket gick till personal som möter barn och unga i sitt arbete under 
sommaren samt alla handledare som möter ferieanställda ungdomar. 

På grund av folkhälsomyndighetens rekommendationer utifrån pandemin har det varit svårt att 
genomföra verksamhet som bygger på att samla människor fysiskt. Målsättningen har dock varit att 
försöka tänka nytt och annorlunda för att hitta alternativa former för arbetet. Den digitala utvecklingen 
har gått fort under året och har bidragit till nya sätt att mötas, i form av digitala nätverksträffar men 
också större aktiviteter såsom ”Hela Borås online”, ett samarbete med AB Bostäder och andra lokala 
aktörer för att lyfta fram positiva lokala händelser och personer. Samtidigt som den digitala 
utvecklingen tvingats fram i pandemins spår blir det också tydligt att den inte är lika tillgänglig för alla, 
utan att även tillgången till den digitala utvecklingen beror på socioekonomiska faktorer samt 
människors förmåga att förvärva, förstå och använda information. 

Nya samarbetsformer har utvecklats under året och för att möta människor i en tid där resande 
avråddes och fler stannade hemma initierades nya utomhusaktiviteter. Bland annat ett samarbete med 
Navet, vilka arrangerat träffar utomhus, som ett komplement till befintliga mötesplatser som hade 
restriktioner på antal besökare, för främst mammor med sina barn på Sjöbo och Norrby. 

Särskilda satsningar som genomförts utomhus under året har fokus på meningsfull fritid. Målgruppen 
är barn och unga och nya aktiviteter, främst under sommarlovet, har i samarbete med föreningslivet 
och RF/SISU tagit form på Sjöbo, Hässleholmen och Göta. Sjöbovallen, Götavallen och Bodavallen är 
centrala områden för att utveckla samverkan med föreningslivet i arbetet med meningsfull fritid för 
barn och unga. Ungdomsledare har utbildats för att fortsättningsvis stötta öppen ungdomsverksamhet 
och föreningslivet i arbetet. 

Aktiviteter som bygger på större fysiska folksamlingar har dock fått ställas in, såsom aktivitetsdagar, 
boendemöten, trygghetsvandringar, studiebesök med mera. Även annan verksamhet som bygger på 
fysisk kontakt har ställts in under hösten, till exempel simskolan för kvinnor och arbetet med tandhälsa 
i förskolan. På grund av att mötesplatserna och familjecentralernas verksamhet påverkats kraftigt av 
restriktioner avseende antal besökare, har hälsofrämjande insatser som vanligtvis utgår härifrån också 
påverkats och i flera fall fått ställas in. 

I början av 2020 presenterade Centrum för kunskap och Säkerhet "Norrbyrapporten". I rapporten 
konstaterades bland annat att samarbetet med de goda krafterna på området behöver fortsätta och 
förstärkas. Inom ramen för demokratiuppdraget och det lokala folkhälsoarbetet har arbetet med en 
frisk- och hållbarhetsanalys på området påbörjats, vilket kommer fortsätta 2021. För att möjliggöra ett 
tvärsektoriellt samarbete och att civilsamhället inkluderas ska en extern processledare anlitas, vilket 
medger möjligheten att placera utmaningen på området i centrum och därmed blir staden en aktör 
bland flera andra, som gemensamt ska skapa strukturer och hitta lösningar för en positiv utveckling på 
Norrby. Arbetet förutsätter samverkan med civilsamhället och ska därför bygga på de gemensamma 
värderingar som arbetet inom Överenskommelsen med De Idéburna utgår från. 

Avseende det lokala folkhälsoarbetet på våra tre geografiskt avgränsade områden Hässleholmen, 
Norrby och Sjöbo samfinansieras tjänsterna som utvecklingsledare, tillsammans med Hälso- och 
sjukvårdsnämnden Södra, vilka även samfinansierar delar av verksamheten. På grund av pandemin med 
tillhörande restriktioner har all verksamhet inte kunnat genomföras som planerat under 2020, varför 
Hälso- och sjukvårdsnämnden medgett att staden får flytta med 250 000 kr av beslutade 
verksamhetsmedel till 2021 under förutsättning att det, likt övrig verksamhet, samfinansieras. Avser 
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främst simskola för kvinnor, utställning Årsrika på Träffpunkt Simonsland, kurser i föräldraskapsstöd 
och enkätundersökning till äldre för att öka kunskapen om målgruppen och deras hälsa. 

Förebyggande arbete 

Under 2020 har flera strategiska satsningar inom det drog- och brottsförebyggande arbetet genomförts. 
Samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås har 
reviderats och den nya avser att gälla 2021-2023. Under året har det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet fokuserat på trygga fysiska miljöer, samverkan kring utsatta barn och unga 
samt att utveckla arbetet Effektiv samverkan för trygghet, EST. Frågeställningen om att stänga ner fritt 
wi-fi på kvällstid, i anslutning till kommunala fastigheter som är särskilt utsatta för skadegörelse har lyfts 
som en metod att förebygga skadegörelse. Kameraövervakning har tagit form genom samarbete med 
AB Bostäder och polisen. 

Kunskap har spridits, enligt resultatet från drogvaneundersökningen som Centrum för alkohol- och 
narkotikaupplysning (CAN) till nämnder, nätverk, föräldrar och personalgrupper. Resultatet ligger till 
grund för prioriteringar av insatser, vilka den Drogpolitiska ledningsgruppen beslutar om och ansvarar 
för. Samarbetet med gym, krögare och studieförbund fortsätter. Samarbetet har under året präglats av 
digitala mötesformer till följd av rådande restriktioner, vilket gäller såväl möten och utbildningar inom 
"Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö", där 29 gym diplomerats under 2020 och två 
uteslutits. På grund av personalbrist hos Tillståndsenheten i samband med pandemin tog 
utvecklingsledaren för det ANDT-förebyggande arbetet över ansvaret för planering och genomförandet 
av utbildningen Ansvarsfull alkoholservering under hösten 2020, vilket resulterade i en digital 
tvådagarsutbildning för 40-tal personal från stadens restauranger och nattklubbar. Insatsen är en 
prioriterad verksamhet för att förebygga överservering och servering till minderåriga samt minska våld 
och skador på stadens krogar och restauranger. 

Under 2020 deltog Borås Stad tillsammans med en representant från BUP (Barn och ungdomspsykiatri) 
i en regional satsning i syfte att skapa förutsättningar för en lokal mobilisering med fokus på cannabis. 
Satsningen bestod delvis av kunskapshöjande heldagsträffar och ett lokalt fördjupningsarbete.  Borås 
fördjupningsarbete handlar om att anpassa metoden ANDT-coach till lokala förhållanden. ANDT-
coach är ett utbildnings- och nätverkskoncept för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobaksprevention, med särskilt fokus på cannabis. Utbildningen riktar sig till vuxna som möter barn 
och unga i sitt dagliga arbete och syftet är att skapa en gemensam plattform där vuxna har samma 
kunskap och vet vad det finns för hjälp och stöd att tillgå. Syftet är även att inkludera ett ANDT-
förebyggande arbete i verksamheter som möter barn och unga. Under året anpassades metoden till 
Borås och en tvådagars pilotutbildning genomfördes i oktober 2020. Utvärderingen visade på goda 
resultat och därmed kommer metoden ANDT-coach att implementeras under 2021. 

Kritiska datum är ett prioriterat arbete. Under 2020 fokuserade arbetet på föräldrainformation och ökad 
vuxennärvaro ute på fältet. Föräldrainformation spreds via brevutskick, lärplattformen Ping Pong, 
webben, sociala medier och via debattinlägg i Borås tidning. En film med representanter från Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen, Polisen, Fältgruppen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
spreds brett och ersatte fysiska föräldramöten som ställdes in till följd av pandemin. Många unga 
vistades ute vid insparken, men tack vare ökad vuxennärvaro var tillställningarna lugnare än föregående 
år. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens ökade intresse och ansvar i arbetet har varit en 
framgångsfaktor. Inför 2021 kommer arbetet stärkas ytterligare och vuxenvandringar vid kritiska datum 
ska samordnas av Borås Stad. 

Föräldraskapsstödet har under 2020 varit ett prioriterat område i Socialt hållbart Borås och deras 
målområde Goda uppväxtvillkor för barn och unga. Arbetet har förstärkts under 2020 och en 
omfattande kartläggning av pågående arbete med tillhörande analys har genomförts under året. 
Resultatet har presenterats för styrgruppen Socialt hållbart Borås och under 2021 planeras en 
handlingsplan (utifrån resultatet) tas fram och implementering av denna påbörjas. Fritids- och 
folkhälsonämnden har tagit fram ett nytt Program för föräldraskapsstöd, vilket har översänts till 
Kommunstyrelsen för vidare hantering. 
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främst simskola för kvinnor, utställning Årsrika på Träffpunkt Simonsland, kurser i föräldraskapsstöd 
och enkätundersökning till äldre för att öka kunskapen om målgruppen och deras hälsa. 

Förebyggande arbete 

Under 2020 har flera strategiska satsningar inom det drog- och brottsförebyggande arbetet genomförts. 
Samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås har 
reviderats och den nya avser att gälla 2021-2023. Under året har det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet fokuserat på trygga fysiska miljöer, samverkan kring utsatta barn och unga 
samt att utveckla arbetet Effektiv samverkan för trygghet, EST. Frågeställningen om att stänga ner fritt 
wi-fi på kvällstid, i anslutning till kommunala fastigheter som är särskilt utsatta för skadegörelse har lyfts 
som en metod att förebygga skadegörelse. Kameraövervakning har tagit form genom samarbete med 
AB Bostäder och polisen. 

Kunskap har spridits, enligt resultatet från drogvaneundersökningen som Centrum för alkohol- och 
narkotikaupplysning (CAN) till nämnder, nätverk, föräldrar och personalgrupper. Resultatet ligger till 
grund för prioriteringar av insatser, vilka den Drogpolitiska ledningsgruppen beslutar om och ansvarar 
för. Samarbetet med gym, krögare och studieförbund fortsätter. Samarbetet har under året präglats av 
digitala mötesformer till följd av rådande restriktioner, vilket gäller såväl möten och utbildningar inom 
"Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö", där 29 gym diplomerats under 2020 och två 
uteslutits. På grund av personalbrist hos Tillståndsenheten i samband med pandemin tog 
utvecklingsledaren för det ANDT-förebyggande arbetet över ansvaret för planering och genomförandet 
av utbildningen Ansvarsfull alkoholservering under hösten 2020, vilket resulterade i en digital 
tvådagarsutbildning för 40-tal personal från stadens restauranger och nattklubbar. Insatsen är en 
prioriterad verksamhet för att förebygga överservering och servering till minderåriga samt minska våld 
och skador på stadens krogar och restauranger. 

Under 2020 deltog Borås Stad tillsammans med en representant från BUP (Barn och ungdomspsykiatri) 
i en regional satsning i syfte att skapa förutsättningar för en lokal mobilisering med fokus på cannabis. 
Satsningen bestod delvis av kunskapshöjande heldagsträffar och ett lokalt fördjupningsarbete.  Borås 
fördjupningsarbete handlar om att anpassa metoden ANDT-coach till lokala förhållanden. ANDT-
coach är ett utbildnings- och nätverkskoncept för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobaksprevention, med särskilt fokus på cannabis. Utbildningen riktar sig till vuxna som möter barn 
och unga i sitt dagliga arbete och syftet är att skapa en gemensam plattform där vuxna har samma 
kunskap och vet vad det finns för hjälp och stöd att tillgå. Syftet är även att inkludera ett ANDT-
förebyggande arbete i verksamheter som möter barn och unga. Under året anpassades metoden till 
Borås och en tvådagars pilotutbildning genomfördes i oktober 2020. Utvärderingen visade på goda 
resultat och därmed kommer metoden ANDT-coach att implementeras under 2021. 

Kritiska datum är ett prioriterat arbete. Under 2020 fokuserade arbetet på föräldrainformation och ökad 
vuxennärvaro ute på fältet. Föräldrainformation spreds via brevutskick, lärplattformen Ping Pong, 
webben, sociala medier och via debattinlägg i Borås tidning. En film med representanter från Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen, Polisen, Fältgruppen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
spreds brett och ersatte fysiska föräldramöten som ställdes in till följd av pandemin. Många unga 
vistades ute vid insparken, men tack vare ökad vuxennärvaro var tillställningarna lugnare än föregående 
år. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens ökade intresse och ansvar i arbetet har varit en 
framgångsfaktor. Inför 2021 kommer arbetet stärkas ytterligare och vuxenvandringar vid kritiska datum 
ska samordnas av Borås Stad. 

Föräldraskapsstödet har under 2020 varit ett prioriterat område i Socialt hållbart Borås och deras 
målområde Goda uppväxtvillkor för barn och unga. Arbetet har förstärkts under 2020 och en 
omfattande kartläggning av pågående arbete med tillhörande analys har genomförts under året. 
Resultatet har presenterats för styrgruppen Socialt hållbart Borås och under 2021 planeras en 
handlingsplan (utifrån resultatet) tas fram och implementering av denna påbörjas. Fritids- och 
folkhälsonämnden har tagit fram ett nytt Program för föräldraskapsstöd, vilket har översänts till 
Kommunstyrelsen för vidare hantering. 
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Innan pandemin slog till med tillhörande restriktioner utbildades två instruktörer i metoden ABC - Alla 
Barn i Centrum. Syftet är att fortsatt kunna utbilda gruppledare internt i staden för att säkerställa 
kvalitén och genomförandet av kurserna, vilka genomförs på Familjecentralerna. Tyvärr har kurser 
ställts in under året och möjligheten att genomföra dem digitalt undersöks. Tillsammans med 
Grundskoleförvaltningen och de lokala nätverken genomfördes en större satsning på att öka kunskapen 
om barn och unga på nätet; "Värsta bästa nätet" med Maria Dufva. Utbildningen riktade sig till elever, 
personal och föräldrar. 

Borås rent och snyggt  

Borås rent och snyggt har fortsatt arbetet utifrån de tre fokusområdena barn och unga, förbättra 
förutsättningarna för ett renare Borås samt förändra attityder och beteenden. Arbetet har bedrivits 
genom diverse olika aktiviteter och forum. Arbetet har flutit på väl trots att verksamheten på flera håll 
har fått ställa om. Pandemin har bidragit till att fokusera på det mer operativa förebyggande arbetet. 

Skräpmätningar har genomförts i stadskärnan sedan 2012, och resultatet ligger till grund för flera av de 
insatser som genomförs. Ytterligare två skräpmätningar har genomförts under 2020, för att kunna 
prioritera och rikta insatserna dit de behövs. De har genomförts på Hässleholmen och Norrby. 
Fimparna utgör det mesta skräpet, varför fimpsugen "Ren-Göran" använts flitigt. I oktober investerade 
Borås rent och snyggt i en ny städmaskin, vilken även sopar samtidigt som den används, för att skapa 
en ännu renare och mer attraktiv stadskärna och kringliggande miljöer. 

Under hösten 2020 påbörjades ett kampanjarbete då Borås rent och snyggt ska göra en fimpkampanj i 
samband Borås 400- årsjubileum. Kampanjen kommer pågå under första halvan av året. Den syftar till 
att engagera människor att ta ställning mot fimpar på marken och få dem att hjälpa till med att göra 
Borås fritt från fimpar. 

Arbetet riktat till barn och unga har till viss del kunnat genomföras enligt plan. Skräpplockardagarna 
genomfördes i maj med drygt 13 000 deltagare. Vi kunde dock inte bjuda in till den sedvanliga 
Djurparksdagen i september utan priser lottades ut bland de klasser som deltagit. Under våren 
arbetades en 3-stegsutbildning inom nedskräpning och miljö tagits fram i samverkan med Navet, AB 
Bostäder och 4H. Utbildningen riktar sig huvudsakligen till åk 5 i skolor på Norrby och Hässleholmen. 
Avsikten var att erbjuda skolorna utbildningen under hösten men genomförandet har flyttats till våren 
2021. 

  

Kraftsamling Sjöbo 

Kraftsamling Sjöbo har varit ett treårigt socialt investeringsprojekt, som Fritids- och folkhälsonämnden 
haft ansvar för. Precis som för andra verksamheter har sista året påverkats av pandemin. Planerade 
aktiviteter har antingen behövt ställas in, ställas om eller fått skjutas upp. Under 2020 har det lagts stort 
fokus på att arbeta med hur projektets resultat ska tas om hand och implementeras. 

Slutrapporten för Medborgarlabbet Sjöbo 2.0 skickades in i april och godkändes av Vinnova. Därmed 
var den Vinnovafinansierade delen av projektet avslutad och arbetet med att implementera 
Medborgarlabbets metoder och resultat fortsatte under året. 

Inom ramen för Vinnovaprojektet SIGURD (Sustainable Impact Governance for urban development)-
projektet har SROI (Social return on investment) -metodikens sex steg påbörjats på Medborgarlabbet 
för att utvärdera dess nyttor och värden för olika intressentgrupper på Sjöbo. SROI-metodikens steg tre 
som innefattar datainsamling från olika intressentgrupper avslutades i december. Steg fyra till sex som 
innefattar beräkningar och omvandlingar till monetära termer har påbörjats och förväntas färdigställas 
under våren 2021. I projektet har det under året erbjudits två utbildningstillfällen i SROI-metoden för 
tjänstepersoner från fem förvaltningar. Arbetet leds fortsättningsvis av Stadsledningskansliet. 

”Konst i stadsdelsutveckling”, är ett projekt finansierat av Statens konstråd. Här har en konstnär tagit 
fram en ett förslag på hur Sjöbo Torg skulle kunna utvecklas för att bli mer attraktivt. Konstnärens 
idéer bygger på en historisk faktainsamling samt dialog med invånarna, för att fånga platsens betydelse. 
Under hösten har arbetet pausats med anledning av pandemin. 
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Den fysiska miljön på Sjöbo Torg är uppfräschad och nu återstår endast uppsättningen av en 
belysningsslinga, vilken återfinns som en av åtgärderna i handlingsplanen för 2021. 

Flera utåtriktade arrangemang har ställts in eller ställts om på grund av Coronapandemin. Den 
traditionella Sjöbodagen ställdes in och ersattes av en kommungemensam digital sändning med inslag 
från stadsdelen. 

Under sommaren genomfördes sommaraktiviteter på Sjöbovallen för ungdomar och i samband med 
detta utbildades ett tiotal nya ungdomsledare till föreningslivet på Sjöbo. 

Högskolan i Borås har bedrivit följeforskning på Kraftsamlingen och har sammanställt en rapport. 
Rapporten heter ”Ledarskap i mellanrummen” och publicerades i juni. Den presenterades för 
styrgruppen och spreds till tjänstemän och politiker under hösten. 

Metodboken ”Kraftsamling – ett förebyggande arbetssätt för tackling av samhällsutmaningar”, 
publicerades under hösten och spreds till politiker, styrgrupp, projektgrupp med flera. I rapporten 
beskrivs arbetssättet och kraftsamlingens olika faser. En kortversion av rapporten håller på att 
sammanställas. 

En verksamhetsstrategi och en modell för Medborgarlabbet togs fram under våren. I mitten på mars 
blev det ändrade förhållanden på grund av pandemin och Medborgarlabbet har inte kunnat bemannas 
sedan dess. Lokalen har fortfarande använts av invånare och föreningar för lokala evenemang. Ett 
digitalt studiebesök på Medborgarlabbet genomfördes under hösten, med besökare från Halmstad 
kommun. 

Under hösten skrevs ett samarbetsavtal mellan Mötesplats Sjöbo och föreningen Hemgården, för att 
implementera och fortsätta utvecklingen av Medborgarlabbets metoder. 

För att sprida metoden medskapande medborgardialog hölls i september en workshop med 
förvaltningens samtliga chefer. 

Två workshoppar med tjänstepersoner hölls i höstas med syfte att öka samverkan mellan verksamheter 
på Sjöbo samt att uppnå gemensam målbild för ett framtida Sjöbohus. I samband med 
Kommunfullmäktiges budgetmöte beslutades det att Sjöbohuset skulle byggas. 

Styrgruppen för Kraftsamling Sjöbo hade en gemensam workshop för att kunna ta tillvara resultaten av 
projektet. I slutet på året beslutades att den förvaltningsövergripande projektgruppen skulle fortsätta 
sitt uppdrag efter årsskiftet i form av en arbetsgrupp, under ledning av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. Projektgruppens gemensamma handlingsplan har följts upp regelbundet och i 
slutet av året genomfördes en gemensam analys, vilken ligger till grund för en reviderad handlingsplan 
för 2021. Utvecklingsledaren, med folkhälsouppdrag i området Sjöbo, kommer att fortsätta leda 
arbetsgruppen och uppföljningen av handlingsplanen efter projekts slut. 

Projektet Kraftsamling Sjöbo avslutas och en slutrapport kommer att sammanställas i början på 2021. 
Flera olika åtgärder har arbetats fram för att säkerställa att metoder och resultat från projektet ska 
implementeras i ordinarie verksamheter. I de dialoger som hållits med sjöboborna har det varit tydligt 
att biografen och en samlingsplats för alla åldrar varit särskilt viktiga. Därför kändes det bra att beslutet 
om ett Sjöbohus togs i Kommunfullmäktige innan projektet avslutades. Här finns det goda möjligheter 
att fortsätta att jobba för att utveckla Sjöbo till ett attraktivt och välmående område som sjuder av 
positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud, i medskapande dialoger med invånarna. 

Vid projektets slut återstår 170 tkr. Återstående medel avsätts till tryckkostnader för en kortversion av 
metodboken för kraftsamling samt för fortsatt implementering av metoder och resultat av projektet. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

På grund av utebliven verksamhets blev det medel över för folkhälsoinsatser. Hälso- och 
sjukvårdsnämnden beviljade att 250 000 kr fördes över till verksamhetsåret 2021, vilket ger möjlighet 
till att kompensera utebliven verksamhet under 2020. 
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Den fysiska miljön på Sjöbo Torg är uppfräschad och nu återstår endast uppsättningen av en 
belysningsslinga, vilken återfinns som en av åtgärderna i handlingsplanen för 2021. 

Flera utåtriktade arrangemang har ställts in eller ställts om på grund av Coronapandemin. Den 
traditionella Sjöbodagen ställdes in och ersattes av en kommungemensam digital sändning med inslag 
från stadsdelen. 

Under sommaren genomfördes sommaraktiviteter på Sjöbovallen för ungdomar och i samband med 
detta utbildades ett tiotal nya ungdomsledare till föreningslivet på Sjöbo. 

Högskolan i Borås har bedrivit följeforskning på Kraftsamlingen och har sammanställt en rapport. 
Rapporten heter ”Ledarskap i mellanrummen” och publicerades i juni. Den presenterades för 
styrgruppen och spreds till tjänstemän och politiker under hösten. 

Metodboken ”Kraftsamling – ett förebyggande arbetssätt för tackling av samhällsutmaningar”, 
publicerades under hösten och spreds till politiker, styrgrupp, projektgrupp med flera. I rapporten 
beskrivs arbetssättet och kraftsamlingens olika faser. En kortversion av rapporten håller på att 
sammanställas. 

En verksamhetsstrategi och en modell för Medborgarlabbet togs fram under våren. I mitten på mars 
blev det ändrade förhållanden på grund av pandemin och Medborgarlabbet har inte kunnat bemannas 
sedan dess. Lokalen har fortfarande använts av invånare och föreningar för lokala evenemang. Ett 
digitalt studiebesök på Medborgarlabbet genomfördes under hösten, med besökare från Halmstad 
kommun. 

Under hösten skrevs ett samarbetsavtal mellan Mötesplats Sjöbo och föreningen Hemgården, för att 
implementera och fortsätta utvecklingen av Medborgarlabbets metoder. 

För att sprida metoden medskapande medborgardialog hölls i september en workshop med 
förvaltningens samtliga chefer. 

Två workshoppar med tjänstepersoner hölls i höstas med syfte att öka samverkan mellan verksamheter 
på Sjöbo samt att uppnå gemensam målbild för ett framtida Sjöbohus. I samband med 
Kommunfullmäktiges budgetmöte beslutades det att Sjöbohuset skulle byggas. 

Styrgruppen för Kraftsamling Sjöbo hade en gemensam workshop för att kunna ta tillvara resultaten av 
projektet. I slutet på året beslutades att den förvaltningsövergripande projektgruppen skulle fortsätta 
sitt uppdrag efter årsskiftet i form av en arbetsgrupp, under ledning av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. Projektgruppens gemensamma handlingsplan har följts upp regelbundet och i 
slutet av året genomfördes en gemensam analys, vilken ligger till grund för en reviderad handlingsplan 
för 2021. Utvecklingsledaren, med folkhälsouppdrag i området Sjöbo, kommer att fortsätta leda 
arbetsgruppen och uppföljningen av handlingsplanen efter projekts slut. 

Projektet Kraftsamling Sjöbo avslutas och en slutrapport kommer att sammanställas i början på 2021. 
Flera olika åtgärder har arbetats fram för att säkerställa att metoder och resultat från projektet ska 
implementeras i ordinarie verksamheter. I de dialoger som hållits med sjöboborna har det varit tydligt 
att biografen och en samlingsplats för alla åldrar varit särskilt viktiga. Därför kändes det bra att beslutet 
om ett Sjöbohus togs i Kommunfullmäktige innan projektet avslutades. Här finns det goda möjligheter 
att fortsätta att jobba för att utveckla Sjöbo till ett attraktivt och välmående område som sjuder av 
positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud, i medskapande dialoger med invånarna. 

Vid projektets slut återstår 170 tkr. Återstående medel avsätts till tryckkostnader för en kortversion av 
metodboken för kraftsamling samt för fortsatt implementering av metoder och resultat av projektet. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

På grund av utebliven verksamhets blev det medel över för folkhälsoinsatser. Hälso- och 
sjukvårdsnämnden beviljade att 250 000 kr fördes över till verksamhetsåret 2021, vilket ger möjlighet 
till att kompensera utebliven verksamhet under 2020. 
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4.4.8 Träffpunkt Simonsland 

Analys av verksamheten 

Verksamheten på Träffpunkt Simonsland har precis som all annan verksamhet drabbats av pandemin 
under 2020. 

Under första månaderna (januari och februari) hade vi en ökning inom all verksamhet såsom antal 
besökare, resor, caféverksamheten, biokvällar med mera. 

I början av året anställdes en Lots/funktionshindersamordnare. Personen valde sedan att gå vidare till 
tjänst i annan kommun. Relaterat till den rådande situationen avvaktade vi med att rekrytera en ny 
medarbetare till den tjänsten. 

Den 9 mars stängde vi ner den verksamhet som Borås Stad anordnar på grund av pandemin, då vår 
verksamhet riktade sig till riskgrupperna. Tjänstepersoner och föreningar hade ett gemensamt möte 
veckan därefter för att föra en dialog avseende resten av terminen. Efter mötet ställde även 
föreningarna in det mesta av sin verksamhet. Caféverksamheten tappade över 90 procent av sin 
omsättning 2020 jämfört med 2019. 

Under tertial 1 ansökte 165 personer om Följa med-kortet. Under resten av året ansökte i stort sett 
ingen. 

Frivilliggrupperna arbetade som planerat innan vi stängde den verksamheten. Frivilliga arrangerade till 
exempel en ”Hitta nya vänner”-träff en lördagskväll med 25-30 deltagare. Tanken är att fortsätta med 
denna efter pandemin. 

Stödlinjen upprättades den 20 mars. Det är en telefonservice för alla i riskgruppen för Corona, som är i 
behov av stöd och hjälp. Hjälpen kan bestå i samtalsstöd och av praktisk hjälp såsom matinköp, 
apoteksärenden med mera. Med tiden kom hjälpinsatserna att utvecklas efter nya behov som uppstod. 
Stödlinjen var i början bemannad både vardagar och helger. Senare har den bemannats under vardagar 
från klockan 08.00 till 16.00. Stödlinjen bemannas i samverkan mellan Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen och Stadsledningskansliet. Information och hjälp 
på andra språk har funnits under hela tiden. Sedan starten har stödlinjen haft ungefär 4 000 samtal. 

En frivilligsamordnare började i april och fick direkt jobba med Stödlinjen och samordningen av dess 
frivilliga. Borås Stad gick under våren ut och annonserade efter frivilliga, så kallade MedBoråsare, som 
ville hjälpa till i coronatider. Under perioden har 240 frivilliga intervjuats och ett hundratal ärenden har 
tilldelats dem. 

Alla förändringar har varit en stor utmaning för oss och våra medarbetare i Café Simon. De som har sin 
arbetsplats i caféet har stora behov av kontinuitet, trygghet och rutiner. Allt detta kastades omkull över 
en helg. Att deltagarna skulle gå hem var inte ett alternativ för oss. Vi har hjälpts åt för att skapa 
meningsfulla aktiviteter för målgruppen. Tillsammans med RF/SISU (Riksidrottsförbundet och 
studieförbundet idrottsutbildarna) har ett samarbete startats för att målgruppen ska få ökad kunskap 
inom hälsa, kost och rörelse. Personalen på Parasportcenter har skapat möjligheter att prova på många 
olika aktiviteter. Gruppen har fått utbildning i tecken som stöd, fått prova ”Hitta ut” via Hestra IF och 
varit på flera studiebesök och utflykter. Aktivitetsinspiratörerna (Arvsfondsprojektet) har både deltagit 
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2020 är det första år som Träffpunkt Simonsland har haft stängt fyra veckor under sommaren. 
Dessutom stängdes verksamheten helt med anledning av de striktare restriktionerna från den 22 
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Som i en del av vårt primära uppdrag för att bryta isolering för invånare i Borås Stad anställdes under 
slutet av 2020 en handledare för lokalvård, vaktmästeri samt värdar och värdinnor, allt i linje med 
förvaltningens fortsatta arbete för målgruppen personer med funktionsnedsättning. Genom att säga 
upp vårt avtal om lokalvård har vi både kunnat göra en besparing inför 2021 och har utrymme att sköta 
lokalvården i egen regi. 
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Under hösten har vi haft regelbundna möten med föreningarnas arbetsutskott. Samtalen har handlat 
om coronapandemin men även om ett omtag kring lokaler i huset. I processen ingår att bereda plats för 
fler föreningar, men även att föreningarna på Träffpunkt Simonsland ska få bättre ekonomiska 
möjligheter, mot att de utför utåtriktad verksamhet för andra än sina medlemmar. Mot slutet av året 
hade vi digitala dialoger med föreningar som hyr lokaler på Träffpunkt Simonsland. Före jul skickade vi 
sedan ut meddelande till föreningarna om att vi säger upp avtalen till omförhandling. Målet är att vi ska 
ha nya avtal om samverkan klara till andra kvartalet 2021. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Tjänsterna som inte är tillsatta påverkar budgetutfallet i positiv riktning och de inställda utflykterna och 
de minskade intäkterna i caféet i negativ riktning. Verksamheten hade ett resultat på plus 379 tkr vid 
årets slut. 

  

4.4.9 Anläggningsenheten 

Analys av verksamheten 

2020 blev ett ovanligt år ur verksamhetssynpunkt av förklarliga skäl. Verksamheten på våra 
anläggningar har kunnat fortgå om än med vissa restriktioner medans verksamheten i våra idrottshallar 
mer eller mindre upphörde. Trots pandemins inverkningar har väldigt mycket hänt inom 
verksamhetsområdet, inte minst på våra spår och leder och badplatser. 

Årets första månader fokuserade vi på att återställa de badplatser och friluftsområden som fått ta hårda 
smällar av högt vatten och stormvindar; vid främst Asklanda badplats skedde stora eroderingar. Träden 
och dess rötter är det som gör att strandområdet inte eroderar bort helt, och det är alltså en mycket 
viktig del av vårt arbete, att hindra erosion för att kunna behålla våra badplatser i befintligt skick. 

Precis innan badsäsongen körde igång så färdigställdes en tillgänglighetsanpassad badramp vid 
Sandareds badplats. Sandared är nu den tredje tillgänglighetsanpassade badplatsen i Borås vid sidan av 
Almenäs och Kypesjön. Sandared är bra lämpad som tillgänglighetsanpassad badplats då området är 
mycket flackt; både själva badplatsen samt sträckan mellan badplats och parkering. 

Försöket med digitala livbojar (som skickar ett mail om de lämnar sin plats) under 2019 slog väl ut, det 
underlättar mycket för oss att få ett mail om att något har hänt gentemot att vaktmästarna dagligen 
under högsommaren ska åka till till exempelvis Tämta för att kontrollera att all livräddningsmateriel är 
på plats. Vi beställde därför livbojar med sensorer till ytterligare två badplatser i utkanten av 
kommunen, nämligen Tämta badplats och Marsjöns badplats i Rångedala. Livbojar med sensorer 
beställdes också till två avlägset belägna grillplatser som ligger i kanten på två små tjärnar, Lilla 
Häljasjön i Gånghester och Svalesjön i Kråkered. 

Under våren informerade vi om Borås 24 badplatser i en förhoppning om att Boråsarna skulle sprida ut 
sig över alla dessa badplatser. Ett samarbete har startats upp med Tekniska förvaltningen (TEK) för att 
se över möjligheterna till förbättring för parkeringsplatserna. 

Spår och leder 

Pandemin tillsammans med perioder av högsommarvärme skapade ett otroligt tryck på våra badplatser 
och friluftsområden. Vi tror att det är att våra badplatser, friluftsområden samt stadens naturreservat 
som har haft allra mest besökare utav alla besöksmål i Borås under den här perioden, och som därmed 
också har varit en mycket viktig del av både aktivitetsmöjligheterna, och kanske också en plattform för 
både fysisk och mental hälsa för Boråsarna under denna annorlunda tid. Det är naturligtvis främst 
positivt men har också inneburit en del utmaningar. Våra egna friluftsanläggningar och övriga spår och 
leder (inklusive de många föreningsspåren) upplevs dock av alla att ha fått ett ofantligt uppsving av 
besökare under våren. 
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Byggnation av den nya långsvandringsleden som ska utgå från Kransmossen (och förbinda 
Kransmossen med Hedvigsborg, Transås, Kråkered, Golfbanan, Björkehov, Älmås och Gånghester) är 
påbörjad. Planeringen har skett tillsammans med Björkehovs IS, Borås Golfklubb och Kråkereds 
byalag, men även med Tekniska förvaltningens Skogsavdelning samt Mark- och 
exploateringsavdelningen (MEX) på Stadsledningskansliet. Ett flertal rastplatser kommer att finnas 
längs leden. 

Under våren utreddes placering av nytt mountainbikeområde tillsammans med Tekniska förvaltningens 
skogsavdelning samt Mark- och exploateringsavdelningen på Stadsledningskansliet. Valet föll på ett 
område som omgärdas av elljusspåren på Kransmossen, främst på grund av dess goda 
markförhållanden samt att det finns en befintlig arena med tillgång till ombyte och parkering. 

Flera nya grillplatser samt bord och bänkar har byggts, främst på Kypegården och Kransmossen. 

Under året delade förvaltningen ut ca 1 000 exemplar av Friluftsguiden (medräknat även de guider som 
delats ut av Tekniska förvaltningen), och det verkar ha blivit något av en sport hos Boråsarna att beta 
av alla de leder som finns i, dels boken Borås Friluftsguide och, dels i den digitala friluftsguiden på nätet 
(där vi löpande uppdaterar på med alla nygjorda leder). 

I December körde förvaltningen igång Ut(e)maningen, där du, om du besöker/aktiverar dig på minst 
10 olika platser för friluftsliv eller motion, är med i en utlottning av presentkort hos lokala handlare. 
Det går att rapportera in både digitalt och via ett pappersformulär. I samband med Ut(e)maningen har 
vi varje vecka kört ett ”Veckans tips” på hemsidan och facebook. Det inlägg som hittills uppskattats av 
flest Boråsare var inlägget med tips om tillgänglighetsanpassade friluftsmöjligheter i Borås, detta inlägg 
har hittills lästs av 4 649 personer. 

Under året ökade antalet frågor om allemansrätten, vilket ledde till att förvaltningen med stöd av TEK 
o MEX tog fram en hemsida med information om allemansrätt och allemansvett just i Borås. 

En arbetsgrupp har bildats inför ansökningen om ”Vattensäker kommun”. I denna grupp kommer vi 
bland annat tillsammans med Räddningstjänsten prata vidare om hur vi kan förbättra säkerheten på 
badplatserna, både vad gäller tillfartsvägar, båtramper, livräddningsmaterial samt 
informationssatsningar. Arbetet med ”Vattensäker kommun” leds av förvaltningens utvecklingsenhet 
och Badenhet. Flera förvaltningar och förbund ingår. 

Under hösten 2020 tillgänglighetsanpassades samtliga sidor i den digitala Friluftsguiden. Tillsammans 
med Tekniska förvaltningen har vi sammanlagt 387 webbsidor med information om alla de 
motionsspår, vandringsleder, badplatser, fiskeområden, naturreservat, skidspår, vindskydd med mera 
som finns i Borås. Fritids- och folkhälsoförvaltningen svarar för 261 av dessa sidor. 
Tillgänglighetsanpassningen av sidorna innebär mer lättlästhet men även att informationen ska bli 
tydligare när den läses upp. 

Arbetet med uppdatering av den digitala friluftsguiden pågår fortlöpande. Både vår egen förvaltning 
och föreningarna i Borås uppför nya objekt, främst vandringsleder och grillplatser. Under år 2020 har 
ca 25 nya objekt lagt till i digitala friluftsguiden. 

Tillsammans med TEK påbörjade vi precis innan jul planeringen av Friluftslivets år 2021 i Borås. 
Friluftslivets år 2021 är ett nationellt projekt som leds av Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv. 

Lundby Park med Borås Skatehall och Lundbyhallen påverkades så klart i samband med att 
restriktioner till följd av pandemin infördes. Föreningslivet stannade nästan av helt och öppettiderna i 
Skatehallen minskades för allmänheten. Trots detta gjorde Borås Skatehall ett rekordår då det periodvis 
var barn och ungdomar som stod i kö upp till 1 timma för att komma in. Den stora tillväxt som 
spontanidrott har generellt i Sverige just nu verkar ha fått en extra växtkraft i dessa tider framför allt 
bland de yngre besökarna. Om vi hade haft öppet för allmänheten i hela åldersspannet så är vår 
uppskattning att vi skulle fördubblat verksamheten. Dock var ju verksamheten stängd för de födda 
2004 eller tidigare hela hösten, den grupp som normalt sett är vår största. 
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Sommaren 2020 startade vi även ett nytt arbetslag på Kransmossen som även fick till uppgift att sköta 
badvattenproverna och tömma sopor och hålla i ordning på 17 av de kommunala badstränderna. Något 
som har varit framgångsrikt och börjar ge tydliga resultat på de ytor de sköter. 

Planeringen för att starta ytterligare ett arbetslag i vår förvaltning har påbörjats och kommer att startas 
under 2021. 

Ombyggnationen av Borås Arena stod precis klar när säsongen skulle dra igång. Arenan har fått en ny 
business lounge, ny LED-reklam samt ny LED-belysning. Men i och med pandemin fick säsongen 
skjutas fram, vilket ledde till att ytterligare åtgärder på arenan kunde genomföras. Bland annat kunde 
konstgräset och bevattningsanläggningen bytas ut. Intäkterna på Borås Arena har i princip uteblivit på 
grund av att publik inte varit tillåten på matcherna, förvaltningen fick minskade intäkter med ca -3 
300 tkr. 

Ryda fotbollshall har varit ett intressant objekt för studiebesök. Förutom träningar har ett antal matcher 
genomförts under året. På hösten påbörjades arbetet med att anlägga en efterlängtad parkering med 
belysning vid omklädningsbyggnaden på Ryda IP. 

Fasaden på Ryavallen läktarbyggnad mot väster har fått en välbehövlig renovering med nya fasadskivor 
och belysning. 

Under hösten påbörjades även byggandet av tre planer för paddel i den anrika tennishallen längst 
Ålgårdsvägen. Det är tennisföreningen själva som är byggherrar. Paddel är en snabbt växande 
racketsport som härstammar från södra Europa. 

Boråshallen har fått ett lyft med den nya restaurangen. Med detta tillskott kan nu staden se Boråshallen 
som en evenemangsarena med alla tillbehör. Restaurangen kan hyras i samband med 
matcher/cuper/tävlingar och evenemang av arrangören. 

Skidstadion har byggts ut med snökanoner och ett klubbhus med tillhörande omklädningsrum och kan 
nu fungera som en fullgod skidanläggning av hög nationell klass. Intäkterna på skidstadion minskade 
kraftigt på grund av den dåliga vintern i fjol. Även ökade kostnader till följd av de stora investeringarna 
tynger ned resultatet, kostnaderna ökade med 1 100 tkr. 

Wi-fi i våra anläggningar 

Nomenklaturen när vi diskuterar wi-fi lösningar kan sammanfattas enligt; WiFi/Evenemangsnät = 
Nätverk för tävlingsledning/sekretariat, press och media/TV. WiFi/BS = Nätverk för Borås Stad 
personal samt för allmänheten (Boras Free Internet). Öppet Stadsnät = Infrastruktur så att förening 
kan teckna abonnemang via Öppet Stadsnät. 

När det gäller "evenemangsnätet", så har vi investerat 2020 i Daltorpshallen, Sandaredshallen, 
Viskaforshallen, Almåshallen, Fristadhallen (den nya), Bodavallen. 

Vi har också gjort vissa kompletteringar/utbyggningar av föregående års investeringar (2018-2019); 
Borås Arena, Sjuhäradshallen, Ryahallen, Ryavallen, Rydahallen, Ishallen, Engelbrektshallen och 
Bodavallen. 

I vårt WiFi/BS, har vi under 2020 investerat i Viskaforshallen (inkluderade en fiberindragning). Här har 
vi sedan tidigare år installerat i Boråshallen, Ishallen och Ryavallen. 

När det gäller öppet stadsnät så har vi under 2020 investerat i Byttorps IP, SE-Vallen, Kransmossen, 
Boråshallen, Borås Simarena, Ryahallen och Träffpunkt Simonsland. 

Via Lokalförsörjningsförvaltningen har vi beställt öppet stadsnät till; Ramnavallen,  Brämhults IP och 
Viskaforshallen. 
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Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Nästan samtliga av våra objekt har ett minusresultat kopplat till att intäkterna minskat under pandemin. 
Totalt kan -7 785 tkr kopplas till pandemin och fördelas i stora drag på Borås Arena -3 300 tkr, 
Rydahallen -550 tkr, Boråshallen -400 tkr, Borås tenniscenter -400 tkr, ishallen -400, badplatser -600 tkr 
samt övriga objekt -1 885 tkr. Intäkter som inte kopplas till pandemin är Skidstadion -900 tkr som till 
stor del beror på den dåliga vintern i fjol, likadant är det med Boda isbana -700 tkr. 

  

  

4.4.10 Badenheten 

Analys av verksamheten 
 
Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och 
folkhälsonämnden har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och 
Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet, i och vid vatten till bad, 
träning och avkoppling samt social samvaro. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning. 
Asklandabadet är anpassat och hyrs i huvudsak ut till personer med olika funktionsnedsättningar. Vid 
Borås Simarena finns även Alidebergsbadet, ett utomhusbad som drivs av Simklubben Elfsborg 
sommartid. 
Fastigheterna förvaltas av Lokalförsörjningsförvaltningen. Under 2020 flyttade vår tekniska drift av 
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Med utgångspunkt i Vision 2025, arbetar enheten med att skapa mötesplatser och ta ansvar för barn 
och unga. Vi vill bidra till att ge Boråsaren en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Vi ska bedriva våra 
verksamheter så att alla gäster upplever kvalité, omsorg och personlig service. 

Vårt bidrag för att nå dessa mål är att vi erbjuder, simundervisning för alla, oavsett ålder. Vi erbjuder 
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klara av att hoppa eller dyka i på djupt vatten och simma 25 m. Detta mål är satt för att eleverna ska ha 
en bra grund för att klara kommande mål i år 6. Alla barn har olika förutsättningar för att klara målen 
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25 m är: 
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Borås Simarena: 218 elever varav 83 % som klarat målet. 
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Dalsjöbadet: 164 elever varav 87,2 % som klarat målet. 

När det gäller att fånga upp de elever som inte har klarat målet vid simskolans slut så har vi fortsatt att 
erbjuda kurser för dessa elever. 2020 blev ett mycket speciellt år på grund av pandemin. 
Grundskoleförvaltningen valde att från mars ställa in all simundervisning för sina elever vårterminen ut. 
Vid höstterminens start återupptogs simundervisningen igen och kunde bedrivas som vanligt under 
höstterminen. Att eleverna förlorade 4 månaders simundervisning under vårterminen visar sig i sämre 
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simkunnighet hos våra elever i årskurs 3. En skola i Borås Stad valde att ställa in simundervisningen 
även under höstterminen 2020. När vi redovisar simskolestatistiken som en indikator så redovisar vi ett 
snitt för våra fyra anläggningar på 75,5%. 

Det var inte endast simundervisningen som förändrades under våren. Vi kan dela in året i före och efter 
pandemins intåg. De första två månaderna förlöpte normalt. När vi sen gick in i mars så började vi 
redan då se att våra verksamheter gick ner i antal besökare, för att i slutet av april nästan helt ha 
upphört. Den verksamhet som fortfarande drog lite besökare till våra anläggningar var våra simklubbar. 
Även simklubbarna såg en kraftig nedgång i sina verksamheter. 

All ordinarie verksamhet som vi vanligtvis har under våren och sommaren ställdes in såsom 
Sommardoppet och sommarsinskolor. Vi hade fortsätt öppet våra anläggningar, men med 
begränsningar i antalet besökare. Verksamheterna på kvällstid, med bland annat vattengymnastik och 
simskola, fortsatte terminen ut, men med betydligt färre deltagare än normalt. Under denna tid hade vi 
även stor frånvaro bland vår egen personal. Vi fick hjälpas åt att stötta upp på de olika anläggningarna 
och personalen var mycket flexibla. 

Från april till augusti ändrade vi våra öppettider på baden för att kunna låna ut vår personal till andra 
verksamheter som bedömdes vara samhällsviktig. Hälften av vår personal var ute på mötesplatser och 
öppen ungdomsverksamhet och arbetade, för att stärka upp i den verksamheten. Detta var mycket 
lärorikt och många kom tillbaka med nya erfarenheter. 
Under perioden maj-augusti var även Borås Simarena stängd för renovering. 

Under juni månad passade vi på att förnya vår certifiering av våra badanläggningar och diplomeringen 
av vår personal i vår kurs "Service I Världsklass". Det är ett arbete som vi startade 2017 och gjorde 
första certifieringen och diplomeringen 2018. Kortfattat kan man beskriva det som en 
serviceutbildning. Det som skiljer den från andra utbildningar är att vi även har lagt stort fokus på hur 
vi ger varandra service och feedback, medarbetare emellan. 

Under dessa två utbildningsdagar kunde vi även göra en repetition av det våldspreventiva arbetet i "En 
kommun fri från våld". 

I augusti, efter semestern, kunde vi öppna upp våra anläggningar med ordinarie öppettider igen, dock 
med fortsatt kraftigt begränsat insläpp av gäster. Vattengymnastiken och simkurser kom igång bra 
under augusti och september, på ett smittsäkert sätt. 
Pandemin tog ny fart under hösten och lagom till höstlovet fick vi stänga alla anläggningar för 
allmänheten. Vi kunde nu endast ha öppet för träningsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller 
senare, elitsatsande simmare och medicinska bad. 18 december kom så ytterligare skärpta restriktioner. 
Nu stängdes även all barn- och ungdomsverksamhet ned. Vi avslutade året med att endast ha öppet 
våra anläggningar för fyra elitsatsande simmare och medicinska bad. För att räknas som ett medicinskt 
bad krävs FaR (fysisk aktivitet på recept). Dessa personer bokade enskilda besök på våra anläggningar. 
Det har blivit ett stort uppsving av denna verksamhet nu under pandemin. 

Vår personal har kämpat på ett annorlunda sätt under det här året och ställts inför helt nya utmaningar. 
Det är inte endast hög arbetsbelastning som kan skapa stress och oro, även en låg arbetsbelastning, 
förändrade arbetsuppgifter och den oron som covid-19 fört med sig har slitit på vår personal. 
Personalen ska ha en stor eloge för den flexibilitet de visat under året. 

Antal besök till våra fyra publika bad och Alidebergsbadet har varit totalt 331 702 under 2020, 
fördelade på Stadsparksbadet 101 800 besök, Borås Simarena 117 946 besök, Sandaredsbadet 49 536 
besök och Dalsjöbadet har haft 30 214 besök. Även Alidebergsbadet fick covid-19 anpassa sina ytor 
och gav 32 203 besök. Det är 211 298 färre besök än budgeterat. Vi hade redan från start en tuff 
besöksbudget, och covid-19 gjorde att den var helt omöjlig att uppnå. 

  



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2265

Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2020 36(59) 

simkunnighet hos våra elever i årskurs 3. En skola i Borås Stad valde att ställa in simundervisningen 
även under höstterminen 2020. När vi redovisar simskolestatistiken som en indikator så redovisar vi ett 
snitt för våra fyra anläggningar på 75,5%. 

Det var inte endast simundervisningen som förändrades under våren. Vi kan dela in året i före och efter 
pandemins intåg. De första två månaderna förlöpte normalt. När vi sen gick in i mars så började vi 
redan då se att våra verksamheter gick ner i antal besökare, för att i slutet av april nästan helt ha 
upphört. Den verksamhet som fortfarande drog lite besökare till våra anläggningar var våra simklubbar. 
Även simklubbarna såg en kraftig nedgång i sina verksamheter. 

All ordinarie verksamhet som vi vanligtvis har under våren och sommaren ställdes in såsom 
Sommardoppet och sommarsinskolor. Vi hade fortsätt öppet våra anläggningar, men med 
begränsningar i antalet besökare. Verksamheterna på kvällstid, med bland annat vattengymnastik och 
simskola, fortsatte terminen ut, men med betydligt färre deltagare än normalt. Under denna tid hade vi 
även stor frånvaro bland vår egen personal. Vi fick hjälpas åt att stötta upp på de olika anläggningarna 
och personalen var mycket flexibla. 

Från april till augusti ändrade vi våra öppettider på baden för att kunna låna ut vår personal till andra 
verksamheter som bedömdes vara samhällsviktig. Hälften av vår personal var ute på mötesplatser och 
öppen ungdomsverksamhet och arbetade, för att stärka upp i den verksamheten. Detta var mycket 
lärorikt och många kom tillbaka med nya erfarenheter. 
Under perioden maj-augusti var även Borås Simarena stängd för renovering. 

Under juni månad passade vi på att förnya vår certifiering av våra badanläggningar och diplomeringen 
av vår personal i vår kurs "Service I Världsklass". Det är ett arbete som vi startade 2017 och gjorde 
första certifieringen och diplomeringen 2018. Kortfattat kan man beskriva det som en 
serviceutbildning. Det som skiljer den från andra utbildningar är att vi även har lagt stort fokus på hur 
vi ger varandra service och feedback, medarbetare emellan. 

Under dessa två utbildningsdagar kunde vi även göra en repetition av det våldspreventiva arbetet i "En 
kommun fri från våld". 

I augusti, efter semestern, kunde vi öppna upp våra anläggningar med ordinarie öppettider igen, dock 
med fortsatt kraftigt begränsat insläpp av gäster. Vattengymnastiken och simkurser kom igång bra 
under augusti och september, på ett smittsäkert sätt. 
Pandemin tog ny fart under hösten och lagom till höstlovet fick vi stänga alla anläggningar för 
allmänheten. Vi kunde nu endast ha öppet för träningsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller 
senare, elitsatsande simmare och medicinska bad. 18 december kom så ytterligare skärpta restriktioner. 
Nu stängdes även all barn- och ungdomsverksamhet ned. Vi avslutade året med att endast ha öppet 
våra anläggningar för fyra elitsatsande simmare och medicinska bad. För att räknas som ett medicinskt 
bad krävs FaR (fysisk aktivitet på recept). Dessa personer bokade enskilda besök på våra anläggningar. 
Det har blivit ett stort uppsving av denna verksamhet nu under pandemin. 

Vår personal har kämpat på ett annorlunda sätt under det här året och ställts inför helt nya utmaningar. 
Det är inte endast hög arbetsbelastning som kan skapa stress och oro, även en låg arbetsbelastning, 
förändrade arbetsuppgifter och den oron som covid-19 fört med sig har slitit på vår personal. 
Personalen ska ha en stor eloge för den flexibilitet de visat under året. 

Antal besök till våra fyra publika bad och Alidebergsbadet har varit totalt 331 702 under 2020, 
fördelade på Stadsparksbadet 101 800 besök, Borås Simarena 117 946 besök, Sandaredsbadet 49 536 
besök och Dalsjöbadet har haft 30 214 besök. Även Alidebergsbadet fick covid-19 anpassa sina ytor 
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Stadsparksbadet 
Stadsparksbadet är ett familjebad mitt i centrala Borås. Här erbjuder vi motion, simundervisning, lek 
och avkoppling, två olika privata aktörer driver café och restaurang Bryggan och Svensons Bad och 
Gym. 

Året 2020 hade vi förhoppningar om att det skulle bli vårt år med tanke på allt som hände under 2019 
med oplanerad stängning på grund av takrenovering. 
Januari och februari började bra, då var vi helt ovetande om vad som sedan väntade oss. 
Februari blev också starten och invigningen för Svensons Bad och Gym som öppnade upp portarna på 
Stadsparksbadet. Med facit i hand så blev det sämsta tänkbara start för Svensons Bad och Gym. 

Hela våren gick, nya restriktioner kom med jämna mellanrum, som vi skulle förhålla oss till. Det 
medförde förändrade arbetsuppgifter, arbetstider och öppethållanden. En mycket speciell vår. Under 
sommaren fortsatte vi med förändrade öppettider, för att fortsatt kunna vara behjälpliga på 
mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet. Den regniga sommaren medförde att det var många 
gäster som ville besöka vår anläggning under semestern. Eftersom vi hade begränsning på max 100 
personer samtidigt i anläggningen, resulterade det i långa köer och frustrerade gäster som inte fick 
komma in. Vi kastade om i planeringen och införde badblock, för att kunna ta emot fler gäster på olika 
tider. Gummiband delades ut till gästerna för att se till att begränsningarna hölls. 

Efter semestern kunde vi återgå till lite mer normala förhållanden med all personal på plats igen. 
Fortfarande med begränsningar, men vi kunde ändå ha igång lite verksamheter. Sen tog det stopp igen 
och badet fick återigen stängdes ned nästan helt 
 
Borås Simarena 
Borås Simarena är en motions-, tränings-, och tävlingsanläggning som invigdes den 5 juni 2010. 
Lokalförsörjningsförvaltningen planer för att utföra renovering av golven i simhallen blev i år av. Därav 
har Borås Simarena hållit stängt mellan maj-augusti. Renoveringen höll tidsplanen och alla var mycket 
nöjda med resultatet. 

Verksamhetsåret och utvecklingen av covid-19 pandemin gjorde att en hel del av årsplanering fick 
justeras. Detta allt eftersom presskonferenser och rekommendationer från myndigheter duggade tätt. 
Simklubben Elfsborg kunde under stora delar av hösten ha barn- och ungdomsverksamhet igång. Detta 
blev lite kämpigt då vi satt en begränsning på 150 gäster inne på Borås Simarena. Klubben hade svårt 
att få kontroll på sina grupper och hade det tufft med begränsningen vissa tider under vardagarna. 
Detta gjorde att det skapades viss oro i personalgruppen. 

Borås Simarena som mötesplats fick detta verksamhetsår ställa in träningsläger och tävlingar. Endast ett 
fåtal aktiviteter kunde genomföras. 
 
Alidebergsbadet 
Under våren träffades en grupp representanter kontinuerligt för att förbereda Alidebergsbadet inför 
säsongsöppning. Eftersom Borås Simarena planerade för renovering blev det en övergång från inne 
bassäng till ute aktivitet redan den 4 maj. Vi stängde Alidebergsbadet för säsongen söndagen den 31 
augusti. Även Alidebergsbadet fick denna sommar erbjuda endast ett begränsat antal besökare. 

Under sommaren var det 450 gäster som samtidigt kunde besöka området. Det sattes upp information 
gällande covid-19 på flera olika språk. Det gjordes begränsningar i form av kritade rutor á 5x5m, som 
hjälp för att hålla avstånd mellan gästerna. 

Alidebergsbadet är en mycket populär samlingsplats, främst för ungdomar i Borås, men den klart 
största andelen besökare i år var den växande gruppen av vuxna motionssimmare. 
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Sandaredsbadet / Sandaredshallen 
Sandaredsbadet är ett bad för alla ”med omtanke om hela familjen”. Vår sim- och idrottshall är en 
friskvårdsanläggning som i första hand vänder sig till skolan, föreningslivet och de boende i 
närområdet. Barnbassäng lämpar sig särskilt väl för familjer med barn i åldern 2–7 år då vattnet håller 
33°C och djupet i bassängen är perfekt för de små. 

2020 är ett år som även för oss varit väldigt annorlunda. Många av våra verksamheter fick stänga ned. 
När Grundskoleförvaltningen ställde in all simundervisning under våren så valde Sjömarkenskolan och 
Särlaskolan ändå att fortsätta sin undervisning. Detta då de hade hyrda bussar till badet och kunde vara 
själva i anläggningen med sin klass. 
2020 hölls Sandaredsbadet öppet för allmänheten endast under 6 månader. Detta på grund av covid-19 
Under de stängda månaderna gjordes underhållsarbete och storstädning och det sattes upp solceller på 
taket. Våra egna sommarverksamheter kunde vi i år inte genomföra. 

Simklubben 1970 genomförde däremot sina sommarsimskolor. Sweden Sports Academy kunde även i 
år genomföra lägerverksamhet vecka 31. Simklubben arrangerade även två större tävlingar 2020. Den 
sista tävlingen under hösten, fick de använde både simhallen, pingishallen och idrottshallen, för att 
kunna genomföra simtävlingen enligt alla restriktioner och covid-19 säkert. Tävlingen blev en succé, 
hos flera tävlingssugna simmare. 

Inför uppstarten i augusti så begränsade vi antalet besökare till simhallen till max 50 gäster åt gången. 
Det blev då köer på fredagar och lördagar av badsugna gäster som längtat efter att vi skulle öppna igen. 
Sen kom ytterligare skärpta restriktioner, och vi fick än en gång stänga ned vår anläggning till största 
delen. Vi har haft HLR-utbildningar under både våren och hösten. Men inte alls i den utsträckningen vi 
brukar kunna ha. 
 
I sporthallen har skolan haft aktivitet under dagtid. Kvällar och helger har föreningslivet haft 
verksamhet för barn- och ungdomar fram till november, då även idrottsföreningar fick stänga ned sin 
inomhusverksamhet helt. 

Dalsjöbadet/Dalsjöhallen 
Dalsjöbadet profilerar sig som ett lugnare alternativ med huvudinriktning på vuxna samt barn upp till 
12 år. Speciella motionssimkvällar med lugn och mysig miljö samt bastuverksamhet är något som 
utmärker Dalsjöbadet. Anläggningen innehåller sim- och idrottshall, café, lokaler för olika träningspass 
som exempelvis yoga, cirkelträning med mera. Det går även att hyra pingisbord för spel i egen regi. Det 
finns också lokaler för brottning och skytte. Nytt för 2020 är att Öppen ungdomsverksamhet har flyttat 
in i vårt hus, i de lokaler som förskolan tidigare hyrde. 

I direkt anslutning till vår anläggning ligger en gräs- och en konstgräsplan samt ett utegym. 
Dagtid används anläggningen främst för skolornas sim- och idrottsundervisning och under kvällar och 
helger är det allmänhet och föreningar som är besökarna. Gymverksamheten i anläggningen drivs av 
privat entreprenör. Anläggningen skulle under 2020 hållas öppen för allmänheten 10 månader. Men så 
blev inte fallet. I Januari och Februari slog vi rekord efter rekord, mycket bra månader. 

Detta år har covid-19 satt sina spår, då olika verksamheter har varit nedstängda under perioder. När 
skolan stängde ned verksamheten i simhallen under våren kunde vi endast ha öppet för motionssim och 
vattenträning. 

Höstens start var bra, morgonsimmare hittade tillbaka och de blev fler och fler. Anmälningarna till våra 
kurser blev fulla, efter det nya begränsade antalet deltagare och grupper vi kunde skapa. Vi fick minska 
ned antalet barn i våra barnkalas, då vi begränsat antalet gäster i badet till 50 gäster. Bastubadandet 
kunde fortsätta men inga Aufguss ute i den fina bastun, då rekommendationerna gällande covid-19 
avrådde från det. Sen kom andra vågen av covid-19 med bara tuffare och tuffare restriktioner för oss. 

  



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2267
Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2020 38(59) 

Sandaredsbadet / Sandaredshallen 
Sandaredsbadet är ett bad för alla ”med omtanke om hela familjen”. Vår sim- och idrottshall är en 
friskvårdsanläggning som i första hand vänder sig till skolan, föreningslivet och de boende i 
närområdet. Barnbassäng lämpar sig särskilt väl för familjer med barn i åldern 2–7 år då vattnet håller 
33°C och djupet i bassängen är perfekt för de små. 

2020 är ett år som även för oss varit väldigt annorlunda. Många av våra verksamheter fick stänga ned. 
När Grundskoleförvaltningen ställde in all simundervisning under våren så valde Sjömarkenskolan och 
Särlaskolan ändå att fortsätta sin undervisning. Detta då de hade hyrda bussar till badet och kunde vara 
själva i anläggningen med sin klass. 
2020 hölls Sandaredsbadet öppet för allmänheten endast under 6 månader. Detta på grund av covid-19 
Under de stängda månaderna gjordes underhållsarbete och storstädning och det sattes upp solceller på 
taket. Våra egna sommarverksamheter kunde vi i år inte genomföra. 

Simklubben 1970 genomförde däremot sina sommarsimskolor. Sweden Sports Academy kunde även i 
år genomföra lägerverksamhet vecka 31. Simklubben arrangerade även två större tävlingar 2020. Den 
sista tävlingen under hösten, fick de använde både simhallen, pingishallen och idrottshallen, för att 
kunna genomföra simtävlingen enligt alla restriktioner och covid-19 säkert. Tävlingen blev en succé, 
hos flera tävlingssugna simmare. 

Inför uppstarten i augusti så begränsade vi antalet besökare till simhallen till max 50 gäster åt gången. 
Det blev då köer på fredagar och lördagar av badsugna gäster som längtat efter att vi skulle öppna igen. 
Sen kom ytterligare skärpta restriktioner, och vi fick än en gång stänga ned vår anläggning till största 
delen. Vi har haft HLR-utbildningar under både våren och hösten. Men inte alls i den utsträckningen vi 
brukar kunna ha. 
 
I sporthallen har skolan haft aktivitet under dagtid. Kvällar och helger har föreningslivet haft 
verksamhet för barn- och ungdomar fram till november, då även idrottsföreningar fick stänga ned sin 
inomhusverksamhet helt. 

Dalsjöbadet/Dalsjöhallen 
Dalsjöbadet profilerar sig som ett lugnare alternativ med huvudinriktning på vuxna samt barn upp till 
12 år. Speciella motionssimkvällar med lugn och mysig miljö samt bastuverksamhet är något som 
utmärker Dalsjöbadet. Anläggningen innehåller sim- och idrottshall, café, lokaler för olika träningspass 
som exempelvis yoga, cirkelträning med mera. Det går även att hyra pingisbord för spel i egen regi. Det 
finns också lokaler för brottning och skytte. Nytt för 2020 är att Öppen ungdomsverksamhet har flyttat 
in i vårt hus, i de lokaler som förskolan tidigare hyrde. 

I direkt anslutning till vår anläggning ligger en gräs- och en konstgräsplan samt ett utegym. 
Dagtid används anläggningen främst för skolornas sim- och idrottsundervisning och under kvällar och 
helger är det allmänhet och föreningar som är besökarna. Gymverksamheten i anläggningen drivs av 
privat entreprenör. Anläggningen skulle under 2020 hållas öppen för allmänheten 10 månader. Men så 
blev inte fallet. I Januari och Februari slog vi rekord efter rekord, mycket bra månader. 

Detta år har covid-19 satt sina spår, då olika verksamheter har varit nedstängda under perioder. När 
skolan stängde ned verksamheten i simhallen under våren kunde vi endast ha öppet för motionssim och 
vattenträning. 

Höstens start var bra, morgonsimmare hittade tillbaka och de blev fler och fler. Anmälningarna till våra 
kurser blev fulla, efter det nya begränsade antalet deltagare och grupper vi kunde skapa. Vi fick minska 
ned antalet barn i våra barnkalas, då vi begränsat antalet gäster i badet till 50 gäster. Bastubadandet 
kunde fortsätta men inga Aufguss ute i den fina bastun, då rekommendationerna gällande covid-19 
avrådde från det. Sen kom andra vågen av covid-19 med bara tuffare och tuffare restriktioner för oss. 
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Budgetavvikelser och orsaker 
Badenheten hamnar på ett underskott i jämförelse med budget motsvarande -11 252 tkr. Då covid-19 
har satt stora begränsningar för våra öppethållanden och verksamheter så har alla våra enheter gjort ett 
underskott. Samtidigt som vi gått miste om stora intäkter så har vi kunnat spara på andra områden. 
Därför kommer här en gemensam redovisning för badenheten, för de olika posterna. 

 Intäkter -13 118 tkr 
 Personal +2 262 tkr 
 Material +719 tkr 
 Tjänster -1 120 tkr 

Vi gick in i 2020 med en mycket tuff intäktsbudget. Av dessa -13 118 tkr så är 8 300 tkr konsekvenser 
av covid-19. 1 500 tkr är uteblivna intäkter under Borås Simarenas fyra månaders stängning för 
renovering. Badenheten fick en ramförstärkning under 2020 på 300 tkr, för extra lönesatsningar vi gjort 
under 2017-2019. Vi är glada för denna ramförstärkning även om satsningen vi gjorde kostade oss mer 
än 300 tkr. I de ökade kostnaderna för tjänster så ligger en fördyrning av driftskötseln av våra 
anläggningar på 552 tkr och en uppdatering av vårt entrésystem på 200 tkr. 
 

Åtgärder 
Vi har svårt att göra något åt våra uteblivna intäkter när vi inte kan hålla våra anläggningar öppna. Det 
vi har kunnat göra är att vi har sparat på personalkostnader då vi inte har behövt ta in vikarier vid 
sjukdom. Vi har även hållit inne med rekrytering av ny receptionist till Stadsparksbadet. 

4.4.11 Evenemang 

Analys av verksamheten 

Borås - Evenemangsstaden som klarar av stora arrangemang. Under de senaste åtta åren har Borås 
klarat av att arrangera stora prestigefyllda idrottsevenemang. 2013 var det stora individuella Friidrotts-
SM, 2014 var det en succéartad SM-vecka. 2015 genomfördes världens största orienteringstävling, O-
ringen, i Borås och under 2016 var det Champions cup i Innebandy. Sommaren 2017 kröntes av en ny 
SM-vecka med ett nytt rekord av 50 medverkande idrotter. Den andra SM-veckan i Borås historia 
präglades av en idrottslig och publikmässig succé. Storheten med SM-veckan är dess fantastiska bredd 
på idrotter. Att samla dessa i en stad under en veckas tid är en stor förmån för arrangörsstaden och 
samtidigt en bedrift av staden att kunna skapa förutsättningar för så många olika idrotter. 
Världsstjärnor, typ Sara Sjöström blandas med helt okända deltagare i exempelvis HEMA (kampsport). 
2018 hade vi ett antal enskilda SM-tävlingar i Borås, bland annat SM i Triathlon under sommaren. 2018 
präglades också av förberedelserna inför Ungdoms EM i friidrott sommaren 2019. Under 2019 var 
Ungdoms EM 20 år i friidrott det största internationella arrangemanget hittills i Borås. Deltagare, 
funktionärer och anhöriga från närmare 50 länder kom till Borås under en veckas tid och skapade 
tillsammans med värdstaden, svenska friidrottsförbundet och europeiska friidrottsförbundet ett 
fantastiskt arrangemang i Borås. 

2020 har präglats av pandemin och många traditionella arrangemang fick ställas in. Samtidigt pågick 
förberedelserna för ännu en SM-vecka i Borås 2021- vintertävlingarna första veckan i februari! Borås 
kulle bli den hittills sydligaste platsen i Sverige för en SM-vecka vinter. Tyvärr fick även detta 
arrangemang ställas in, vilket var tredje SM-veckan i rad som fick ställas in på grund av pandemin. Ett 
enormt arbete lades ner av den lokala projektgruppen för att "coronaanpassa" tävlingarna på ett 
smittsäkert sätt. Alla medverkande föreningar och förbund samt Riksidrottsförbundet, Sveriges 
Television och Borås Stad var överens om att det inte gick att fullfölja arrangemanget under rådande 
omständigheter. 

Att Borås kan vara med och konkurrera om så stora arrangemang vittnar om ett välvilligt och 
professionellt föreningsliv, ett väl utvecklat samarbete med Borås Stads berörda förvaltningar och 
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bolag. Att ha bra relationer och ge en god service till de ideella föreningarna och organisationerna, är 
prioriterat i Fritids- och folkhälsonämnden och en förutsättning för att lyckas med arrangemangen. 
Utvärderingen av de turistekonomiska effekterna visar att det är en lönsam affär att arrangera stora 
tävlingar. Förutom den mediala uppmärksamheten och stoltheten för de arrangerande föreningarna, så 
handlar det om att mycket pengar spenderas i staden. Pengarna läggs oftast i hotellnätter, 
restaurangbesök, handel samt till entréavgifter till olika begivenheter. De mjuka värdena är inte att 
förringa, Borås Stad stärker sitt varumärke och invånarna känner i regel en stolthet över att få positiv 
uppmärksamhet. 

Andra större sammankomster som ligger inom budgetramen är Föreningsgalan, Borås Grand Prix i 
hästhoppning, Linnemarschen, Kretsloppet, Hundutställningen på Ryda, Gymnastik-, dans- och 
cheerleadertävlingar samt O-ringen Event, Hittaut.nu och många fler arrangemang. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verksamheten redovisar ett överskott på drygt 4 200 tkr på grund av att SM-veckan ställdes in. 
Samtidigt kommer vissa enskilda SM-tävlingar - som var en del av SM-veckan - att avgöras i Borås. 
Svenska mästerskapen på skidor avgörs på skidstadion under tre dagar, 9-11 februari. Likaså kommer 
inomhus Rodd och förhoppningsvis Badminton att avgöras i Borås vid olika tillfällen. Till dessa 
arrangemang kommer nämnden att söka medel ur SM-veckans överskott, för att kunna genomföra 
arrangemangen. 

  

4.4.12 Buffert 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska varje nämnd sätta av som lägst 1 % utav sitt kommunbidrag till 
oförutsedda händelser. Under 2020 har nämnden haft en buffert avsatt motsvarande 1 573 tkr, vilket 
motsvarar 0,7 % av fritidsramen. Nivån har varit rimlig utifrån fastställda budgetförutsättningar. 

Bufferten har i sin helhet används till att täcka underskott inom de verksamhetsområden som har varit 
hårt ansträngda, vilket har kommunicerats i de prognoser som tagits fram löpande under året. 
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bolag. Att ha bra relationer och ge en god service till de ideella föreningarna och organisationerna, är 
prioriterat i Fritids- och folkhälsonämnden och en förutsättning för att lyckas med arrangemangen. 
Utvärderingen av de turistekonomiska effekterna visar att det är en lönsam affär att arrangera stora 
tävlingar. Förutom den mediala uppmärksamheten och stoltheten för de arrangerande föreningarna, så 
handlar det om att mycket pengar spenderas i staden. Pengarna läggs oftast i hotellnätter, 
restaurangbesök, handel samt till entréavgifter till olika begivenheter. De mjuka värdena är inte att 
förringa, Borås Stad stärker sitt varumärke och invånarna känner i regel en stolthet över att få positiv 
uppmärksamhet. 

Andra större sammankomster som ligger inom budgetramen är Föreningsgalan, Borås Grand Prix i 
hästhoppning, Linnemarschen, Kretsloppet, Hundutställningen på Ryda, Gymnastik-, dans- och 
cheerleadertävlingar samt O-ringen Event, Hittaut.nu och många fler arrangemang. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verksamheten redovisar ett överskott på drygt 4 200 tkr på grund av att SM-veckan ställdes in. 
Samtidigt kommer vissa enskilda SM-tävlingar - som var en del av SM-veckan - att avgöras i Borås. 
Svenska mästerskapen på skidor avgörs på skidstadion under tre dagar, 9-11 februari. Likaså kommer 
inomhus Rodd och förhoppningsvis Badminton att avgöras i Borås vid olika tillfällen. Till dessa 
arrangemang kommer nämnden att söka medel ur SM-veckans överskott, för att kunna genomföra 
arrangemangen. 

  

4.4.12 Buffert 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska varje nämnd sätta av som lägst 1 % utav sitt kommunbidrag till 
oförutsedda händelser. Under 2020 har nämnden haft en buffert avsatt motsvarande 1 573 tkr, vilket 
motsvarar 0,7 % av fritidsramen. Nivån har varit rimlig utifrån fastställda budgetförutsättningar. 

Bufferten har i sin helhet används till att täcka underskott inom de verksamhetsområden som har varit 
hårt ansträngda, vilket har kommunicerats i de prognoser som tagits fram löpande under året. 
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4.5 Verksamheten 2020 
I Kommunfullmäktiges budget har ett antal områden identifierats inom nämndens ansvarsområde och 
som ska gälla för 2020. 

Inom nedanstående områden pågår ett arbete som är en naturlig del i det löpande verksamhetsansvaret; 

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

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

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

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

 Ambitionen för att utveckla Bodavallen, Bodaskolan och omkringliggande område ska fullföljas 
i samverkan med Lokalförsörjningsnämnden och Grundskolenämnden. 

 Ortsråden ska fortsätta utvecklas. 

Inom andra områden, exempelvis de sociala investeringsfonderna; Kraftsamling Sjöbo och En 
kommun fri från våld, så är arbetet avslutat och ska implementeras i den löpande verksamheten; 

 Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder 
ska implementeras i nämndens ordinarie verksamhet. 

 Utvecklingsarbetet inom ”Kraftsamling Sjöbo” som syftar till att lyfta området går vidare. De 
samverkande parterna skall ta fram ett ekonomiskt realistiskt förslag till en omvandling av 
torgmiljön samt tillskapa en mötesplats, där alla goda krafter kan samverka. 

4.6 Jämställdhetsperspektivet 
Jämställdhetsintegrering är ett sätt att lyfta in jämställdhetsfrågan i det övergripande och dagliga arbetet 
verksamheterna. Med grund i de tre målområden som Borås Stads program för jämställdhetsintegrering 
lyfter, har Fritids- och folkhälsonämnden valt att genomföra satsningar när det gäller stöd till 
föreningslivet, våldsprevention och arbetet med statistik. 

Fritids- och folkhälsonämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering gäller 2018-2020 och ska 
utvärderas årligen. Nämndens mål att uppnå inom områdena under planperioden 2018-2020: 

 Ta fram faktaunderlag och statistik som belyser föreningslivet ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 Ta fram metoder och förslag på åtgärder för att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i 

föreningslivet 
 Så långt det är möjligt visa könsuppdelad statistik vid skriftlig och muntlig presentation av 

tabeller och diagram. 
 Använda jämställdhetsperspektivet vid analys av resultat och förslag till åtgärder. 
 Undersöka möjligheterna till att skapa ett jämställdhetsindex och prova detta i någon form. 
 Uppnå en jämn könsfördelning inom spannet 40/60% bland deltagarna i den öppna 

ungdomsverksamheten. 
 Alla som arbetar i den öppna ungdomsverksamheten ska ha en grundutbildning i 

våldsprevention. 
 Handledning av enheter inom verksamheten i våldsförebyggande arbete. 
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Eftersom planen löper ut 2020 kommer jämställdhetsarbetet integreras i ordinarie budgetuppföljning. 
Från och med 2021 behöver vi hitta andra former för att systematiskt identifiera utvecklingsområden 
och följa upp dessa inom ramen för nämndens verksamhet. 

Enligt Borås Stads program för jämställdhetsintegrering ska varje nämnd/bolag utarbeta en lokal 
handlingsplan för jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. Fritids- 
och folkhälsonämnden har, från Kommunfullmäktige, haft ansvaret att årligen utvärdera och 
sammanställa alla nämnders/bolags arbete med jämställdhetsintegrering. Från och med 2021 ligger 
ansvaret för stadens övergripande arbete med jämställdhetsintegrering hos Kommunstyrelsen. 
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och följa upp dessa inom ramen för nämndens verksamhet. 

Enligt Borås Stads program för jämställdhetsintegrering ska varje nämnd/bolag utarbeta en lokal 
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sammanställa alla nämnders/bolags arbete med jämställdhetsintegrering. Från och med 2021 ligger 
ansvaret för stadens övergripande arbete med jämställdhetsintegrering hos Kommunstyrelsen. 
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5 Nämndens verksamhet 2 

5.1 Bidragsramen 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga 
intäkter 207 98 45 69 24 

Summa intäkter 207 98 45 69 24 

Personal -2 959 -3 057 -3 530 -3 407 123 

Lokaler -9 -349 0 -692 -692 

Material och tjänster -39 222 -39 320 -40 165 -39 574 591 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -42 190 -42 726 -43 695 -43 673 22 

Buffert (endast i 
budget) 0 0 0 0 0 

Nettokostnad -41 983 -42 628 -43 650 -43 604 46 

Kommunbidrag 41 000 43 050 43 650 43 650 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -983 422 0 46 46 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 0 0 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 0 0 0 0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -983 422 0 46 46 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 

Resultatanalys 
Se vidare analys under rubrik 5.4. 
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5.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Administration 
föreningsenhet -2 598 -3 420 -3 455 -3 559 -104 

Föreningsbidrag -32 246 -30 932 -32 020 -31 029 991 

Bidrag till 
invandrarföreningar -2 181 -1 837 -2 000 -2 018 -18 

Bidrag till social 
föreningar -2 970 -2 939 -2 800 -3 377 -577 

Bidrag till 
funktionshinderföreningar -1 357 -1 498 -1 275 -1 304 -29 

Bidrag till 
pensionärsföreningar -631 -2 002 -2 100 -2 317 -217 

Summa -41 983 -42 628 -43 650 -43 604 46 

5.4 Verksamhetsanalys 
Under året har de nya bidragsreglerna sjösatts. Föreningslivet har anpassat sig bra utifrån 
förutsättningarna. Mycket av det vi planerade att utvärdera har fått skjutas på framtiden då pandemins 
påverkan har stört det ordinarie arbetet i föreningslivet. 

Pandemins verkan har tagit över dialogen, och tidigt skickades en enkät ut i ett försök att få en 
överblick av situationen. Enkäten gav en del tydliga svar så som att föreningar med stora evenemang 
och föreningar med mycket publik drabbas hårdare än föreningar med mindre ungdomsverksamhet. 
Även föreningar med medlemmar ur riskgrupperna har naturligtvis drabbats hårt. I första hand tänker 
vi på våra seniorföreningar, alltså 70 +, men även delar av funktionshinderverksamheten har drabbats 
hårt. Idrottsföreningar där närkontakt förekommer, alltså kampsport eller dans har också haft svårt att 
bedriva verksamhet. Nämnden beslutade att föreningar med verksamhet inom ovanstående garanteras 
oförändrade bidrag nästkommande budgetår. 

Dialog har förts med en handfull föreningar om ett utökat stöd utifrån pandemins påverkan på 
verksamheten, dock har vi inte fått några signaler ännu att någon förening inte klarar av effekterna. 

Föreningsbidrag 

Under rubriken ”Föreningsbidrag” finns de föreningar som till största delen bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet. Antalet bidragsberättigade medlemmar (6-20 år) har rört sig marginellt från 
20 923 till 21 413. Antalet aktiviteter ökar från ca 60 000 till 64 000 vilket troligtvis beror på att det 
numera bara krävs tre deltagare (förut krävdes det fem deltagare) för att en aktivitet ska bli godkänd. 
Fördelningen mellan pojkar och flickor som deltar i aktiviteterna håller sig på en jämna nivå, dock ökar 
pojkar från 57 % till 59 % och således minskar flickor från 43 % till 41 %. Detta kan bero på att 
träningstätheten, alltså hur många gånger/vecka som pojkar tränar är något högre än för flickor. Vi vill 
påpeka att fördelningen mellan och inom de olika kategorierna finns det stora skillnader. För att 
utjämna skillnader mellan kön och specifika idrotter är ett normkritiskt arbete inom respektive idrott ett 
måste. Tillsammans med förbund och studieförbund kan vi utveckla metoder för att alla ska kunna ha 
samma rättigheter och möjligheter inom föreningslivet. Antalet föreningar som är säker och trygg-
certifierade ligger på samma nivå som tidigare, 48 %. En ny del som införs under 2020 är 
Trygghetsfrämjande åtgärder.  
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5.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Administration 
föreningsenhet -2 598 -3 420 -3 455 -3 559 -104 

Föreningsbidrag -32 246 -30 932 -32 020 -31 029 991 

Bidrag till 
invandrarföreningar -2 181 -1 837 -2 000 -2 018 -18 

Bidrag till social 
föreningar -2 970 -2 939 -2 800 -3 377 -577 

Bidrag till 
funktionshinderföreningar -1 357 -1 498 -1 275 -1 304 -29 

Bidrag till 
pensionärsföreningar -631 -2 002 -2 100 -2 317 -217 

Summa -41 983 -42 628 -43 650 -43 604 46 
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Även föreningar med medlemmar ur riskgrupperna har naturligtvis drabbats hårt. I första hand tänker 
vi på våra seniorföreningar, alltså 70 +, men även delar av funktionshinderverksamheten har drabbats 
hårt. Idrottsföreningar där närkontakt förekommer, alltså kampsport eller dans har också haft svårt att 
bedriva verksamhet. Nämnden beslutade att föreningar med verksamhet inom ovanstående garanteras 
oförändrade bidrag nästkommande budgetår. 

Dialog har förts med en handfull föreningar om ett utökat stöd utifrån pandemins påverkan på 
verksamheten, dock har vi inte fått några signaler ännu att någon förening inte klarar av effekterna. 

Föreningsbidrag 

Under rubriken ”Föreningsbidrag” finns de föreningar som till största delen bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet. Antalet bidragsberättigade medlemmar (6-20 år) har rört sig marginellt från 
20 923 till 21 413. Antalet aktiviteter ökar från ca 60 000 till 64 000 vilket troligtvis beror på att det 
numera bara krävs tre deltagare (förut krävdes det fem deltagare) för att en aktivitet ska bli godkänd. 
Fördelningen mellan pojkar och flickor som deltar i aktiviteterna håller sig på en jämna nivå, dock ökar 
pojkar från 57 % till 59 % och således minskar flickor från 43 % till 41 %. Detta kan bero på att 
träningstätheten, alltså hur många gånger/vecka som pojkar tränar är något högre än för flickor. Vi vill 
påpeka att fördelningen mellan och inom de olika kategorierna finns det stora skillnader. För att 
utjämna skillnader mellan kön och specifika idrotter är ett normkritiskt arbete inom respektive idrott ett 
måste. Tillsammans med förbund och studieförbund kan vi utveckla metoder för att alla ska kunna ha 
samma rättigheter och möjligheter inom föreningslivet. Antalet föreningar som är säker och trygg-
certifierade ligger på samma nivå som tidigare, 48 %. En ny del som införs under 2020 är 
Trygghetsfrämjande åtgärder.  
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Tillsammans med projektet "En kommun fri från våld" arbetar föreningsenheten tillsammans med 
SISU Idrottsutbildarna, där vi tagit fram ett utbildningsmaterial specifikt för föreningar. 

Invandrarföreningar 

Efter förra årets rejäla minskning på medlemssidan (-38 %) har det skett en viss återhämtning. 
Medlemsantalet ligger nu på ca 4 300 men ganska jämn fördelning mellan män och kvinnor. Antalet 
aktiviteter fortsätter dock att minska, från 3 481 till 2 527, och framförallt beror detta på att vi inte 
längre godkänner läxläsning och hemspråksundervisning som en godkänd aktivitet. Förvaltningen har 
varit föreningarna behjälplig i ansökningar till Skolverket som ger bidrag för denna typ av verksamhet. 
En trend vi ser är att medlemsstrukturen tenderar till att bli äldre och äldre. Många av de etniska 
föreningarna har svårt att rekrytera nya medlemmar då inflödet av människor från deras tidigare 
hemland helt eller delvis har upphört. 

Sociala föreningar 

Borås Stad ger bidrag till sociala föreningar. Dessa verksamheter ska avlasta och vara ett komplement 
till insatser som görs inom individ- och familjeomsorgens och/eller socialpsykiatrins ansvarsområden. 
Här finns ett 20-tal föreningar varav ca 50% är certifierade som Säkra och trygga föreningar. 
Föreningarna gör i många fall ett ovärderligt arbete som i många fall inte går att ersätta med annan 
verksamhet. 

Bidrag till funktionshinderföreningar 

Medlemsantalet har under många år legat stabilt kring ca 4 200 men under 2020 sjönk medlemsantalet 
till strax under 3 700. Pandemins påverkan har spelat stor roll då föreningarna inte kunnat bedriva sin 
vanliga verksamhet. Detta märks inte minst på antalet aktiviteter som har minskat med inte mindre än 
66% till endast 800 mot ca 2 400 förra året. Jämställdheten mäts på medlemskap i kategorin istället för 
på aktivitetsnivå på grund av att föreningarna inte har samma krav på redovisning av aktiviteter. Av 
medlemsredovisningen framgår det att 62% är kvinnor och 38% män. En rejäl utmaning finns i att 
föreningarna i allmänhet inte certifierade som säkra och trygga. Kategorin har tillsammans med 
pensionärsföreningar lägst andel certifierade föreningar, 14% respektive 9% för pensionärer. Vi 
kommer att fortsätta bearbeta föreningarna och ge ett utökat stöd under 2021. 

Pensionärsföreningar 

Medlemsantalet i pensionärsföreningarna låg under perioden 2008-2014 stadigt runt ca 10 500. Från 
2015 och framåt har medlemsantalet sjunkit något varje år och 2020 var tyvärr inget undantag. Knappt 
8 900 medlemskap redovisades mot ca 9 100 förra året. En tydlig trend är att föreningar slår ihop sina 
verksamheter. Endast två föreningar (9%) är certifierade som säker och trygg och kommer att 
tillsammans med funktionshinderföreningar vara en prioriterad grupp under 2020. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Enheten redovisar en budget i balans för 2020. Dock finns det skillnader inom budgeten som under 
2021 kan utjämnas genom en omfördelning internt. Till exempel kan nämnas att Verksamhetsbidraget 
för ungdomsföreningar lämnar ett underskott på ca -700 tkr som kan härledas till en felbedömning av 
de nya bidragsreglerna. Exempel på bidrag som lämnat överskott är socialt riktat bidrag, 500 tkr. 
Mindre verksamhet och färre ansökningar ligger bakom. 
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5.5 Verksamheten 2020 
I Kommunfullmäktiges budget har ett antal områden identifierats inom nämndens ansvarsområde och 
som ska gälla för 2020. 

Inom nedanstående områden pågår ett arbete som är en naturlig del i det löpande verksamhetsansvaret; 

 Nämndens arbete med säker och trygg förening är prioriterat även under 2020. Under året görs 
en helhetsöversyn av certifieringsprocessen. 

 Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och de idéburna organisationerna i Borås ska 
kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen är hur vi gemensamt kan upprätthålla 
och utveckla välfärden. Överenskommelsen innefattar sex principer som bildar den värdegrund 
och åtaganden som ska råda för att vi ska lyckas utveckla och fördjupa samverkan mot den 
gemensamma utmaningen. Under 2020 kommer arbetet för att skapa förutsättningar för 
samverkan fortgå. Det handlar bland annat om att inhämta och sprida information om 
Överenskommelsen och goda samarbeten, att skapa kunskap och förståelse om både de 
kommunala och idéburnas verksamheter samt att ge förutsättningar att mötas. 

 En översyn av det befintliga föreningsstödet ska vara klart under 2020. Målet är att anpassa och 
modernisera föreningsstödet till nya utmaningar i samhället. 

 I strävan att få riktigt bra underlag för beslut fortsätter föreningsenheten med införandet av 
digital närvarorapportering. Möjligheten till uppföljning och statistik ökar med denna typ av 
redovisning. Målet är att samtliga barn/ungdomsföreningar under 2015 lämnar en digital 
närvarorapport. 
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5.5 Verksamheten 2020 
I Kommunfullmäktiges budget har ett antal områden identifierats inom nämndens ansvarsområde och 
som ska gälla för 2020. 

Inom nedanstående områden pågår ett arbete som är en naturlig del i det löpande verksamhetsansvaret; 

 Nämndens arbete med säker och trygg förening är prioriterat även under 2020. Under året görs 
en helhetsöversyn av certifieringsprocessen. 

 Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och de idéburna organisationerna i Borås ska 
kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen är hur vi gemensamt kan upprätthålla 
och utveckla välfärden. Överenskommelsen innefattar sex principer som bildar den värdegrund 
och åtaganden som ska råda för att vi ska lyckas utveckla och fördjupa samverkan mot den 
gemensamma utmaningen. Under 2020 kommer arbetet för att skapa förutsättningar för 
samverkan fortgå. Det handlar bland annat om att inhämta och sprida information om 
Överenskommelsen och goda samarbeten, att skapa kunskap och förståelse om både de 
kommunala och idéburnas verksamheter samt att ge förutsättningar att mötas. 

 En översyn av det befintliga föreningsstödet ska vara klart under 2020. Målet är att anpassa och 
modernisera föreningsstödet till nya utmaningar i samhället. 

 I strävan att få riktigt bra underlag för beslut fortsätter föreningsenheten med införandet av 
digital närvarorapportering. Möjligheten till uppföljning och statistik ökar med denna typ av 
redovisning. Målet är att samtliga barn/ungdomsföreningar under 2015 lämnar en digital 
närvarorapport. 
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6 Konsekvenser av coronaviruset 
Flera verksamhetsområden har på ett eller annat sätt påverkats av coronaviruset. Inom 
Anläggningsenheten och Badenheten har påverkan varit mycket stor. Eftersom budgeten inom dessa 
verksamhetsområden i stort baseras på intäkter blir just dessa områden påverkade när intäkterna inte 
kommer in som planerat. 

Enheterna har arbetat hårt för att ställa om verksamhet istället för att ställa in. För att parera minskade 
intäkter har man, i den mån det har gått, sparat på kostnader. Exempelvis har man inte tillsatt vikarier i 
samma utsträckning och man har skjutit tillsättningen av vakanta tjänster på framtiden. Detta har bland 
annat medfört att vi har kunnat få ett positivt resultat på Träffpunkt Simonsland, trots ca 1 100 tkr 
lägre intäkter än budgeterat från caféförsäljningen. 

De kostnader som ökat är bland annat skötselkostnaderna på exempelvis badplatser och andra 
naturområden. Olika insatser har gjorts för att kunna tillgodose möjligheterna att vara mer i naturen. 
Exempelvis har fler bord och bänkar placerats ut. För att upprätthålla aktiviteterna kopplat till badresor 
och Borås Kollo har olika anpassningar behövt göras för att kunna tillgodose mer utomhusaktiviteter. 
Inköp har också gjorts av teknisk utrustning, detta för att möjliggöra digitala aktiviteter och möten i 
större utsträckning. 
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Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Anläggningsenheten- minskade intäkter -5 300 

Anläggningsenheten -ökade kostnader -2 485 

Badenheten - minskade intäkter -10 500 

Badenheten - mindre personalkostnader +2 200 

Öppen Ungdomsverksamhet (fritidsgårdar), projekt 
10002,10003 

-335 

Badresor/Borås Kollo -580 

Träffpunkt Simonsland - mindre intäkter -1 100 

Träffpunkt Simonsland - ej tillsättning av vakanta tjänster +1 100 

Summa -17 000 
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Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Anläggningsenheten- minskade intäkter -5 300 

Anläggningsenheten -ökade kostnader -2 485 

Badenheten - minskade intäkter -10 500 

Badenheten - mindre personalkostnader +2 200 

Öppen Ungdomsverksamhet (fritidsgårdar), projekt 
10002,10003 

-335 

Badresor/Borås Kollo -580 

Träffpunkt Simonsland - mindre intäkter -1 100 

Träffpunkt Simonsland - ej tillsättning av vakanta tjänster +1 100 

Summa -17 000 
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7 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder 
och styrelser 

Lokalt inflytande  

Fritids- och folkhälsonämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag avseende lokalt inflytande, 
demokratifrågor och mötesplatser. Uppdraget utgör en viktig del i förvaltningens arbete och bidrar till 
arbetet mot det övergripande målet om jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Ett nära samarbete med 
civilsamhället präglar förvaltningens verksamhet och ambitionen är att utveckla den medskapande 
processen ytterligare, främst gentemot medborgarna men också i samarbetet med andra parter. 

Covid-19-pandemin har påverkat arbetet och trots att ambitionen har varit att ställa om snarare än att 
ställ in, så har verksamhet som bygger på större fysiska arrangemang behövt flyttats fram alternativt 
ställas in, men många möten och samarbetsforum har ändrat form till digitala forum för att möjliggöra 
fortsatt arbete. För en del parter har den digitala utvecklingen underlättat medverkan men likväl hindrar 
den andra som på grund av tekniska skäl eller förmågor eller vilja, inte kan delta digitalt. 

Inom ramen för lokalt inflytande verkar nio stycken nätverk för att stärka målgruppen barn och unga, 
sju områdesnätverk och fyra ortsråd. Nätverken barn och unga är sammansatta utifrån geografiskt 
avgränsade områden, ett per kommunal högstadieskola. Medverkande parter är berörda skolor, 
förskolor, öppen ungdomsverksamhet, kulturförvaltningen, polis, individ- och familjeomsorgen och 
arbetslivsförvaltningen. Respektive nätverk har sina fokusområden utifrån lokala behov och 
förutsättningar. Arbetet under 2020 har också formats utifrån en gemensam mall, vilken syftar till att 
underlätta kartläggningen av lokala lägesbilder, utifrån aktuell information och mer långsiktigt arbete. 
Under 2020 har samtliga nätverk fått en ta del av Välfärdsbokslutet och dess resultat avseende barn och 
unga. Samtliga nätverk har även erbjudits en presentation med tillhörande dialog om föräldraskapsstöd, 
psykisk hälsa och det förebyggande ANDT-arbetet. 

Inom ramen för nätverksarbetet sker en nära samverkan med ordinarie verksamhet och särskilda 
satsningar i staden, såsom riktade insatser vid skollov, större föräldraföreläsningar med mera. 

Områdesnätverken består av lokala aktörer, från Borås Stad, bostadsbolag, samfund, näringsliv, 
bildningsförbund, föreningar med flera. Nätverken träffas regelbundet för att öka kunskapen om 
varandra och området samt hitta gemensamma utvecklingsområden och samarbeten. Under 2020 har 
flera nätverk formulerat gemensamma utmaningar och visionsbilder och utvecklingsplaner har tagits 
fram. Mycket arbete har skett under året för att planera- och till viss del genomföra lokala 
aktiviteter/evenemang. På grund av covid-19-pandemin har dock flera arrangemang ställts in, bland 
annat områdesdagarna, boendemöten och trygghetsvandringar. 

Landsbygdsutveckling  

Arbetet inom ortsråden har under året varit aktivt inom samtliga fyra serviceorter med omnejd. Under 
2020 har det skett en utveckling då ytterligare två områden har organiserats till mer formella ortsråd 
med ”interimsstyrelser”. Samtliga ortsråd inkluderar nu flera närliggande områden (mindre orter) 
gentemot tidigare. 

Projektet ”Landsbygdsutveckling” genom Leader Sjuhärad (2018-2019) har gått enligt plan och 
slutredovisades under 2020. Projektet har kompletterat Fritids- och folkhälsoförvaltningens befintliga 
uppdrag ”Stöd till Ortsråden” och har därmed inrymts som en naturlig del inom det dagliga arbetet. 
Från och med 2020 är projektets del permanentat inom det ordinarie uppdraget, med motsvarande 
omfattning: total ökning ca40 % gällande anställning och uppdrag, där ortsråden själva får ansvar att 
driva delar av arbetet (10% av tjänst samt administrativa tillägg per serviceort). Nya avtal är 
undertecknade och dialoger pågår även kring anpassade och nya former. 

  



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2278

Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2020 50(59) 

Ortsråden har under 2020 även varit aktiva som referensgrupper inom Borås Stads arbete med 
revideringen av Vision 2025 och i uppdraget kring strategier för serviceorterna utifrån Översiktsplanen. 
Dessa båda processer fortsätter 2021. 

Konceptet ”Samrådsarena Landsbygd” har fortsatt att utvecklas och kommer fortsatt att arrangeras 
under våren 2021 för vidare dialoger. Ett specifikt uppdrag har varit att utveckla aktivitetsplatser/ 
näridrottsplatser på mindre orter. Möjligheten till liknande satsningar förespråkas även 2021. 

Frågor om trafik och infrastruktur som berör samtliga ortsråd behöver fortsatt utvecklas. Arbetet bör 
ske på olika nivåer, och samverkan med såväl regionen som Trafikverket behövs för att dessa områden 
ska utvecklas ytterligare. 

En utredning är genomförd under året, med koppling till Borås Stads arbete och organisering kring 
landsbygdsutveckling. Resultatet bygger på- och harmoniserar med bland annat översiktsplaneringen, 
trafikplaneringen och utvecklingen av aktivitetsplatser och andra initiativ av social karaktär. Ambitionen 
är att det kan vara en gemensam vägvisare för Borås Stads långsiktiga arbete att skapa hållbar utveckling 
och tillväxt på landsbygden. Det inrymmer även regionala och nationella frågor och sammanhang. Ett 
förslag på kommande organisering och samverkan har tagits fram och inväntar politiskt beslut, vilket då 
delvis kan komma att beröra Ortsrådens arbete under 2021. 
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Ortsråden har under 2020 även varit aktiva som referensgrupper inom Borås Stads arbete med 
revideringen av Vision 2025 och i uppdraget kring strategier för serviceorterna utifrån Översiktsplanen. 
Dessa båda processer fortsätter 2021. 

Konceptet ”Samrådsarena Landsbygd” har fortsatt att utvecklas och kommer fortsatt att arrangeras 
under våren 2021 för vidare dialoger. Ett specifikt uppdrag har varit att utveckla aktivitetsplatser/ 
näridrottsplatser på mindre orter. Möjligheten till liknande satsningar förespråkas även 2021. 

Frågor om trafik och infrastruktur som berör samtliga ortsråd behöver fortsatt utvecklas. Arbetet bör 
ske på olika nivåer, och samverkan med såväl regionen som Trafikverket behövs för att dessa områden 
ska utvecklas ytterligare. 

En utredning är genomförd under året, med koppling till Borås Stads arbete och organisering kring 
landsbygdsutveckling. Resultatet bygger på- och harmoniserar med bland annat översiktsplaneringen, 
trafikplaneringen och utvecklingen av aktivitetsplatser och andra initiativ av social karaktär. Ambitionen 
är att det kan vara en gemensam vägvisare för Borås Stads långsiktiga arbete att skapa hållbar utveckling 
och tillväxt på landsbygden. Det inrymmer även regionala och nationella frågor och sammanhang. Ett 
förslag på kommande organisering och samverkan har tagits fram och inväntar politiskt beslut, vilket då 
delvis kan komma att beröra Ortsrådens arbete under 2021. 
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8 Verksamhetsmått 

8.1 Fritidsgårdsverksamhet 

8.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Öppethållande 
timmar per vecka, 
fritidsgård 

349 350 289 

Öppethållande 
dagar per vecka 

6 6 6 

Andel besökare 
som är 
flickor/kvinnor 

32% 38% 50% 36% 

8.2 Badenheten 

8.2.1 Besökare 

8.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal besökare 
Stadsparksbadet 

75 734 240 000 101 800 

Antal besökare 
Borås Simarena 

196 305 170 000 117 946 

Antal besökare 
Sandaredsbadet 

68 403 65 000 49 536 

Antal besökare 
Dalsjöbadet 

46 198 38 000 30 214 

Antal besökare 
Alidebergsbadet 

44 262 24 187 30 000 32 203 
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8.3 Föreningsenheten 

8.3.1 Ungdomsföreningar 

8.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

21 387 20 923 21 000 21 413 

Bidragsberättigat 
föreningar 

165 166 165 166 

Antalet aktiviteter 62 398 60 218 65 000 64 773 

Andel unika 
deltagare som är 
flickor/kvinnor 

43% 43% 50% 41% 

Andel unika 
deltagare som är 
pojkar/män 

57% 57% 50% 59% 

Andel föreningar 
som är certifierade 
som säkra och 
trygga 

47% 46% 55% 57% 

8.3.2 Etniska föreningar 

8.3.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

5 526 3 998 5 000 4 259 

Antalet aktiviteter 3 929 3 481 3 500 2 527 

Andel unika 
deltagare som är 
flickor/kvinnor 

44% 42% 50% 45% 

Andel unika 
deltagare som är 
pojkar/män 

56% 58% 50% 55% 

Andel föreningar 
som är certifierade 
som säkra och 
trygga 

14% 19% 50% 20% 
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8.3 Föreningsenheten 

8.3.1 Ungdomsföreningar 

8.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

21 387 20 923 21 000 21 413 

Bidragsberättigat 
föreningar 

165 166 165 166 

Antalet aktiviteter 62 398 60 218 65 000 64 773 

Andel unika 
deltagare som är 
flickor/kvinnor 

43% 43% 50% 41% 

Andel unika 
deltagare som är 
pojkar/män 

57% 57% 50% 59% 

Andel föreningar 
som är certifierade 
som säkra och 
trygga 

47% 46% 55% 57% 

8.3.2 Etniska föreningar 

8.3.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

5 526 3 998 5 000 4 259 

Antalet aktiviteter 3 929 3 481 3 500 2 527 

Andel unika 
deltagare som är 
flickor/kvinnor 

44% 42% 50% 45% 

Andel unika 
deltagare som är 
pojkar/män 

56% 58% 50% 55% 

Andel föreningar 
som är certifierade 
som säkra och 
trygga 

14% 19% 50% 20% 
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8.3.3 Föreningar vars medlemmar har någon form av 
funktionsnedsättning 

8.3.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

4 296 4 171 4 200 3 695 

Antal aktiviteter 1 977 2 370 2 500 799 

Andel unika 
deltagare som är 
flickor/kvinnor 

62% 61% 50% 62% 

Andel unika 
deltagare som är 
pojkar/män 

38% 39% 50% 38% 

Andel föreningar 
som är certifierade 
som säkra och 
trygga 

23% 14% 50% 20% 

8.3.4 Pensionärsföreningar 

8.3.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Bidragsberättigade 
medlemskap 

9 018 9 134 9 200 8 887 

Andel unika 
deltagare som är 
flickor/kvinnor 

68% 67% 50% 64% 

Andel unika 
deltagare som är 
pojkar/män 

32% 33% 50% 36% 

Andel föreningar 
som är certifierade 
som säkra och 
trygga 

9% 9% 40% 9% 
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8.3.5 Överenskommelsen 

8.3.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal anslutna 
föreningar/organisationer 

95 83 95 85 

Antal upprättade avtal 
/IOP 

6 7 8 7 

8.4 Anläggningsenheten 

8.4.1 Borås Arena 

8.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antalet utnyttjade 
timmar på 
konstgräset 

1 867 1 281 1 500 786 

8.4.2 Borås Arena 2 

8.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antalet utnyttjade 
timmar på 
konstgräset 

1 236 1 812 1 300 1 129 

8.4.3 Lundby Park 

8.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal köpta årskort 
på Skatehallen 

50 65 105 

Antal 
föreningsaktiviteter 

40 82 70 101 
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8.5 Mötesplatser/Förebyggande arbete 

8.5.1 Brygghuset 

8.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Öppethållande 
timmar per vecka, 
Brygghuset 

36 36 36 33 

Andel besökare 
som är 
flickor/kvinnor 

49% 47% 50% 43% 

8.5.2 Mötesplatser 

8.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Öppethållande 
timmar per vecka, 
mötesplatser 

178 170 185 190 

Öppethållande 
dagar per vecka 

5 6 5 6 

Andel besökare 
som är 
flickor/kvinnor 

47% 50% 47% 
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9 Investeringar 

9.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

1. Utveckling av miljöförbättrande åtgärder kring 
konstgräsplaner samt utbyte av gräs 1 693 1 451 242 

2. Utveckling av 
näridrottsplatser/Aktivitetsplatser 3 901 4 028 -127 

3. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne 1 500 1 589 -89 

4. Utveckling av spår och leder 3 307 1 098 2 209 

5. Utveckling av badplatser (utebad) 400 361 39 

6. Evenemangstaden Borås 605 743 -138 

Summa 11 406 9 270 2 136 

Analys 
1. Utveckling av miljöförbättrande åtgärder kring konstgräsplaner samt utbyte av gräs 

Vi har investerat i asfalterade ytor för att smälta bortskrapad snö, sarg i nederkant av stängsel för att 
bibehålla granulatet på plats, granulatsilar i alla dräneringsbrunnar, genomgång med personal. Allt för 
att hålla granulatet kvar på konstgräsplanen. De planer som är förberedda enligt ovan är; Borås Arena 1 
och 2, Ramnavallen, Kransmossen 1 samt Ryda fotbollshall (skrapgaller vid utgångsdörr, tryckluft för 
att blåsa av maskiner innan dom kör ut). 

2. Utveckling av näridrottsplatser/aktivitetsplatser 

Under 2020 har vi satsat på våra serviceorter och döpt satsningen till "Ortsmiljonen", med riktade 
insatser. 

I Viskafors har Viskaforsbygdens ortsråd i samarbete med Rydboholms SK, under 2020 beviljats 
300 000 kr för att skapa aktivitetsytor på och omkring SE-vallen. Detta gäller ett utegym, discgolfbana, 
PinPoint spel och informationsskyltar. Arbetet är inte färdigställt utan fortsätter under 2021. I 
Sjömarken, har Sjömarkens IF har under 2020 påbörjat arbetet med ett utegym i anslutning till 
fotbollsplanen med konstgräs. Föreningen blev beviljade 120 000 kr. I Målsryd har Målsryds IF 
färdigställt sitt utegym under 2020 med beviljade medel på 150 000 kr. Utegymmet ligger på Målevi IP. 
I Dalsjöfors har Attraktiva Toarp byggt ett nytt Utegym vid badplatsen. På övriga serviceorter pågår 
det planer och förberedelser för investeringar under 2021. 

På Kransmossen har vi investerat i två maskiner till det befintliga utegymmet och tagit fram en plan 
för hur området kan utvecklas med parkering och ytterligare aktivitetsytor. 

Vid Kypegården har infarten blivit asfalterad under 2020. Det har även byggs en trappa i slänten ner 
till anläggningen från spåret. Insynsskyddet på damernas uteterrass har byggs ut. 

3. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne 

I Ishallen har vi investerat i förberedelserna för en jumbotron. På Byttorps IP har vi skapat 
förutsättningar för en organiserad fritidsverksamhet. På övriga inom- och utomhusanläggningar 
investerar vi i erforderlig utrustning som idrottsanläggningarna behöver. 
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4. Utveckling av spår och leder 

Nya informationstavlor har satts upp på 6 platser vid och runtomkring Kranssmossen med kartor och 
information om både idrott, friluftsliv och andra aktiviteter i området. 

Byggnation av den nya långsvandringsleden som ska utgå från Kransmossen (och förbinda 
Kransmossen med Hedvigsborg, Transås, Kråkered, Golfbanan, Björkehov, Älmås och Gånghester) är 
påbörjad. Hela leden förväntas ta 2 år att färdigställa. Ett flertal rastplatser kommer att finnas längs 
leden. Större entréer kommer att finnas på samtliga ovan nämnda hållpunkter. 

Planering för 3 nya vandringsleder på Kransmossen är klart, vi inväntar nu tjälfri mark för påbörja 
arbetet. Hittills har samtliga motionsspår/vandringsleder på Kransmossen delvis gått ute på den 
asfalterade före detta rullskidbanan. Vi bygger nu upp nya leder som helt går ute i skogsmark omkring 
Kransmossen. 

Flera nya grillplatser samt bord och bänkar har byggts, främst på Kypegården och Kransmossen. 

5. Utveckling av badplatser (utebad) 

Precis innan badsäsongen körde igång så färdigställdes en tillgänglighetsanpassad badramp vid 
Sandareds badplats. Sandared är nu den tredje tillgänglighetsanpassade badplatsen i Borås vid sidan av 
Almenäs och Kypesjön. 

Sjömarkens badplats var den badplats som stod på tur att få nya bryggor och dessa färdigställdes och 
lades i lagom till badsäsongen körde igång, till stor lycka för både allmänhet och Badresor. 

Vassklippning vid prioriterade badsjöar pågår under en treårsperiod. 

6. Evenemangstaden Borås 

Här har vi investerat i förbättringsåtgärder på våra anläggningar för att skapa bra förutsättningar för nya 
evenemang i Borås. Insatser har gjorts på Ymerområdet/skidstadion samt Bollhallen vid Ryda kring 
tillgänglighet och parkering. 

  



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2286
Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2020 58(59) 

9.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

1. Boda Aktivitetspark 7 750 1 550 2 020 -470 -470 7 750 2 

2. Utveckling av Borås 
Skidstadion ink. 
förberedelser inför SM-
veckan 2021 

10 000 1 872 5 231 -3 359 -3 359 13 000 2 

3. Utveckling av wifi till 
idrottsanläggningar 1 150 370 367 3 0 1 150 3 

4. Nytt Skyttecentrum 0 0 34 -34 0 0 1 

5 .Ryavallen 1 000 1 000 525 475 475 1 000 2 

6. Kronängsparken 5 000 1 000 236 764 764 5 000 2 

Summa 24 900 5 792 8 413 -2 621 -2 590 27 900  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
För investeringsprojekt som löper över flera år flyttas över- och underskott över åren. Den godkända 
utgifter visar den totala budgeten för respektive projekt beslutade i Kommunfullmäktige. 

Beslut om omdisponering av investeringsmedel fattas i Kommunfullmäktige 29 april. 

1. Boda Aktivitetspark 

På Boda aktivitetspark har vi investerat i en helt ny belysning i anslutning till isytan. 

2. Utveckling av Borås Skidstadion inkl. förberedelser inför SM-veckan 2021 

Utvecklingen av Borås skidstadion pågår och är numera en skidanläggning på högsta nationella nivå. 
Förberedelser för svenska mästerskapen på skidor för seniorer har pågått under hela året. Borås 
skidlöparklubb har byggt ett helt nytt klubbhus med tillhörande omklädningsrum på anläggningen. IK 
Ymer har investerat i bland annat nya omklädningsrum och övernattningsmöjligheter på Ymergården. 
Båda initiativen har skett med hjälp av anläggningslån. 

Borås Stad har investerat i en ny vatten- och avloppsledning till området, vilken försörjer båda 
fastigheterna med permanenta och miljövänliga lösningar året om. Den grävda ledningen, från 
Svinåsagatan och förbi ridanläggningen vid Kakas, blev dock betydligt dyrare än beräknat på grund av 
sprängningsarbeten. Borås Stad har också investerat i en ny vattenanläggning, från Damkullevägen till 
skidstadion, för att säkra tillgången på vatten vid snöproduktion. 

I nuläget kan konstateras att den godkända utgiften för investeringsprojektet har haft högre kostnader 
än den godkända utgiften. Prognosen ligger i nuläget på 13 000 tkr. Därav begärs utökat anslag upp till 
denna nivå. 
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3. Utveckling av Wifi till idrottsanläggningar 

Nomenklaturen när vi diskuterar wi-fi lösningar kan sammanfattas enligt; WiFi/Evenemangsnät = 
Nätverk för tävlingsledning/sekretariat, press och media/TV. WiFi/BS = Nätverk för Borås Stad 
personal samt för allmänheten (Boras Free Internet). Öppet Stadsnät = Infrastruktur så att förening 
kan teckna abonnemang via Öppet Stadsnät. 

Under 2020 har vi investerat i Wi-fi/evenemangsnät i Daltorpshallen, Sandaredshallen, Viskaforshallen, 
Almåshallen, Fristadhallen (den nya) och Bodavallen. 

Vi har också gjort vissa kompletteringar/utbyggningar av föregående års investeringar (2018-2019) på, 
Borås Arena, Sjuhäradshallen, Ryahallen, Ryavallen, Rydahallen, Ishallen, Engelbrektshallen och 
Bodavallen. 

I vårt WiFi/BS, har vi under 2020 investerat i Viskaforshallen (inkluderade en fiberindragning). Här har 
vi sedan tidigare år installerat i Boråshallen, Ishallen och Ryavallen. 

När det gäller öppet stadsnät så har vi under 2020 investerat i Byttorps IP, SE-Vallen, Kransmossen, 
Boråshallen, Borås Simarena, Ryahallen och Träffpunkt Simonsland. 

Via Lokalförsörjningsförvaltningen har vi beställt öppet stadsnät till; Ramnavallen, Brämhults IP och 
Viskaforshallen. 

4. Nytt Skyttecentrum 

Förstudien kring ett nytt skyttecenter pågår och Skyttealliansen är på väg att presentera ett förslag under 
våren 2021. 

5. Ryavallen 

Vi har bytt fasad på läktaren mot Elfsborgs kansli samt gjort en okulär besiktning av läktartaket. 

6. Kronängsparken 

Arbetet med att förädla Kronängsparken fortsätter. Fritids- och folkhälsonämnden har ansvaret i att 
flytta den mindre fotbollsplanen i området. Arbetet beräknas kunna påbörjas under 2021. 
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1 Inledning 
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, 
Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och valet till Europaparlamentet samt för av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. 

Borås Stad är indelad i tre valkretsar, som i sin tur är indelade i valdistrikt. Borås Stad har sammanlagt 
83 valdistrikt som har olika antal röstberättigade. Varje valdistrikt betyder i praktiken en vallokal, där 
Valnämnden använder sig av kommunens befintliga lokaler i den mån det är möjligt, som exempelvis 
grundskolor och gymnasieskolor. 

År 2020 är en mellanvalsperiod och verksamheten har bestått i att utvärdera genomförandet av EU-
valet 2019 och arbeta med verksamhetsutveckling inför kommande val. Dessvärre har flertalet åtgärder 
inte kunnat genomföras som planerat på grund av rådande pandemi. Tilltänkta studiebesök och 
omvärldsbevakningar har inte genomförts då besök ute i verksamheterna inte varit lämpligt med tanke 
på smittspridning. 
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1 Inledning 
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, 
Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och valet till Europaparlamentet samt för av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. 

Borås Stad är indelad i tre valkretsar, som i sin tur är indelade i valdistrikt. Borås Stad har sammanlagt 
83 valdistrikt som har olika antal röstberättigade. Varje valdistrikt betyder i praktiken en vallokal, där 
Valnämnden använder sig av kommunens befintliga lokaler i den mån det är möjligt, som exempelvis 
grundskolor och gymnasieskolor. 

År 2020 är en mellanvalsperiod och verksamheten har bestått i att utvärdera genomförandet av EU-
valet 2019 och arbeta med verksamhetsutveckling inför kommande val. Dessvärre har flertalet åtgärder 
inte kunnat genomföras som planerat på grund av rådande pandemi. Tilltänkta studiebesök och 
omvärldsbevakningar har inte genomförts då besök ute i verksamheterna inte varit lämpligt med tanke 
på smittspridning. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 2 364 3 195 0 0 0 

Avgifter och övriga 
intäkter 6 2 0 0 0 

Summa intäkter 2 370 3 197 0 0 0 

Personal -4 872 -5 157 -812 -751 61 

Lokaler -365 -233 -162 -162 0 

Material och tjänster -1 128 -1 084 -26 -137 -111 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -6 365 -6 474 -1 000 -1 050 -50 

Buffert (endast i 
budget)      

Nettokostnad -3 995 -3 277 -1 000 -1 050 -50 

Kommunbidrag 4 150 4 025    

Resultat efter 
kommunbidrag 155 748 -1 000 -1 050 -50 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 155 748 -1 000 -1 050 -50 

Ackumulerat resultat   -600  600 

Resultatanalys 
Valnämnden erhöll år ett kommunbidrag som uppgick till 1 000 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. Därav är nämnden i behov att få behålla dessa 
medel för att kunna genomföra flertalet åtgärder för att kommande val ska kunna genomföras på ett 
rättssäkert sätt och begär att få behålla dessa från år 2020 års resultat.  Anledningen till detta är för att 
stärka Valnämndens organisation inför kommande val 2022. Vallagsändringen kräver en översyn av 
samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler för att uppfylla tillgänglighetskraven. Dessutom behöver 
samtliga lokaler numera vara utformade så att kraven på avskärmningar av valsedelsställen kan 
uppfyllas. Flertalet av tidigare använda förtidsröstningslokaler kommer inte kunna användas till 
kommande val och därför krävs det en omfattande översyn, som dokumenteras i valdatasystemet 
Kaskelot. 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, 
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utredning samt eventuell ombyggnad av de tre stugorna behöver genomföras om de fortsatt ska 
användas. 

Därtill måste en bredare översyn göras av valdistriktsindelningen, särskilt där Länsstyrelsen lade 
samman flera distrikt inför valet 2019 till EU-parlamentet, för att få en för väljarna lämpligare indelning 
med hanterligt antal röstberättigade i varje distrikt och en rimligare geografisk utformning av distrikten. 

2.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Allmänna val -3 995 -3 277 -1 000 -1 050 -50 

Summa -3 995 -3 277 -1 000 -1 050 -50 

2.3 Verksamhetsanalys 
Valnämndens kansli har en heltidsanställd Valledare. När det är valår tillkommer 3 tidsbegränsade 
tjänster för att kunna genomföra ett val samt rekryteringen av röstmottagare. 

Under år 2020 har Valnämnden haft tre sammanträden och arbetat med att utvärdera genomförandet 
av Europaparlamentsvalet 2019 samt planering inför kommande val. I övrigt har nämnden behandlat 
verksamhetsärenden och beslutat om ordinarie nämndsärenden som berör Valnämnden. 

Underskottet om -50 tkr kan härledas till kostnader för valdatasystemet Kaskelot som blev högre än 
budgeterat. 

2.4 Jämställdhetsperspektivet 
Valnämnden arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Det arbetas löpande med detta och när 
rekrytering sker anställs personalen efter kompetens. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 

3 Konsekvenser av coronaviruset 
Med anledning av situationen med covid-19 pandemin påverkades Valnämndens planerade verksamhet 
för år 2020. Nämnden har inte kunnat inventera sina tidigare använda vallokaler och granska dem 
utifrån tillgänglighetsdirektivet på grund av att verksamheterna inte är öppna för besök under pandemin 
med hänvisning till smittspridningen. Dessa åtgärder måste nämnden genomföra under 2021 års 
verksamhet inför kommande val. 
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Årsredovisning 2020 
Förskolenämnden 
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1 Inledning 
Förskoleförvaltningens viktigaste uppdrag de kommande åren är att fortsätta arbetet med att skapa en 
likvärdig förskoleverksamhet med god kvalitet. Under 2020 har de huvudutmaningar som nämnd och 
förvaltning identifierat stått i fokus. Förvaltningen har tagit fram en övergripande verksamhetsplan som 
identifierar de gemensamma utvecklingsområdena: 

· Kvalitet i utbildningen - en god och likvärdig kvalitet i alla förskolor 

· Kompetensförsörjning - kvalitativ och långsiktig kompetensförsörjning 

· Förvaltningens processer – goda förutsättningar för verksamheterna och underlag för beslut 

Barngruppernas storlek och personaltätheten är en viktig faktor för utbildningens kvalitet, barns 
trygghet och hälsa samt personalens arbetsmiljö. Under 2020 har barngruppernas storlek på flertalet 
förskolor kunnat hållas nere tack vare ett omfattande statsbidrag. På de förskolor som inte erhållit 
statsbidraget överstiger fortfarande barngruppernas storlek betydligt Skolverkets riktmärken. 

Pandemin har dominerat arbetet med kompetensförsörjning och personalfrågor under året. 
Förskolorna har hållits öppna vilket har varit viktigt för barn och familjer, men inneburit risker för 
personalen. I januari fanns en fastställd nedgång av sjukskrivningstalen hos förskolepersonalen. Under 
pandemin ökade sjukskrivningarna under våren för att återgå till normal nivå under sommaren men 
steg sedan i höjden under hösten. Under året har uttaget av tillfällig föräldrapenning (VAB) ökat. Det 
går att se att antalet tillfällen som medarbetare är hemma för vård av barn ökat något, men att antalet 
dagar medarbetarna är hemma ökat betydligt. Sammanlagt innebär det att frånvaron hos både personal 
och barn varit högre än normalt. Detta torde vara ett resultat av de skärpta restriktionerna. Vissa 
positiva konsekvenser har beskrivits i verksamheten som att de barn som finns närvarande på förskolan 
är friskare än tidigare, samt att andra smittsamma sjukdomar så som exempelvis magsjuka och 
säsongsinfluensan minskat. Bemanningssituationen har trots ökad frånvaro varit stabil eftersom 
barnens närvaro också varit lägre. Enstaka enheter har under hösten haft större svårigheter med 
bemanning. Pandemin har inneburit 2% ökad sjuklighet på totalen, men där vissa månader haft avsevärt 
högre sjuktal, och ökningen ligger framförallt inom korttidsfrånvaro, 1-14 dagar. 
 
Lokalfrågan är fortsatt viktig för förskolan. Under 2020 öppnade Vildmarkens förskola på Alideberg 
och Alprosgårdens förskola utökade sin verksamhet i nya lokaler i Dalsjöfors. Under året avvecklades 
Milstensgårdens dygnet runt-verksamhet. I samband med detta utökades dygnet runt-verksamheten på 
Virvelvindens förskola. Tre förskolor har stängts under året. En stängdes i samband med att ny 
förskola öppnade i området, en var belägen i lägenheter och en avvecklades på grund av bristande 
behov av platser i området. Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, eftersom 
det finns en oro över de högre lokalkostnader de medför. 

En ny ledningsorganisation genomfördes med ett utökat antal rektorer fick ett minskat antal 
underställda i mindre rektorsområden. Tjänsterna som biträdande rektor togs bort. Syftet var effektiv 
resurshushållning och att skapa förutsättningar för ett hållbart, nära ledarskap. 

2 Viktiga händelser under året 
Under mars månad identifierades influensan Covid-19 som en världsomspännande pandemi. För att 
säkra personaltillgången och för att arbeta förebyggande mot smittspridning i enlighet med 
arbetsmiljölagen fattade Förskolenämnden beslut att låta barn till föräldralediga och arbetssökande utan 
arbetsmarknadsinsats vara hemma. De barn som skulle skolas in under april-juni fick avvakta till 
augusti. Minskningen av barngrupperna fick som effekt att personaltillgången var tillräcklig för att 
upprätthålla stabilitet i verksamheterna. En rad nya direktiv har under året kommit från 
Folkhälsomyndigheten och smittskyddet, bland annat nya direktiv för förskolor med konstaterad smitta 
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hos personalen. Direktiven innebar ökade krav på rektor gällande kommunikation, dokumentation och 
smittspårning. Oron har varit stor bland personalen. 

Administrativ och stödpersonal har arbetat hemifrån sedan i mars i enlighet med Borås stads direktiv. 
Förvaltningen har genomfört en övergripande enkät för att inventera och analysera effektivitet och 
upplevelse av hemarbete, samt rektorernas bedömning av kvaliteten i stöd utfört på distans av 
stödprocesserna. En rutin för hemarbete som klargör arbetsmiljöansvar och investeringar har tagits 
fram. Hemarbetet under perioden har fungerat mycket väl och upplevs positivt av huvuddelen av 
personalen. En rutin för hemarbete har tagits fram. 

En ny familjecentral startade i centrum under februari 2020. 

Under året har förvaltningen tagit över vaktmästarorganisationen för förskolorna i egen regi. Tidigare 
köptes tjänsten från Grundskoleförvaltningen. 

En revidering av regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg fastställdes av 
Kommunfullmäktige den 17 juni 2020. De nya reglerna har implementerats och tillämpas. 

3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, andel barn (%) 

74 81 97 96 

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

95,8 95,7 100 96 

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 
vårdnadshavare 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 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. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Förskolenämnden uppdras att 
tillsammans med 
Arbetslivsnämnden se till att 
samhällsintroduktion erbjuds på alla 
familjecentraler. 

 Genomfört Uppdraget genomfördes under 2019 till fullo. 
2020 skulle Arbetslivsförvaltningen göra om 
utbildningen men kunde inte rekrytera deltagare. 
2020 har pandemin hindrat vidare insatser. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 25 25 23,6 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
Utfallet är 24 % vilket ligger strax under nivå med det målvärde som är satt för 2020. 
Kostverksamheten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen. Arbetet med att öka andelen 
närproducerade livsmedel sker framförallt tillsammans med koncerninköp vid upphandlingsskeendet. 
2019 var det första året som årsstatistik för närproducerade livsmedel kunde tas fram. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 49,9 50,4 50 49,2 

Andel ekologiska livsmedel, %. 
Kostverksamheten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen, som köper in ekologiska 
livsmedel ifrån upphandlade leverantörer. 
Livsmedelspriserna har kraftigt ökat efter den 1 maj 2019, då det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. 
De ökade livsmedelspriserna kan framförallt härledas till finansieringsmodellen för 
distributionscentralen. Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå vad gäller ekologiska 
livsmedel utifrån att vissa produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, exempelvis 
mejeriprodukter. Prisökningarna på livsmedel har inneburit en ekonomisk utmaning för verksamheten 
under 2020 och kommer så även vara under 2021. 
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

9,3 9,6 8 11,6 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

88,1 86,7 75 50,6 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 41 43 34,6 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
I början av 2020 fanns en fastställd nedgång av sjukskrivningstalen på förvaltningsnivå. Detta 
förändrades snabbt under pandemin. Den pågående pandemin har inneburit att det har varit svårt att 
arbeta fokuserat, proaktivt och strategiskt med arbetsmiljö- och hälsofrågorna under året. 
 
Vid summering av sjukstatistiken för 2020 går det att konstatera att den totala sjukfrånvaron blev 
11,6%. Variationen mellan olika månader är stor och toppar på över 16% i mars. Ökningen i jämförelse 
med 2019 har främst bestått på en ökning av korttidsfrånvaro där antalet sjuktillfällen ökat med ca 1150 
st, vilket troligtvis är en konsekvens av rekommendationerna om att vara hemma vid minsta symtom på 
smitta. Kraven på arbetsgivarintyg för semesterperioderna gjorde att fler barn var hemma och 
personalen kunde ta ut välbehövliga semestrar. 
 
Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med den framtagna hälso- och kompetensförsörjningsplanen 
på enhetsnivå för att ha möjlighet att anpassa insatser efter den enskilda förskolans behov. 
Förvaltningen kommer att prioritera arbetet med att minska korttidsfrånvaron. En beredskap på 
rehabilitering efter pandemin kommer att behövas, då konsekvenserna troligtvis blir stora på såväl 
individ- som på gruppnivå. 
 
Förvaltningen har under året också arbetat med att utveckla samarbetet med Organisationshälsa och 
samordna insatser i syfte att ta tillvara de resurser som finns i staden och utveckla konceptet för att få 
ett mer verksamhetsnära arbetssätt. 
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

9,3 9,6 8 11,6 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

88,1 86,7 75 50,6 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 41 43 34,6 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
I början av 2020 fanns en fastställd nedgång av sjukskrivningstalen på förvaltningsnivå. Detta 
förändrades snabbt under pandemin. Den pågående pandemin har inneburit att det har varit svårt att 
arbeta fokuserat, proaktivt och strategiskt med arbetsmiljö- och hälsofrågorna under året. 
 
Vid summering av sjukstatistiken för 2020 går det att konstatera att den totala sjukfrånvaron blev 
11,6%. Variationen mellan olika månader är stor och toppar på över 16% i mars. Ökningen i jämförelse 
med 2019 har främst bestått på en ökning av korttidsfrånvaro där antalet sjuktillfällen ökat med ca 1150 
st, vilket troligtvis är en konsekvens av rekommendationerna om att vara hemma vid minsta symtom på 
smitta. Kraven på arbetsgivarintyg för semesterperioderna gjorde att fler barn var hemma och 
personalen kunde ta ut välbehövliga semestrar. 
 
Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med den framtagna hälso- och kompetensförsörjningsplanen 
på enhetsnivå för att ha möjlighet att anpassa insatser efter den enskilda förskolans behov. 
Förvaltningen kommer att prioritera arbetet med att minska korttidsfrånvaron. En beredskap på 
rehabilitering efter pandemin kommer att behövas, då konsekvenserna troligtvis blir stora på såväl 
individ- som på gruppnivå. 
 
Förvaltningen har under året också arbetat med att utveckla samarbetet med Organisationshälsa och 
samordna insatser i syfte att ta tillvara de resurser som finns i staden och utveckla konceptet för att få 
ett mer verksamhetsnära arbetssätt. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Under första kvartalet 2020 minskade förvaltningen sitt behov av timanställda kraftigt i samband med 
att färre barn var i förskolan. Efter semestern ökade behovet igen och fortsatte öka under resterande 
del av 2020. Den ökande sjukfrånvaron, framförallt korttidsfrånvaron, påverkar behovet av antalet 
timanställda då behovet att täcka frånvaroluckor med kort varsel ökar. 
Ett arbete för att också minska användandet av timanställda i vår verksamhet kommer att fortsätta 
under 2021. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Andelen medarbetare som nyttjar friskvårdsbidraget i någon form var under 2020 34,6%, vilket 
motsvarar 519 personer. Detta är en minskning med några procent jämfört med 2019. 
Information om Borås Stads förmåner, inklusive friskvårdsbidraget finns med som en punkt i SAM-
almanackan och borde på så vis nå varje medarbetare. Den pågående pandemin har påverkat utfallet då 
det också kan ha påverkat antalet medarbetare som nyttjat sitt friskvårdsbidrag på exempelvis gymkort 
eller andra typer av träningsformer inomhus i grupp. 
 
Förvaltningen följer den fastställda SAM-kalendern och kommer således sprida information och 
kunskap om förmånerna kontinuerligt vilket är en viktig del i att öka andelen som nyttjar 
friskvårdsbidraget. 
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  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

0 0 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 
föreläggande. 
Förskolenämndens målvärde är uppnått. Utfallet för januari-december 2020 är 0. Indikatorn avser 
anmälningar som föranlett ett föreläggande, med eller utan vite. Det gäller de fall då Skolinspektionen 
väljer att gå vidare med ärenden trots att nämnden avgett ett yttrande/gjort en utredning. 
 
Genom att ha en hög kvalitet i verksamheten förebyggs antalet anmälningar. Det systematiska 
kvalitetsarbetet är en avgörande process för att verksamheten ska upptäcka och snabbt åtgärda 
eventuella brister. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår som en viktig del att lyssna in 
vårdnadshavarnas synpunkter och att använda dessa i förbättringsarbetet. I de fall då en vårdnadshavare 
inte är nöjd med verksamheten och vill gå vidare med sitt missnöje, ska alla medarbetare i första hand 
hänvisa till kommunens system för att lämna synpunkter, detta i enlighet med Borås Stads rutin för 
hantering av synpunkter. I de fall det inkommer en anmälan från Skolinspektionen utreder 
förvaltningen skyndsamt samt vidtar åtgärder.  
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  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

0 0 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 
föreläggande. 
Förskolenämndens målvärde är uppnått. Utfallet för januari-december 2020 är 0. Indikatorn avser 
anmälningar som föranlett ett föreläggande, med eller utan vite. Det gäller de fall då Skolinspektionen 
väljer att gå vidare med ärenden trots att nämnden avgett ett yttrande/gjort en utredning. 
 
Genom att ha en hög kvalitet i verksamheten förebyggs antalet anmälningar. Det systematiska 
kvalitetsarbetet är en avgörande process för att verksamheten ska upptäcka och snabbt åtgärda 
eventuella brister. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår som en viktig del att lyssna in 
vårdnadshavarnas synpunkter och att använda dessa i förbättringsarbetet. I de fall då en vårdnadshavare 
inte är nöjd med verksamheten och vill gå vidare med sitt missnöje, ska alla medarbetare i första hand 
hänvisa till kommunens system för att lämna synpunkter, detta i enlighet med Borås Stads rutin för 
hantering av synpunkter. I de fall det inkommer en anmälan från Skolinspektionen utreder 
förvaltningen skyndsamt samt vidtar åtgärder.  
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4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 84 636 81 999 73 476 74 474 998 

Avgifter och övriga 
intäkter 75 110 79 940 76 639 75 084 -1 555 

Summa intäkter 159 746 161 939 150 115 149 558 -557 

Personal -616 676 -636 619 -653 587 -626 270 27 317 

Lokaler -83 468 -89 612 -98 658 -96 421 2 237 

Material och tjänster -188 208 -192 587 -182 820 -200 319 -17 499 

Kapitalkostnader -349 -707 -500 -912 -412 

Summa kostnader -888 701 -919 525 -935 565 -923 922 11 643 

Buffert (endast i 
budget)   -7 700  7 700 

Nettokostnad -728 955 -757 586 -793 150 -774 364 18 786 

Kommunbidrag 725 350 753 925 793 150 793 150 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -3 605 -3 661 0 18 786 18 786 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

1 492     

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -2 113 -3 661 0 18 786 18 786 

Ackumulerat resultat -1 526 -5 067 -5 067 13 719 18 786 

I bokslut 2018 kompenserades nämnden för ökade IT-kostnader med 587 tkr, vilket gav ett ackumulerat resultat på -1 526 tkr. 
I bokslut 2019 kompenserades nämnden för lönekostnader för ny familjecentral i centrum med 120 tkr, vilket gav ett ackumulerat resultat på -5 
067 tkr. 

Resultatanalys 
Rådande omständigheter på grund av Covid-19 gör att året 2020 inte går att jämföra med tidigare år. 
Både intäkts- och kostnadssidan har påverkats under året. 

Intäkterna för året hamnade relativt nära budgeterad nivå. Förskoleavgifterna blev dock lägre än 
budgeterat på grund av de beslut som fattades under året till följd av rådande omständigheter. 
Exempelvis blev grupperna med lägst avgift avgiftsbefriade under våren. 

Nämnden gjorde ett stort överskott avseende personalkostnader. Resultatet påverkades 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. Kostnaden för timavlönad 
personal var runt 12 mnkr lägre under perioden april-december 2020 än under motsvarande period 
2019. En ökad andel personal var också frånvarande från arbetet i egen sjukdom eller för vård av barn. 
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Dessa orsaker i kombination med effekter av den omfattande åtgärdsplan för en ekonomi i balans som 
togs av Förskolenämnden under hösten 2019 gav nämnden ett ekonomiskt överskott. 

Förvaltningen har erhållit statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 20/21 med ca 48 mnkr, 
vilket är ca 6 mnkr mindre än för läsåret 19/20. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Summa     
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Dessa orsaker i kombination med effekter av den omfattande åtgärdsplan för en ekonomi i balans som 
togs av Förskolenämnden under hösten 2019 gav nämnden ett ekonomiskt överskott. 

Förvaltningen har erhållit statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 20/21 med ca 48 mnkr, 
vilket är ca 6 mnkr mindre än för läsåret 19/20. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Summa     
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 4 1 0 7 7 

Kostnader -11 632 -11 026 -10 274 -11 347 -1 073 

Resultat -11 628 -11 025 -10 274 -11 340 -1 066 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 1 0 0 0 

Kostnader -2 072 -2 066 -2 195 -1 747 448 

Resultat -2 072 -2 065 -2 195 -1 747 448 

Förskoleverksamhet      

Intäkter 159 165 160 345 149 032 147 063 -1 969 

Kostnader -866 153 -895 917 -910 327 -897 440 12 887 

Resultat -706 988 -735 572 -761 295 -750 377 10 918 

Öppen förskola      

Intäkter 72 84 84 58 -26 

Kostnader -4 014 -4 286 -4 574 -3 995 579 

Resultat -3 942 -4 202 -4 490 -3 937 553 

Familjecentral      

Intäkter 505 1 508 999 2 430 1 431 

Kostnader -4 830 -6 230 -8 195 -9 393 -1 198 

Resultat -4 325 -4 722 -7 196 -6 963 233 

Buffert      

Intäkter   0  0 

Kostnader   -7 700  7 700 

Resultat   -7 700  7 700 

Totalt      

Intäkter 159 746 161 939 150 115 149 558 -557 

Kostnader -888 701 -919 525 -943 265 -923 922 19 343 

Resultat -728 955 -757 586 -793 150 -774 364 18 786 

4.3 Verksamhetsanalys 
Förskolenämnden har en budgetavvikelse för året på +18 786 tkr. Nämndens buffert för året, 7 700 tkr, 
har inte nyttjats och ingår i årets budgetavvikelse. Förskolenämnden önskar att årets överskott, efter 
reglering av tidigare underskott, balanseras över till nästkommande år enligt Borås Stads regler och 
principer för ekonomistyrning. Rådande omständigheter på grund av Covid-19 gör att året 2020 inte 
går att jämföra med tidigare år. Både intäkts- och kostnadssidan har påverkats under året. 

Förskoleavgifterna blev lägre än budgeterat på grund av de beslut som fattats under året till följd av 
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rådande omständigheter. Exempelvis blev grupperna med lägst avgift avgiftsbefriade under våren. 

Nämnden gör ett stort överskott avseende personalkostnader. Resultatet har påverkats av att 
förvaltningen inte använt sig av timavlönad personal, både på grund av att antalet barn var betydligt 
lägre på förskolorna men också för att minska smittspridning. Kostnaden för timavlönad personal var 
runt 12 mnkr lägre under perioden april-december 2020 än under motsvarande period 2019. En ökad 
andel personal har också varit frånvarande från arbetet i egen sjukdom eller för vård av barn. Dessa 
orsaker i kombination med effekter av den omfattande åtgärdsplan för en ekonomi i balans som togs av 
Förskolenämnden under hösten 2019 har gett nämnden ett ekonomiskt överskott. 

Förvaltningen har erhållit statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 20/21 med ca 48 mnkr, 
vilket är ca 6 mnkr mindre än för läsåret 19/20. 

4.3.1 Central administration 

Central administration hade en budgetavvikelse för året på -1 066 tkr. 

Åtgärdsplanen som nämnden fattade beslut kring under hösten 2019 innebar att central administration 
avsevärt minskat sin budgetram inför 2020. Pandemin har inneburit att den centrala administrationen 
har behövt utveckla sitt arbetssätt för att ge fortsatt kvalificerat stöd digitalt. 

4.3.2 Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet hade en budgetavvikelse för året på +448 tkr. Avvikelsen berodde på att lägre 
arvoden än budgeterat betalats ut. Verksamhetsbesök har till exempel inte kunnat genomföras. 

4.3.3 Förskoleverksamhet 

Förskoleverksamheten hade en budgetavvikelse för året på +10 918 tkr. 

Budgetavvikelsen har till största del påverkats av att förvaltningen inte använt 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. Kostnaden för timavlönad personal var runt 12 mnkr lägre under 
perioden april-december 2020 än under motsvarande period 2019. En ökad andel personal har också 
varit frånvarande från arbetet i sjukdom eller för vård av barn. 

Den senaste befolkningsprognosen visade en viss minskning av antalet barn i åldersgruppen 1-5 år 
mellan 2019 och 2020. Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor har under 2020 i snitt varit 118 barn 
eller ca 2 % färre än under 2019. Volymtimmarna minskade med drygt 4 % i snitt mellan åren. 

Antalet barn som vistats 15 timmar eller mindre i förskolorna ökade med drygt 15 % jämfört med 2019. 
En orsak till detta är de omständigheter som rått under 2020 med Covid-19, då ett flertal 
vårdnadshavare blev permitterade under året eller valde att vara mer hemma hos barnen.. 

Antalet barn i fristående förskolor minskade i snitt med 7 platser eller 1,6 % under 2020 jämfört med 
2019. Fristående pedagogisk omsorg ökade i snitt med 10 platser eller drygt 38 % mellan åren. 
Kostnaderna för köpta platser ökade med närmare 900 tkr eller ca 1,5 % under 2020 jämfört med 2019. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, hade Förskolenämnden 
haft betalningsansvar för i snitt 118 eller ca 1,9 % färre barn under 2020 än under 2019. 

Den 1 juli 2019 trädde en ny läroplan i kraft för förskolan. I denna lyfts begreppen utbildning och 
undervisning in i texten. Områden som särskilt lyfts är förskollärares ansvar i undervisningen, digital 
kompetens, hållbar utveckling, de nationella minoriteternas språk och kultur, rätt till teckenspråk, rätt 
till kroppslig och personlig integritet och jämställdhet. År 2020 har arbetet att implementera den nya 
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rådande omständigheter. Exempelvis blev grupperna med lägst avgift avgiftsbefriade under våren. 

Nämnden gör ett stort överskott avseende personalkostnader. Resultatet har påverkats av att 
förvaltningen inte använt sig av timavlönad personal, både på grund av att antalet barn var betydligt 
lägre på förskolorna men också för att minska smittspridning. Kostnaden för timavlönad personal var 
runt 12 mnkr lägre under perioden april-december 2020 än under motsvarande period 2019. En ökad 
andel personal har också varit frånvarande från arbetet i egen sjukdom eller för vård av barn. Dessa 
orsaker i kombination med effekter av den omfattande åtgärdsplan för en ekonomi i balans som togs av 
Förskolenämnden under hösten 2019 har gett nämnden ett ekonomiskt överskott. 

Förvaltningen har erhållit statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 20/21 med ca 48 mnkr, 
vilket är ca 6 mnkr mindre än för läsåret 19/20. 

4.3.1 Central administration 

Central administration hade en budgetavvikelse för året på -1 066 tkr. 

Åtgärdsplanen som nämnden fattade beslut kring under hösten 2019 innebar att central administration 
avsevärt minskat sin budgetram inför 2020. Pandemin har inneburit att den centrala administrationen 
har behövt utveckla sitt arbetssätt för att ge fortsatt kvalificerat stöd digitalt. 

4.3.2 Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet hade en budgetavvikelse för året på +448 tkr. Avvikelsen berodde på att lägre 
arvoden än budgeterat betalats ut. Verksamhetsbesök har till exempel inte kunnat genomföras. 

4.3.3 Förskoleverksamhet 

Förskoleverksamheten hade en budgetavvikelse för året på +10 918 tkr. 

Budgetavvikelsen har till största del påverkats av att förvaltningen inte använt 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. Kostnaden för timavlönad personal var runt 12 mnkr lägre under 
perioden april-december 2020 än under motsvarande period 2019. En ökad andel personal har också 
varit frånvarande från arbetet i sjukdom eller för vård av barn. 

Den senaste befolkningsprognosen visade en viss minskning av antalet barn i åldersgruppen 1-5 år 
mellan 2019 och 2020. Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor har under 2020 i snitt varit 118 barn 
eller ca 2 % färre än under 2019. Volymtimmarna minskade med drygt 4 % i snitt mellan åren. 

Antalet barn som vistats 15 timmar eller mindre i förskolorna ökade med drygt 15 % jämfört med 2019. 
En orsak till detta är de omständigheter som rått under 2020 med Covid-19, då ett flertal 
vårdnadshavare blev permitterade under året eller valde att vara mer hemma hos barnen.. 

Antalet barn i fristående förskolor minskade i snitt med 7 platser eller 1,6 % under 2020 jämfört med 
2019. Fristående pedagogisk omsorg ökade i snitt med 10 platser eller drygt 38 % mellan åren. 
Kostnaderna för köpta platser ökade med närmare 900 tkr eller ca 1,5 % under 2020 jämfört med 2019. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, hade Förskolenämnden 
haft betalningsansvar för i snitt 118 eller ca 1,9 % färre barn under 2020 än under 2019. 

Den 1 juli 2019 trädde en ny läroplan i kraft för förskolan. I denna lyfts begreppen utbildning och 
undervisning in i texten. Områden som särskilt lyfts är förskollärares ansvar i undervisningen, digital 
kompetens, hållbar utveckling, de nationella minoriteternas språk och kultur, rätt till teckenspråk, rätt 
till kroppslig och personlig integritet och jämställdhet. År 2020 har arbetet att implementera den nya 
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läroplanen fortskridit, främst genom insatser på förskolenivå och med stöd från förvaltningen. 

Från årsskiftet 2019/2020 togs tjänsterna som biträdande rektor bort. I samband med förändringen 
utökades antalet rektorer och rektorsområdena minskades. Som en följd av den nya läroplanen ska alla 
rektorer gå den obligatoriska befattningsutbildningen för rektorer. Utbildningen läses på kvartsfart och 
pågår under tre år. Förvaltningen har genom ökningen av antalet rektorer fler som läser utbildningen än 
normalt. I slutet av 2020 var 31 rektorer var under utbildning. I förvaltningen har totalt 20 rektorer 
slutfört sin utbildning och 5 rektorer kommer påbörja sin utbildning under kommande år. Antalen 
rektorer inkluderar föräldralediga och rektorer som går i pension under 2021. 

Alla förskolor i förvaltningen har en egen verksamhetsplan som de själva tagit fram med utgångspunkt i 
sina egna behov och utifrån förvaltningens övergripande verksamhetsplan. I förskolornas 
verksamhetsplan finns en analys av förskolans pågående arbete, mål för kommande års 
utvecklingsarbete samt en beskrivning av insatser som förskolan ska genomföra. De valda områdena 
för 2020 var främst utveckling av lärmiljöer, systematiskt kvalitetsarbete, språkutvecklande arbete, 
värdegrund/ demokrati och pedagogisk dokumentation. 

Förskolorna har nått en ökad måluppfyllelse utifrån målen i de nationella styrdokumenten. Högst 
måluppfyllelse beskrivs i språkutvecklande arbete och matematik. Områden att utveckla i det 
pedagogiska arbetet är teknik och digitalitet. Utifrån förvaltningens verksamhetsplan och det 
prioriterade området "Kvalitet i utbildningen/ En god och likvärdig kvalitet i alla förskolor" har 
utbildningsinsatser gällande bl.a. digitalisering och pedagogiska lärmiljöer genomförts för rektorerna. 
Tyngdpunkten har legat på att leda utvecklingen på förskolorna. Utbildningsinsatser har även 
genomförts på förskolor gällande bl.a. digitalisering och lärmiljöer. 

Förskoleförvaltningen påbörjade under 2020 revidering av språkplattform och matematikplattform. 
Plattformarnas syfte är att tolka och konkretisera läroplanen. Deras struktur och innehåll ger möjlighet 
för pedagoger att fördjupa sig inom olika områden. 

Läroplansintroduktion för medarbetare som saknar adekvat utbildning har genomförts under 2020. 
Syftet med introduktionen är att ge deltagarna insikter i vad uppdraget går ut på, ge deltagarna verktyg 
att arbeta i förskolan och bli inspirerade till att utbilda sig till barnskötare eller förskollärare. För detta 
arbete har en verktygslåda som beskriver konkretisering av läroplanen har tagits fram. En ny omgång är 
planerad till våren 2021. 

Barnkonventionen har blivit ny lag från årsskiftet 19/20 och detta har aktualiserats genom utbildningar 
på olika sätt i Borås Stad. Även Förskolenämndens värdegrundsplattform kopplar till 
Barnkonventionen. Förskolans verksamhet kan komma att prövas utifrån rättsfall, men skollagen och 
läroplanen är redan synkroniserade utifrån Barnkonventionen, vilket betyder att våra styrdokument är i 
harmoni med den nya lagen. Förvaltningen har tagit fram och implementerat rutiner för 
Barnkonsekvensanalys inför beslut och myndighetsutövning. 

Förskolenämnden ansvarar för tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg. Under 2020 har 
ett arbete med nya rutiner för tillsyn genomförts och ny blankett för ansökan och ägar- och 
ledningsprövning har tagits fram. Arbetet fortsätter under 2021 då en ny sida på Boras.se håller på att 
tas fram med information om bland annat tillsyn, sanktioner och ansökan. 

Under året har Barnhälsan genomfört utbildningar inom autism, LAB (lågaffektivt bemötande, TAKK, 
(tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) samt tydliggörande pedagogik som 
uppdateras och hålls utefter rektorernas verksamhetsplaner för hela förskolor eller som studiecirkel för 
arbetslag för att höja kompetensen hos pedagogerna. Vidare har Barnhälsans specialpedagoger utfört 
observationer, konsultationer och handledningar för arbetslag på uppdrag av rektor, kring barngrupper 
eller enskilda barn. Två perioder med orienteringsmöten med rektorer har hållits under året där en 
sammanställning kring barn i behov av stöd samlas in som underlag för tilläggsbelopp. 
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4.3.4 Öppen förskola 

Öppen förskola hade en budgetavvikelse för året med +553 tkr. 

Målen för de öppna förskolorna har under året varit att arbeta med språk, no/teknik, lärandemiljöer 
och föräldraskapsstöd med barnperspektivet i fokus. Barnkonventionen och Läroplanen för förskolan 
genomsyrar i hög grad verksamheten. Föräldrar får kunskap i hur de kan stödja sitt barns utveckling 
framförallt inom språk. Barnperspektivet och fokus på barns lärande har stärkts under året. Det 
systematiska kvalitetsarbetet har gjort att kompetensen och medvetenheten har höjts hos pedagogerna. 
Alla anställda har under året fått utbildning i föräldraskapsutbildningen, ABC. Två personer har även 
genomgått instruktörsutbildningen inom ramen för socialt hållbart. Den övervägande delen av 
pedagogerna har i samverkan med BVC utbildats i babymassage med syfte att stödja anknytning mellan 
barn och föräldrar. 

De öppna förskolorna som ej ligger i anslutning till en familjecentral har utvecklat en högre grad av 
samverkan med närliggande BVC i form av en samverkansplan som följs upp två gånger/år. Detta 
innebär att samverkan sker kontinuerligt kring olika typer av föräldraskapsstöd. 

Verksamheten har under året påverkats av Corona och periodvis haft reducerad verksamhet samt 
bedrivit uteverksamhet. Verksamheten har även behövt stängas under två perioder under året. 

4.3.5 Familjecentral 

Familjecentralsverksamheten hade en budgetavvikelse för året med 233 tkr. 

Familjecentralen Centrum startade i februari 2020. 

Sjöbo och Norrby familjecentral har i samverkan med placeringssamordnare haft ett pågående arbete 
kring att stödja familjer till att söka förskola. På Boda och Norrby har projektet ”Språkstödjande 
insatser genom föräldraskapsstöd” startat där besökare kommer med sina barn och tränar svenska i 
grupp utifrån olika teman exempelvis jämställdhet. Detta arbetssätt ska spridas till alla familjecentraler 
och bli permanent. ”Hissa Språket”, i samverkan med VGR, har startat under hösten. 
Familjecentralerna har i respektive område utvecklat samverkan med rektorer under året och en 
samverkansplan har gjorts. 

Familjecentralens arbete har påverkats under året på grund av de olika professionernas riktlinjer utifrån 
Corona. 

Samverkan mellan Barnhälsa och familjecentralerna med fokus på språkutveckling har pågått under 
året. 

4.4 Verksamheten 2020 
Förskolenämnden har sedan tidigare ett uppdrag att se till att fördelningen mellan förskollärare och 
barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal har relevant utbildning. 
Nämnden arbetar prioriterat med kompetensförsörjningen för att försöka öka andelen förskollärare, i 
december 2020 var andelen 49%. Bristen på förskollärare är nationell och ett gemensamt arbete med 
bland annat utbildningsaktörer behöver ske för att vända trenden. Förvaltningen har ett pågående 
samarbete med Högskolan i Borås, och detta behöver fortsätta framöver. En förvaltningsövergripande 
kompetensförsörjningsplan har tagits fram och varje enhet arbetar med. För att arbeta mot att all 
personal har relevant utbildning så ingår det i förvaltningens verksamhetsplan att underlätta för 
validering. En ny rutin för validering till barnskötare har tagits fram och rutinen för validering till 
förskollärare har reviderats utifrån nya beslut om att inte längre erbjuda studier med lön. 

Förskolenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga godkända 
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4.3.4 Öppen förskola 

Öppen förskola hade en budgetavvikelse för året med +553 tkr. 

Målen för de öppna förskolorna har under året varit att arbeta med språk, no/teknik, lärandemiljöer 
och föräldraskapsstöd med barnperspektivet i fokus. Barnkonventionen och Läroplanen för förskolan 
genomsyrar i hög grad verksamheten. Föräldrar får kunskap i hur de kan stödja sitt barns utveckling 
framförallt inom språk. Barnperspektivet och fokus på barns lärande har stärkts under året. Det 
systematiska kvalitetsarbetet har gjort att kompetensen och medvetenheten har höjts hos pedagogerna. 
Alla anställda har under året fått utbildning i föräldraskapsutbildningen, ABC. Två personer har även 
genomgått instruktörsutbildningen inom ramen för socialt hållbart. Den övervägande delen av 
pedagogerna har i samverkan med BVC utbildats i babymassage med syfte att stödja anknytning mellan 
barn och föräldrar. 

De öppna förskolorna som ej ligger i anslutning till en familjecentral har utvecklat en högre grad av 
samverkan med närliggande BVC i form av en samverkansplan som följs upp två gånger/år. Detta 
innebär att samverkan sker kontinuerligt kring olika typer av föräldraskapsstöd. 

Verksamheten har under året påverkats av Corona och periodvis haft reducerad verksamhet samt 
bedrivit uteverksamhet. Verksamheten har även behövt stängas under två perioder under året. 

4.3.5 Familjecentral 

Familjecentralsverksamheten hade en budgetavvikelse för året med 233 tkr. 

Familjecentralen Centrum startade i februari 2020. 

Sjöbo och Norrby familjecentral har i samverkan med placeringssamordnare haft ett pågående arbete 
kring att stödja familjer till att söka förskola. På Boda och Norrby har projektet ”Språkstödjande 
insatser genom föräldraskapsstöd” startat där besökare kommer med sina barn och tränar svenska i 
grupp utifrån olika teman exempelvis jämställdhet. Detta arbetssätt ska spridas till alla familjecentraler 
och bli permanent. ”Hissa Språket”, i samverkan med VGR, har startat under hösten. 
Familjecentralerna har i respektive område utvecklat samverkan med rektorer under året och en 
samverkansplan har gjorts. 

Familjecentralens arbete har påverkats under året på grund av de olika professionernas riktlinjer utifrån 
Corona. 

Samverkan mellan Barnhälsa och familjecentralerna med fokus på språkutveckling har pågått under 
året. 

4.4 Verksamheten 2020 
Förskolenämnden har sedan tidigare ett uppdrag att se till att fördelningen mellan förskollärare och 
barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal har relevant utbildning. 
Nämnden arbetar prioriterat med kompetensförsörjningen för att försöka öka andelen förskollärare, i 
december 2020 var andelen 49%. Bristen på förskollärare är nationell och ett gemensamt arbete med 
bland annat utbildningsaktörer behöver ske för att vända trenden. Förvaltningen har ett pågående 
samarbete med Högskolan i Borås, och detta behöver fortsätta framöver. En förvaltningsövergripande 
kompetensförsörjningsplan har tagits fram och varje enhet arbetar med. För att arbeta mot att all 
personal har relevant utbildning så ingår det i förvaltningens verksamhetsplan att underlätta för 
validering. En ny rutin för validering till barnskötare har tagits fram och rutinen för validering till 
förskollärare har reviderats utifrån nya beslut om att inte längre erbjuda studier med lön. 

Förskolenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga godkända 
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betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, får 
provanställning. Nämnden arbetar prioriterat med kompetensförsörjningsfrågorna och med att 
kvalitetssäkra rekryteringar. Detta görs bland annat genom att ha en väl utarbetad arbetsplatsförlagd 
utbildning vilket också gör elever som har gått ut med fullständiga, godkända betyg eller diplom inom 
barn- och fritidsprogrammet eller vård och omsorgsprogrammet anställningsbara. 

Fluorsköljning för barn under 6 år rekommenderas inte av tandvården, möjligheten till fluorsköljning 
ska erbjudas alla barn i förskolan har därför inte kunnat genomföras. För att kunna genomföra 
uppdraget i en annan form inledde Förskoleförvaltningen via Familjecentralerna ett samarbete med 
Folktandvården. En utbildningsinsats har genomförts. Syftet är att öka vårdnadshavares kunskaper och 
motivering att stärka barns tandhälsa genom tandborstning och kost. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Förskolenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. Det femåriga projektet En kommun fri 
från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder ska implementeras i nämndens ordinarie 
verksamhet. Arbetet med hedersrelaterat våld har startat under hösten 2020 på Förskoleförvaltningen. 
En plan har gjorts för implementering i förvaltningen. 

Förskolenämnden tar inte ut några extra kostnader utöver de som fastställt av kommunfullmäktige. 

Förskolenämndens uppdrag om att ”redovisa hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska 
nås” ska fullföljas. Uppdraget redovisades i samband med årsredovisning 2019. 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Under 2020 har implementering av en värdegrundsplattform för verksamheten fortsatt. Med hjälp av 
den har förskolor ytterligare utvecklat sitt arbete med bland annat jämställdhetsperspektivet. 
Värdegrundsplattformen tar även upp demokrati i förskolan och inflytande och delaktighet. En del av 
plattformen berör också det förebyggande och främjande arbetet mot kränkande behandling och aktiva 
åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna. 

Det dagliga arbetet genomsyras av att barnen i de olika undervisningsprocesserna får ta del av och 
arbeta med hur könsroller kan se ut och därmed minska risken för att göra rollerna stereotypa. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Förskolenämnden har under 2020 följt de rekommendationer som kommit från Folkhälsomyndiheten 
och regeringen, och därefter vidtagit åtgärder. 

Under mars månad identifierades influensan Covid-19 som en världsomspännande pandemi. Borås stad 
såväl som förvaltningarna gick upp i stabsläge. Säkerhetsarbetet har dominerat förvaltningens arbete 
och i hög grad påverkat förskolornas verksamhet och behov. Personal har fått hantera nya riktlinjer och 
information, nya bedömningar, vårdnadshavares oro och frustration vid sidan av egna frågor och oro. 
Trycket har varit hårt på rektor att hantera alla nya aspekter och krav på verksamheterna, samt utvidgad 
rapportering av säkerhetsläget. 

Under våren blev grupperna med lägst avgift befriade, vilket påverkade intäktssidan.  
Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat under perioden, då förskolorna inte behövt använda 
sig av timavlönad personal och att frånvaron bland personalen varit högre, både i form av egen 
sjukfrånvaro som vård av barn. 

För att begränsa smittspridning och minska antalet kontakter för personal och barn fattades en rad 
beslut. Barn till föräldralediga och arbetssökande utan arbetsmarknadsinsats fick stanna hemma, och 
befriades från avgift. Barn med särskilda behov och familjer med stödinsatser från IFO undantogs 
beslutet. Antalet smittade i verksamheterna och bland vårdnadshavare ökade för att kulminera under 
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oktober/ november. 

Öppna förskolorna stängdes för att minska smittspridning bland besökare och för att frigöra personal 
för arbete i kärnverksamheterna. Vilket även var en uppmanad åtgärd som regeringen under december 
månad gick ut med till samtliga regioner och kommuner, då de uppmanade om att stänga all icke-
nödvändig kommunal verksamhet. För förvaltningen innebar detta inte några minskade kostnader. 

En rad åtgärder har genomförts på förskolorna under året under ledning av rektor. Bla har de förskolor 
som kunnat har organiserat hämtning och lämning av barn utomhus, skyddsutrustning har köpts in och 
kunnat användas vid behov 

Förvaltningen påbörjade arbetet med att förbereda för en eventuell stängning genom att skapa 
jouröppna verksamheter för barn till vårdnadshavare i samhällsviktiga funktioner. 

Förvaltningsadministrativa- och stödprocesser utvecklade under mars månad nya digitala arbetssätt för 
att kunna utföra sitt arbete på distans. Förvaltningen gjorde en snabb omställning och kunde tidigt 
utlokalisera arbete till medarbetares hem och upplever inte minskad effektivitet i den processen. 
Medarbetarna har analyserat sin arbetssituation och identifierat uppgifter som är mer lämpade för 
hemarbete och vad som bäst sker på förvaltningen. Rektors upplevelse av att få stöd mer digitalt har 
utvärderats. Syftet är att skapa en effektivare organisation med god arbetsmiljö och hög kvalitet i 
leverans med en ökad digitalitet. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Minskade personalkostnader +24 000 

Minskade förskoleintäkter -4 700 

Summa 19 300 
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oktober/ november. 

Öppna förskolorna stängdes för att minska smittspridning bland besökare och för att frigöra personal 
för arbete i kärnverksamheterna. Vilket även var en uppmanad åtgärd som regeringen under december 
månad gick ut med till samtliga regioner och kommuner, då de uppmanade om att stänga all icke-
nödvändig kommunal verksamhet. För förvaltningen innebar detta inte några minskade kostnader. 

En rad åtgärder har genomförts på förskolorna under året under ledning av rektor. Bla har de förskolor 
som kunnat har organiserat hämtning och lämning av barn utomhus, skyddsutrustning har köpts in och 
kunnat användas vid behov 

Förvaltningen påbörjade arbetet med att förbereda för en eventuell stängning genom att skapa 
jouröppna verksamheter för barn till vårdnadshavare i samhällsviktiga funktioner. 

Förvaltningsadministrativa- och stödprocesser utvecklade under mars månad nya digitala arbetssätt för 
att kunna utföra sitt arbete på distans. Förvaltningen gjorde en snabb omställning och kunde tidigt 
utlokalisera arbete till medarbetares hem och upplever inte minskad effektivitet i den processen. 
Medarbetarna har analyserat sin arbetssituation och identifierat uppgifter som är mer lämpade för 
hemarbete och vad som bäst sker på förvaltningen. Rektors upplevelse av att få stöd mer digitalt har 
utvärderats. Syftet är att skapa en effektivare organisation med god arbetsmiljö och hög kvalitet i 
leverans med en ökad digitalitet. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Minskade personalkostnader +24 000 

Minskade förskoleintäkter -4 700 

Summa 19 300 
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6 Verksamhetsmått  

6.1 Förskola 

6.1.1 Förskola 

6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal inskrivna 
barn från 
kommunen 

6 118 6 007 6 210 5 841 

varav barn i 
fristående 
verksamhet 

453 460 480 452 

Andel (%) 
inskrivna barn av 
samtliga barn i 
åldern 1-5 år 

90 90 92 88 

Bruttokostnad per 
inskrivet barn, kr 

142 190 147 708 150 589 151 947 

Antal barn per 
årsarbetare i egen 
regi 

5,3 5,1 5,2 5 

6.1.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Andel 
förskollärare, % 

46,4 48 50 49 

Andel 
barnskötare, % 

25,5 30 30 29 

Gruppstorlek 15,5 14 14,5 13 
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7 Investeringar  

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Inventarier nya förskolor 2 700 2 187 513 

Inventarier ny familjecentral 400 609 -209 

Summa 3 100 2 796 304 

Analys 
Inventarier för förskolorna är upptagna bland investeringarna. Till varje avdelning har 150 tkr avsatts i 
Kommunstyrelsens investeringsplan för inventarieanskaffning som ligger inom Förskolenämndens 
ansvar. 

Vildmarkens förskola öppnade i början av året och Alprosgårdens förskola utökades under våren. Vissa 
investeringar var kvar att göra för Virvelvindens förskola. 

  

7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

        

        

Summa        
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Lokalförsörjningsnämnden har erhållit investeringsmedel för satsning på förskolornas utemiljöer med 
15 mnkr över tre år. 
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7 Investeringar  

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Inventarier nya förskolor 2 700 2 187 513 

Inventarier ny familjecentral 400 609 -209 

Summa 3 100 2 796 304 

Analys 
Inventarier för förskolorna är upptagna bland investeringarna. Till varje avdelning har 150 tkr avsatts i 
Kommunstyrelsens investeringsplan för inventarieanskaffning som ligger inom Förskolenämndens 
ansvar. 

Vildmarkens förskola öppnade i början av året och Alprosgårdens förskola utökades under våren. Vissa 
investeringar var kvar att göra för Virvelvindens förskola. 

  

7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

        

        

Summa        
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Lokalförsörjningsnämnden har erhållit investeringsmedel för satsning på förskolornas utemiljöer med 
15 mnkr över tre år. 

Årsredovisning 2020 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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1 Inledning 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har bestått av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Nämnden 
har delegerat ansvar för beslutsfattande i vissa individärenden till ett socialt utskott. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har under år 2020 ansvarat för att fullgöra kommunens uppgifter 
inom individ och familjeomsorgens delområde barn och familj, unga vuxna, vuxna samt 
ensamkommande barn. Nämnden har även haft ett kommunövergripande samordningsansvar vad 
avser boendesituationen för människor som är socialt utsatta och långt ifrån den ordinarie 
bostadsmarknaden. 

Nämnden har ansvarat över två av Kommunfullmäktiges samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag gällande barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag gällande 
boendeprocessen. Samarbetsuppdragen har inneburit att nämnden vid behov har haft befogenheter att 
sammankalla berörda nämnder. 
 
I början av året genomfördes flera åtgärder för att anpassa nämnden verksamhet och kostnader till 
budgeten för 2020. Nämnden minskade med en årsarbetare inom Vräkningsförebyggande, en 
årsarbetare inom Cedern och en årsarbetare inom Smedjan. 
Inom central administration, enhetsbaserad administration och chefsstöd gjordes även effektiviseringar 
och kostnadsbesparingar med 8 årsarbetare. Nämnden arbetade även fokuserat för att minska externa 
antalet köp av institutionsvård, familjehemsvård och öppenvård samt även med en inriktning att 
förkorta längden av placeringarna genom att arbeta med insatser i nätverket och i Borås. 
 
Under våren fick även nämnden ett budgettillskott med 11 000 tkr som fördelades till externa köp av 
HVB-platser, Familjehemsvård och köp av HVB/SIS - platser för vuxna missbrukare. 
 
Nämnden har deltagit i arbetet med "Socialt hållbart Borås" och är med i den nya verksamheten för att 
omhänderta det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och har en socialrådgivartjänst knuten till denna 
verksamhet. Nämnden deltar även i ett verksamhetsutvecklarprojekt i samverkan med 
Grundskolenämnden som syftar till att finna arbetssätt som bidrar till att minska skolfrånvaro. 
 
Corona- pandemin har påverkat Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamheter liksom många 
andra av Borås stads verksamheter. 
 
Antalet orosanmälningar avseende barn och unga har väsentligen ökat under hösten 2020 där nämnden 
främst ser stora ökningar kopplat till kriminalitet och psykisk ohälsa. 
 
Under året har en arbetsgrupp med representanter från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och 
Arbetslivsförvaltningen arbetat fram rutiner för den nya boendeprocessen. 

Under 2020 har nämnden varit delaktig i att arbeta fram ett avtal med Regionen kring Mini-Maria samt i 
att ta fram lokaler och arbetssätt för att denna verksamhet ska vara förberedd för start i början av 2021. 
 
En genomlysning av öppenvård, institutionsvård och familjehemsvård har gjorts under hösten 2020. 
Detta syftar till att få underlag för fortsatt utvecklingsarbete. 
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2 Viktiga händelser under året 
Ekonomi: Individ- och familjeomsorgsnämnden gjorde ett underskott med 10 859 tkr, främst beroende 
på köp av familjehemsplaceringar, köp av platser HVB 13-20 år, samt köp av platser för vuxna.  
Genomförda besparingar, satsningar för att förkorta institutionsplaceringar och budgettillskott har 
bidragit till att minska underskottet. 

Borås befolkning har växt under året och det har även märkts för nämndens olika verksamheter. Fler 
barn, unga men även vuxna har inneburit ökat antal anmälningar/ansökningar och behov av insatser. 
Vi kan konstatera att antalet anmälningar som rör barn och unga ökat mer än befolkningsökningen. 
Corona- pandemin kan ha påverkat men det är svårt att med tydlighet uttala detta. 
 
Förvaltningen har löst flera av de stora lokalproblem som funnits under flera år sedan nämnden 
bildades. Verksamheterna för myndighetsutövning har kunnat samlas i en fastighet vilket effektiviserar 
samarbete och bl.a. underlättar för utvecklingen av en gemensam mottagningsfunktion. Öppenvården 
och förebyggande verksamhet har flyttat in i en fastighet och på detta sätt kunnat lämna en tidigare 
lokal där det varit stora problem med läckage och ventilation. I samma fastighet har även Familjerätten 
flyttat in. Förvaltningen har på detta sätt fått en samlad lösning med ändamålsenliga lokaler för stora 
delar av verksamheterna. Sammantaget har detta dock bidragit till en relativt stor kostnadsökning för 
lokaler. 

Asylverksamheten har under året fortsatt omställningsarbetet till följd av minskat inflöde. Samtliga 
HVB (hem för vård eller boende) för denna målgrupp har avvecklats under 2019. Nämnden har 
blockförhyrda lägenheter för ett antal som kommit som ensamkommande och fått uppehållstillstånd. 
Unga asylsökande som har boende genom föreningen Agapes regi har stegvis minskat. 

Förvaltningen har fortsatt arbetet med den särskilda satsningen Förstärkt familjehemsvård genom 
utökat stöd till familjehemmen med hjälp av fler tjänster, förstärkt utbildning till familjehemmen, stöd 
för placerade barns skolgång bl.a. genom att ha en specialpedagog anställd i verksamheten. Den 
förstärkta familjehemsvården ses nu som den ordinära nivån för att bedriva en god verksamhet. 
 
Den tidiga insatsen utan behovsprövat biståndsbeslut Origo har varit igång under året men minskat 
något, vilket delvis är kopplat till situationen kring Corona då fler självsökande avstått från insats. 
 
Satsning på systemteoretisk utbildning har även fortsatt och tidvis har utbildningen genomförts digitalt. 
 
Nämnden har i samverkan med CKS och Arbetslivsnämnden arbetat med arbetssätt och handbok kring 
hedersrelaterat våld där Individ- och familjeomsorgsnämnden har ansvaret för de som är under 18 år. 
 
Ett arbete för att ta fram en arbetsmodell för en avhopparverksamhet har startat under senhösten 2020. 
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2 Viktiga händelser under året 
Ekonomi: Individ- och familjeomsorgsnämnden gjorde ett underskott med 10 859 tkr, främst beroende 
på köp av familjehemsplaceringar, köp av platser HVB 13-20 år, samt köp av platser för vuxna.  
Genomförda besparingar, satsningar för att förkorta institutionsplaceringar och budgettillskott har 
bidragit till att minska underskottet. 

Borås befolkning har växt under året och det har även märkts för nämndens olika verksamheter. Fler 
barn, unga men även vuxna har inneburit ökat antal anmälningar/ansökningar och behov av insatser. 
Vi kan konstatera att antalet anmälningar som rör barn och unga ökat mer än befolkningsökningen. 
Corona- pandemin kan ha påverkat men det är svårt att med tydlighet uttala detta. 
 
Förvaltningen har löst flera av de stora lokalproblem som funnits under flera år sedan nämnden 
bildades. Verksamheterna för myndighetsutövning har kunnat samlas i en fastighet vilket effektiviserar 
samarbete och bl.a. underlättar för utvecklingen av en gemensam mottagningsfunktion. Öppenvården 
och förebyggande verksamhet har flyttat in i en fastighet och på detta sätt kunnat lämna en tidigare 
lokal där det varit stora problem med läckage och ventilation. I samma fastighet har även Familjerätten 
flyttat in. Förvaltningen har på detta sätt fått en samlad lösning med ändamålsenliga lokaler för stora 
delar av verksamheterna. Sammantaget har detta dock bidragit till en relativt stor kostnadsökning för 
lokaler. 

Asylverksamheten har under året fortsatt omställningsarbetet till följd av minskat inflöde. Samtliga 
HVB (hem för vård eller boende) för denna målgrupp har avvecklats under 2019. Nämnden har 
blockförhyrda lägenheter för ett antal som kommit som ensamkommande och fått uppehållstillstånd. 
Unga asylsökande som har boende genom föreningen Agapes regi har stegvis minskat. 

Förvaltningen har fortsatt arbetet med den särskilda satsningen Förstärkt familjehemsvård genom 
utökat stöd till familjehemmen med hjälp av fler tjänster, förstärkt utbildning till familjehemmen, stöd 
för placerade barns skolgång bl.a. genom att ha en specialpedagog anställd i verksamheten. Den 
förstärkta familjehemsvården ses nu som den ordinära nivån för att bedriva en god verksamhet. 
 
Den tidiga insatsen utan behovsprövat biståndsbeslut Origo har varit igång under året men minskat 
något, vilket delvis är kopplat till situationen kring Corona då fler självsökande avstått från insats. 
 
Satsning på systemteoretisk utbildning har även fortsatt och tidvis har utbildningen genomförts digitalt. 
 
Nämnden har i samverkan med CKS och Arbetslivsnämnden arbetat med arbetssätt och handbok kring 
hedersrelaterat våld där Individ- och familjeomsorgsnämnden har ansvaret för de som är under 18 år. 
 
Ett arbete för att ta fram en arbetsmodell för en avhopparverksamhet har startat under senhösten 2020. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Ej genomfört Planeringen för att genomföra detta uppdrag var 
att bilda en arbetsgrupp med representanter från 
flera av de nämnder som arbetar med barn och 
ungdomar. Under våren gjorde nämndens 
verksamhetsutvecklare viss omvärldsbevakning 
men arbetsgruppen startade inte mycket på 
grund av situationen med Corona. Under hösten 
när arbetet med Socialt hållbart Borås 
utvecklades till att allt mer bli bli ett övergripande 
sammanhang för främjande, förebyggande och 
tidiga kommungemensamma insatser för barn 
och ungdomar så hänsköts uppdraget till 
styrgruppen för Socialt Hållbart Borås och 
kommer att utredas inom ramen för detta forum 
under våren 2021. 

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

 Genomfört Nämnden har i en arbetsgrupp tillsammans med 
Arbetslivsförvaltningen utrett och belyst denna 
fråga. Utredningen visade tydligt att det fanns 
tydliga skäl som talade för att inte ändra åldern 
för Relationsvåldsenheten men att däremot 
utveckla samverkan och rutiner för unga i åldern 
16-17 år där det är viktigt med ett samarbete 
mellan Individ- och familjeomsorgsnämnden och 
Arbetslivsnämndens relationsvåldsenhet. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden besitter 
både ansvar och specifik kompetens kring våld, 
övergrepp och hedersrelaterad problematik för 
de under 18 år. Barnahus finns inom nämndens 
område och även kompetens samt ansvar för 
tillämpning av tvångslagstiftning för de under 18 
år vilket talar för att bibehålla nuvarande 
åldersgränser för ansvar. Samverkan har setts 
över och utvecklats under 2020. 
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3.2 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,8 7,1 6,5 8,4 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

12,8 11,4 10,8 10,7 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 57,6 43 54,6 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Målvärdet för 2020 är 6,5 %, utfallet augusti 2020 blev 8,4 %. Sjukfrånvaron är till viss del påverkad av 
Corona-pandemin. Genom möjlighet till växelvis arbete hemifrån har viss sjukfrånvaro kunnat 
undvikas. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med närvarande ledarskap, personlig återkoppling till 
medarbetarna, kompetensutveckling, feedback, möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av 
arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, systematiskt arbetsmiljöarbete och med individuell 
uppföljning av rehabiliteringsärenden. 
 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målvärdet för 2020 är 10,80 årsarbetare, utfallet augusti 2020 blev 10,7 årsarbetare. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har haft timavlönade inom boendeverksamheten där krav ställs 
på bemanning under dygnets alla timmar. 
 
 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %, blev 54,6 % för år 2020, målvärdet var på 
43 %. 
Information angående friskvårdsbidrag har gjorts vid introduktionsdagar och genom 
hälsoinspiratörerna. 
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3.2 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,8 7,1 6,5 8,4 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

12,8 11,4 10,8 10,7 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 57,6 43 54,6 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Målvärdet för 2020 är 6,5 %, utfallet augusti 2020 blev 8,4 %. Sjukfrånvaron är till viss del påverkad av 
Corona-pandemin. Genom möjlighet till växelvis arbete hemifrån har viss sjukfrånvaro kunnat 
undvikas. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med närvarande ledarskap, personlig återkoppling till 
medarbetarna, kompetensutveckling, feedback, möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av 
arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, systematiskt arbetsmiljöarbete och med individuell 
uppföljning av rehabiliteringsärenden. 
 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målvärdet för 2020 är 10,80 årsarbetare, utfallet augusti 2020 blev 10,7 årsarbetare. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har haft timavlönade inom boendeverksamheten där krav ställs 
på bemanning under dygnets alla timmar. 
 
 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %, blev 54,6 % för år 2020, målvärdet var på 
43 %. 
Information angående friskvårdsbidrag har gjorts vid introduktionsdagar och genom 
hälsoinspiratörerna. 
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4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 65 688 34 546 13 780 18 487 4 707 

Avgifter och övriga 
intäkter 40 621 34 055 26 478 31 843 5 365 

Summa intäkter 106 309 68 601 40 258 50 330 10 072 

Personal -205 508 -205 151 -212 144 -206 015 6 129 

Lokaler -24 656 -23 568 -24 318 -28 778 -4 460 

Material och tjänster -168 410 -150 251 -117 076 -142 742 -25 666 

Kapitalkostnader -581 -562 -554 -554 0 

Summa kostnader -399 155 -379 532 -354 092 -378 089 -23 997 

Buffert (endast i 
budget) 0 0 -3 066 0 3 066 

Nettokostnad -292 846 -310 931 -316 900 -327 759 -10 859 

Kommunbidrag 275 150 288 850 316 900 316 900 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -17 696 -22 081 0 -10 859 -10 859 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 0 0 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 0 0 0 0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -17 696 -22 081 0 -10 859 -10 859 

Ackumulerat resultat -15 -15 -15 -15 0 

Resultatanalys 
Individ- och familjeomsorgens gjorde ett underskott för år 2020 med 10 859 tkr. 

Underskottet består av: 

 Central administration plus 2 453 tkr 
 Politisk verksamhet plus 294 tkr 
 Allmän-IFO-verksamhet plus 1 838 tkr 
 Barn och ungdomsvård minus 9 627 tkr 
 Vård av vuxna minus 9 064 tkr 
 Flyktingverksamhet plus 188 tkr 
 Buffert plus 3 059 tkr 
 Summa underskott 10 859 tkr. 
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Jämfört med år 2019 då underskottet blev 22 081 tkr. 

 Central administration plus 543 tkr 
 Politisk verksamhet minus 135 tkr. 
 Allmän IFO-verksamhet plus 1 438 tkr.  
 Barn och ungdomsvårdens minus 21 758 tkr.  
 Vård av vuxna minus 6 737 tkr 
 Flyktingverksamhet plus 1 680 tkr 
 Buffert plus 2 888 tkr 
 Summa Underskott 22 081 tkr. 

Jämfört med år 2018 då underskottet blev 17 696 tkr. 

 Central administration plus 1 254 tkr 
 Politisk verksamhet plus 155 tkr 
 Allmän IFO-verksamhet minus 282 tkr 
 Barn och ungdomsvård minus 19 875 tkr 
 Vård av vuxna minus 5 581 tkr 
 Flyktingverksamhet plus 3 882 tkr 
 Buffert plus 2 751 tkr 
 Summa underskott 17 696 tkr. 

Underskott för år 2020 ser ut enligt följande: 

 Central administration gjorde ett överskott med 2 453 tkr främst besparingar under hösten, 1 
verksamhetsutvecklare samt 80 % Kommunikatör. Under året har inte Chef för kvalitet- och 
utveckling samt SAS varit tillsatta.    

 Politisk verksamhet gjorde ett litet överskott på 294 tkr främst beroende på att alla politiker inte 
var närvarande på alla möten. 

 Allmän IFO-Verksamhet gjorde ett plusresultat med 1 838 tkr främst beroende på att alla 
tjänster inte varit tillsatta under året. Besparingar under hösten har varit 3 tjänster. 

 Barn och ungdomsvården underskott blev minus 9 627 tkr 

Barn- och ungdomsvård gjorde ett underskott med 9 627 tkr. De stora underskotten och överskotten 
inom Barn- och ungdomsvård ser ut enligt följande: 

 Minus 11 940 tkr Familjehemsplaceringar 
 Minus 5 342 tkr Köp av platser 13-20 år 
 Plus 7 141 tkr Öppenvård 
 Övrigt Plus 514 tkr alla tjänster har inte varit tillsatta under året. Besparingar under hösten har 

varit två tjänster. Den ena tjänsten motsvarar den beslutade översynen av öppenvården som 
bedrivs inom nämndens område besparingen har varit på Dialogcentrum.   

Vård av vuxna gjorde ett underskott med 9 064 tkr De stora underskotten och överskotten inom och 
inom Vård av vuxna ser ut enligt följande: 

 Minus 10 094 främst köp av nedanstående: 
 4 032 tkr Köp av platser Stöd boende för personer med missbruk och psykisk ohälsa 
 2 897 Institutionsvård LVM 
 Övrigt köp 3 075 tkr 
 Övrigt Plus 1 030 tkr alla tjänster har inte varit tillsatta under året. Besparingen under hösten 

har varit en tjänst. 

Tvång i Öppenvård kostade 6 388 tkr. En budget fanns med 2 714 tkr Underskottet på 3 674 ingår i 
underskottet på 10 094 tkr. 
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Jämfört med år 2019 då underskottet blev 22 081 tkr. 

 Central administration plus 543 tkr 
 Politisk verksamhet minus 135 tkr. 
 Allmän IFO-verksamhet plus 1 438 tkr.  
 Barn och ungdomsvårdens minus 21 758 tkr.  
 Vård av vuxna minus 6 737 tkr 
 Flyktingverksamhet plus 1 680 tkr 
 Buffert plus 2 888 tkr 
 Summa Underskott 22 081 tkr. 

Jämfört med år 2018 då underskottet blev 17 696 tkr. 

 Central administration plus 1 254 tkr 
 Politisk verksamhet plus 155 tkr 
 Allmän IFO-verksamhet minus 282 tkr 
 Barn och ungdomsvård minus 19 875 tkr 
 Vård av vuxna minus 5 581 tkr 
 Flyktingverksamhet plus 3 882 tkr 
 Buffert plus 2 751 tkr 
 Summa underskott 17 696 tkr. 

Underskott för år 2020 ser ut enligt följande: 

 Central administration gjorde ett överskott med 2 453 tkr främst besparingar under hösten, 1 
verksamhetsutvecklare samt 80 % Kommunikatör. Under året har inte Chef för kvalitet- och 
utveckling samt SAS varit tillsatta.    

 Politisk verksamhet gjorde ett litet överskott på 294 tkr främst beroende på att alla politiker inte 
var närvarande på alla möten. 

 Allmän IFO-Verksamhet gjorde ett plusresultat med 1 838 tkr främst beroende på att alla 
tjänster inte varit tillsatta under året. Besparingar under hösten har varit 3 tjänster. 

 Barn och ungdomsvården underskott blev minus 9 627 tkr 

Barn- och ungdomsvård gjorde ett underskott med 9 627 tkr. De stora underskotten och överskotten 
inom Barn- och ungdomsvård ser ut enligt följande: 

 Minus 11 940 tkr Familjehemsplaceringar 
 Minus 5 342 tkr Köp av platser 13-20 år 
 Plus 7 141 tkr Öppenvård 
 Övrigt Plus 514 tkr alla tjänster har inte varit tillsatta under året. Besparingar under hösten har 

varit två tjänster. Den ena tjänsten motsvarar den beslutade översynen av öppenvården som 
bedrivs inom nämndens område besparingen har varit på Dialogcentrum.   

Vård av vuxna gjorde ett underskott med 9 064 tkr De stora underskotten och överskotten inom och 
inom Vård av vuxna ser ut enligt följande: 

 Minus 10 094 främst köp av nedanstående: 
 4 032 tkr Köp av platser Stöd boende för personer med missbruk och psykisk ohälsa 
 2 897 Institutionsvård LVM 
 Övrigt köp 3 075 tkr 
 Övrigt Plus 1 030 tkr alla tjänster har inte varit tillsatta under året. Besparingen under hösten 

har varit en tjänst. 

Tvång i Öppenvård kostade 6 388 tkr. En budget fanns med 2 714 tkr Underskottet på 3 674 ingår i 
underskottet på 10 094 tkr. 
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Verksamhet flyktingmottagning, ensamkommande barn gjordes ett överskott med 188 tkr. 

Bufferten på 3 059 tkr användes för att täcka underskotten i verksamheten. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansöker om att få hela underskottet på 10 859 tkr avskrivet. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Summa     

4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 4 980 1 338 370 525 155 

Kostnader -15 796 -15 863 -16 221 -13 923 2 298 

Resultat -10 816 -14 525 -15 851 -13 398 2 453 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 579 -2 270 -2 445 -2 151 294 

Resultat -1 579 -2 270 -2 445 -2 151 294 

Allmän IFO-verksamhet      

Intäkter 6 707 8 110 5 865 8 087 2 222 

Kostnader -73 790 -79 017 -83 436 -83 820 -384 

Resultat -67 083 -70 907 -77 571 -75 733 1 838 

Barn- och ungdomsvård      

Intäkter 14 584 12 155 5 856 10 657 4 801 

Kostnader -150 088 -151 234 -142 086 -156 514 -14 428 

Resultat -135 504 -139 079 -136 230 -145 857 -9 627 

Vård av vuxna      

Intäkter 14 347 14 215 14 103 13 611 -492 

Kostnader -96 093 -100 045 -95 847 -104 419 -8 572 

Resultat -81 746 -85 830 -81 744 -90 808 -9 064 

Flyktingverksamhet      

Intäkter 65 691 32 783 14 064 17 450 3 386 

Kostnader -61 809 -31 103 -14 064 -17 262 -3 198 

Resultat 3 882 1 680 0 188 188 
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Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Övrig verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 0 0 0 

Resultat 0 0 0 0 0 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -3 059 0 3 059 

Resultat 0 0 -3 059 0 3 059 

Totalt      

Intäkter 106 309 68 601 40 258 50 330 10 072 

Kostnader -399 155 -379 532 -357 158 -378 089 -20 931 

Resultat -292 846 -310 931 -316 900 -327 759 -10 859 

4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Central administrationen har bestått av förvaltningsledning, ekonomifunktion, HR-funktion samt 
kvalitet och utvecklingsenhet. 

Central administration gjorde ett överskott med 2 453 tkr främst besparingar under hösten, 1 
verksamhetsutvecklare samt 80 % Kommunikatör. Under året har inte Chef för kvalitet- och utveckling 
samt SAS varit tillsatta. 

Administrationen har tillsammans med verksamheten arbetat med utvecklingsarbete och ständiga 
förbättringar. 

IFO:s Ekonomifunktion har köpts in från Arbetslivsnämnden, 50 % chef för ekonomifunktion, 50 % 
ekonom samt 25 % ekonomiadministratör. 

IFO:s HR-funktion har köpts in från Arbetslivsnämnden, 50 % chef för HR-funktion, 100 %, HR-
specialist. 

  

  

4.3.2 Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet har bestått av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av 
nämndsekreterare. Politisk verksamhet gjorde ett litet överskott på 294 tkr främst beroende på att alla 
politiker inte var närvarande på alla möten. 
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Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Övrig verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 0 0 0 

Resultat 0 0 0 0 0 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -3 059 0 3 059 

Resultat 0 0 -3 059 0 3 059 

Totalt      

Intäkter 106 309 68 601 40 258 50 330 10 072 

Kostnader -399 155 -379 532 -357 158 -378 089 -20 931 

Resultat -292 846 -310 931 -316 900 -327 759 -10 859 

4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Central administrationen har bestått av förvaltningsledning, ekonomifunktion, HR-funktion samt 
kvalitet och utvecklingsenhet. 

Central administration gjorde ett överskott med 2 453 tkr främst besparingar under hösten, 1 
verksamhetsutvecklare samt 80 % Kommunikatör. Under året har inte Chef för kvalitet- och utveckling 
samt SAS varit tillsatta. 

Administrationen har tillsammans med verksamheten arbetat med utvecklingsarbete och ständiga 
förbättringar. 

IFO:s Ekonomifunktion har köpts in från Arbetslivsnämnden, 50 % chef för ekonomifunktion, 50 % 
ekonom samt 25 % ekonomiadministratör. 

IFO:s HR-funktion har köpts in från Arbetslivsnämnden, 50 % chef för HR-funktion, 100 %, HR-
specialist. 

  

  

4.3.2 Politisk verksamhet 

Politisk verksamhet har bestått av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av 
nämndsekreterare. Politisk verksamhet gjorde ett litet överskott på 294 tkr främst beroende på att alla 
politiker inte var närvarande på alla möten. 
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4.3.3 Allmän IFO-verksamhet 

Allmän IFO-verksamhet har bestått av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna 18-25 år samt vuxna. Inom myndighetsutövningen barn och unga har verksamheten varit 
uppdelad i fyra områden. Verksamheten barn och unga har fått 664 tkr i statsbidrag under år 2020 för 
verksamhetens personalkostnader. 

Myndighetsutövning vuxna var varit uppdelat i unga vuxna 18-25 år och vuxna. 

Vidare har Allmän IFO-verksamhet bestått av socialrådgivare som har arbetat på de familjecentraler 
som funnits i Borås. 

Kvalitets och utvecklingsavdelningens del i Allmän IFO-verksamhet har bestått av betalningar av 
diverse dataprogram framförallt VIVA, samt gemensamma utbildningar. 

Krisstöd vid allvarlig händelse. 

Övriga verksamheter under Allmän IFO-administration har varit: 

 Familjerådgivning där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd och Ulricehamn ingått 
 Familjerätt där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga och 

Tranemo ingått. 
 Sociala jouren där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, 

Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda ingått.  

Allmän IFO-Verksamhet gjorde ett plusresultat med 1 838 tkr främst beroende på att alla tjänster inte 
varit tillsatta under året. Besparingar under hösten har varit 3 tjänster.       
  

4.3.4 Barn- och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård har bestått av köp av institutionsvård, familjehemsvård, öppenvård med 
biståndsbeslut samt serviceinsatser utan biståndsbeslut för barn och unga 0-20 år. Myndighetsutövning 
inom barn och unga har varit uppdelad i 4 områden samt unga vuxna 18-20 år. 

Nämnden har fokuserat på tidiga insatser och utredningsarbetet tydliggör barn och ungas behov. Ett 
arbete för att öka barn och ungas delaktighet pågår.  All vård som ges med stöd av Socialtjänstlagen ska 
ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och ungas bästa i fokus. Med 
ett nära samarbete mellan insatsfunktionerna och arbete över enhetsgränser så används den samlade 
kompetensen optimalt för att bäst matcha stöd till den enskilde. Handläggarna vid 
myndighetsfunktionen och personalen inom insatsfunktionen med uppdrag kring en individ verkar 
tillsammans som ett team kring den enskilde för att bästa och mest effektiva vård ska kunna ges. Detta 
förhållningssätt eftersträvas även när en annan verksamhet eller huvudman finns med och bistår den 
enskilde. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder genom socialrådgivning vid familjecentraler, 
serviceinsatsen Origo, samarbetssamtal, familjerådgivning, fältverksamhet samt stödcentrum. Inom 
ramen för Socialt hållbart Borås har en enhet för det kommunala aktivitetsansvaret, KAA startas upp. 
Enheten är en integrerad verksamhet mellan Arbetslivsförvaltningen, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen samt Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden bistår med en socialrådgivare till enheten som organiseras inom 
Arbetslivsförvaltningen. 

Öppenvårdsinsatser inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt skede 
för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter, till insatser som riktar sig till en viss 
målgrupp där påtagliga problem redan visat sig. 
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När verksamheten inte kan möta upp behoven i ett tidigt skede till följd av hög belastning riskerar 
komplexiteten i den enskildes situation att öka vilket på sikt kan komma leda till än fler omfattande och 
kostsamma insatser. 

Det finns en inbyggd osäkerhet i verksamhetens natur då möjligheten att påverka volymer, inflödet av 
ärenden, är begränsad. Under flera år har det skett en ökning av andelen barn och unga som 
aktualiseras inom socialtjänsten och under 2020 aktualiserades totalt 2319 unika barn och unga. I 
jämförelse hade nämnden 2222 aktualiserade år 2019, 2013 år 2018 och 1842 under år 2017. 

Utfallet visar på att 472 barn och unga under 2020 erhållit en biståndsprövad öppenvårdsinsats, det är 
28 fler än 2019. Genom serviceinsatsen Origo har 146 familjer erhållit stöd och hjälp under 2020 vilket 
är 28 färre än 2019. Pandemin är orsaken till nedgången då familjer periodvis då smittspridningen varit 
omfattande inte vetat ha kontakt med verksamheten. Ett förändringsarbete har skett för att minska 
kostsamma köp av extern öppenvård och istället erbjuda mer öppenvård i egen regi. 

Kontaktverksamheten har minskat successivt sedan 2017 genom mer likställda bedömningar och ett 
intensifierat arbetet kring nätverken. 2020 erhöll 52 barn och unga insatsen kontaktperson eller 
kontaktfamilj. 

Familjehemsvården i sin helhet är komplex och förstärkt familjehemsvård har tillämpats sedan 2018. 
Placerade barn och unga har ofta en mycket komplex problematik och kraven på familjehemmen och 
dess kompetens har ökat. Lagstiftningen kring utredning av familjehem har skärpts och samhället har 
även förändrats. Civilsamhället är inte längre villigt/har inte möjlighet att bli uppdragstagare i den 
utsträckning som motsvarar behoven. Under den tid som förstärkt familjehemsvård tillämpats har dock 
en ökning av alla typer av interna familjehem och vårdnadsöverflyttningar skett. Nätverkshemmen har 
ökat konstant sedan 2017. Under 2020 har 158 barn och unga varit placerade i familjehem, det är 17 
fler barn och unga än 2019. En anpassning av arvodesersättningen till de interna familjehemmen 
gjordes inför 2019 för att öka attraktiviteten och minska konkurrensen från externa familjehem. Denna 
ökning motsvarar 3 000 tkr på årsbasis. 
Utöver familjehemsplaceringar har även 31 unika barn bott i tidigare familjehem där vårdnaden har 
flyttats över till familjehemmet. Dessa familjer ersätts med motsvarande arvode grundat på civilrättsliga 
avtal. 

Institutionsplaceringar i åldersgruppen 13-20 år har ökat från 2019 till 2020 med 890 vårddygn. Under 
2020 var det 20 fler ungdomar i åldersgruppen som var placerad på institution jämfört med 2019 (84 
totalt under 2020 och 64 under 2019). 30 placerades inom nämndens egna Hem för vård och boende 
(HVB) och övriga på externa HVB och SiS-institutioner. Genomsnittlig dygnskostnad för nämndens 
HVB är 2000 kr/dygn och för de externa institutionerna 5400 kr/dygn. Den genomsnittliga 
placeringstiden sjönk från 186 dagar 2019 till 154 dagar 2020. Något som varit i linje med nämndens 
målsättning att förkorta vårdtiderna. 

Barn- och ungdomsvård gjorde ett underskott med 9 627 tkr. De stora underskotten och överskotten 
inom Barn- och ungdomsvård ser ut enligt följande: 

 Minus 11 940 tkr Familjehemsplaceringar 
 Minus 5 342 tkr Köp av platser 13-20 år 
 Plus 7 141 tkr Öppenvård 
 Övrigt Plus 514 tkr till följd av att alla tjänster inte har varit tillsatta under året. Besparingar 

under hösten har varit två tjänster. Den ena tjänsten motsvarar den beslutade översynen av 
öppenvården som bedrivs inom nämndens område, besparingen har varit på Dialogcentrum. 

Inom barn och ungdomsvården uppkommer underskotten inom Familjehemsvård och institutionsvård 
som är relaterade till volymökningar och ökade behov. 
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När verksamheten inte kan möta upp behoven i ett tidigt skede till följd av hög belastning riskerar 
komplexiteten i den enskildes situation att öka vilket på sikt kan komma leda till än fler omfattande och 
kostsamma insatser. 

Det finns en inbyggd osäkerhet i verksamhetens natur då möjligheten att påverka volymer, inflödet av 
ärenden, är begränsad. Under flera år har det skett en ökning av andelen barn och unga som 
aktualiseras inom socialtjänsten och under 2020 aktualiserades totalt 2319 unika barn och unga. I 
jämförelse hade nämnden 2222 aktualiserade år 2019, 2013 år 2018 och 1842 under år 2017. 

Utfallet visar på att 472 barn och unga under 2020 erhållit en biståndsprövad öppenvårdsinsats, det är 
28 fler än 2019. Genom serviceinsatsen Origo har 146 familjer erhållit stöd och hjälp under 2020 vilket 
är 28 färre än 2019. Pandemin är orsaken till nedgången då familjer periodvis då smittspridningen varit 
omfattande inte vetat ha kontakt med verksamheten. Ett förändringsarbete har skett för att minska 
kostsamma köp av extern öppenvård och istället erbjuda mer öppenvård i egen regi. 

Kontaktverksamheten har minskat successivt sedan 2017 genom mer likställda bedömningar och ett 
intensifierat arbetet kring nätverken. 2020 erhöll 52 barn och unga insatsen kontaktperson eller 
kontaktfamilj. 

Familjehemsvården i sin helhet är komplex och förstärkt familjehemsvård har tillämpats sedan 2018. 
Placerade barn och unga har ofta en mycket komplex problematik och kraven på familjehemmen och 
dess kompetens har ökat. Lagstiftningen kring utredning av familjehem har skärpts och samhället har 
även förändrats. Civilsamhället är inte längre villigt/har inte möjlighet att bli uppdragstagare i den 
utsträckning som motsvarar behoven. Under den tid som förstärkt familjehemsvård tillämpats har dock 
en ökning av alla typer av interna familjehem och vårdnadsöverflyttningar skett. Nätverkshemmen har 
ökat konstant sedan 2017. Under 2020 har 158 barn och unga varit placerade i familjehem, det är 17 
fler barn och unga än 2019. En anpassning av arvodesersättningen till de interna familjehemmen 
gjordes inför 2019 för att öka attraktiviteten och minska konkurrensen från externa familjehem. Denna 
ökning motsvarar 3 000 tkr på årsbasis. 
Utöver familjehemsplaceringar har även 31 unika barn bott i tidigare familjehem där vårdnaden har 
flyttats över till familjehemmet. Dessa familjer ersätts med motsvarande arvode grundat på civilrättsliga 
avtal. 

Institutionsplaceringar i åldersgruppen 13-20 år har ökat från 2019 till 2020 med 890 vårddygn. Under 
2020 var det 20 fler ungdomar i åldersgruppen som var placerad på institution jämfört med 2019 (84 
totalt under 2020 och 64 under 2019). 30 placerades inom nämndens egna Hem för vård och boende 
(HVB) och övriga på externa HVB och SiS-institutioner. Genomsnittlig dygnskostnad för nämndens 
HVB är 2000 kr/dygn och för de externa institutionerna 5400 kr/dygn. Den genomsnittliga 
placeringstiden sjönk från 186 dagar 2019 till 154 dagar 2020. Något som varit i linje med nämndens 
målsättning att förkorta vårdtiderna. 

Barn- och ungdomsvård gjorde ett underskott med 9 627 tkr. De stora underskotten och överskotten 
inom Barn- och ungdomsvård ser ut enligt följande: 

 Minus 11 940 tkr Familjehemsplaceringar 
 Minus 5 342 tkr Köp av platser 13-20 år 
 Plus 7 141 tkr Öppenvård 
 Övrigt Plus 514 tkr till följd av att alla tjänster inte har varit tillsatta under året. Besparingar 

under hösten har varit två tjänster. Den ena tjänsten motsvarar den beslutade översynen av 
öppenvården som bedrivs inom nämndens område, besparingen har varit på Dialogcentrum. 

Inom barn och ungdomsvården uppkommer underskotten inom Familjehemsvård och institutionsvård 
som är relaterade till volymökningar och ökade behov. 
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Insatsverksamheten inom barn och familj består av: 

 Familjehem administration 
 Kontaktpersoner   
 Kontaktfamiljer 
 Dialogcentrum 
 Fältverksamhet 
 Stödcentrum 
 HVB Torstensonsgatan 
 Stödboende 

 Antal barn och unga med heldygnsinsatser har snittet varit under 2020, 176 st jämfört med 
2019 159 st. Högst antal var det i december med 188 och som lägst i september med 164. 

 Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser har snittet varit under 2020, 231 st jämfört med 
2019, 198 st. Högst antal var det i november med 238 och som lägst i februari med 218. 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polismyndigheten, Kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänks vara utsatta för brott. 
Verksamheten gjorde ett plusresultat med 590 tkr som flyttas till år 2021. Överskottet berodde på att 
alla tjänster inte varit tillsatta under året beroende på svårigheter att få tag på kvalificerad personal. 

4.3.5 Vård av vuxna 

Vård av vuxna har bestått av köp av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser, individuellt 
behovsprövad öppenvård, samt övriga öppna insatser för vuxna och unga vuxna med missbruk och i 
vissa fall hemlöshets problematik. 

Under året har alla verksamheter arbetat med delaktighet och tillgänglighet och implementering av de 
Nationella Riktlinjerna för missbruksvård ute på enheterna. 

Verksamheten har en myndighetsutövning för Unga/Vuxna och en för Vuxna och en 
mottagningsenhet. 

Insatssidan består av: 

 Boendesociala enheten 
 Vräkningsförebyggande enheten 
 Yxhammarmottagningen 
 Cedern 
 Kaptensgatan stödboende 
 Stödboende för yngre efter behandling av missbruk 
 Drogfritt stödboende Klintesväng 
 Akutboendet Badhusgatan 
 Träffpunkten Träffen 
 Mobila Teamen. 

Nämnden har ett samordningsansvar för boendesociala frågor. I början av 2021 kommer 
boendeuppdraget att förändras, och anskaffningen av lägenheter kommer att göras på 
Arbetslivsförvaltningen, medan IFO Unga vuxna/Vuxna kommer att vara en väg in för alla 
boendesociala frågor inklusive utredning och beslut av boendesocialt stöd med andrahands kontrakt. 
Det vräkningsförebyggande arbetet är en viktig del i "Program mot hemlöshet" som ska revideras 2021. 
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Träffpunkten Träffen har café och aktiviteter för personer i social utsatthet oftast kombinerat med 
missbruk och/eller psykisk ohälsa. En dialog har förts med Svenska kyrkan om samverkan utifrån att 
kontakt finns med samma målgrupp. Utvecklingsarbetet är pausat utifrån Corona situationen. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar Yxhammarmottagningen och Cedern. Verksamheten 
arbetar med målgruppen 13 år och uppåt som har ett riskbruk, missbruk eller ett beroende. Sedan 
början av 2020 arbetar mottagningen inte med anhöriga och öppenvårdsinsatsen Smedjan ingår i 
Yxhammarmottagningen. 

Antalet Serviceinsatser på Yxhammarmottagningen och Cedern var 2019, 458 stycken. 2020 hade 
Yxhammarmottagningen, inklusive Cedern 339 stycken serviceinsatser. 

Nämnden har en entreprenad på Badhusgatan som är ett stödboende för personer med 
beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa. En ny upphandling genomfördes under året 
och nytt avtal gällde från och med 2020-11- 01. Den nya upphandlingen innebar att nämnden tog över 
hälso- och sjukvårdsansvaret för de boende som är inskrivna i kommunal hemsjukvård. 

Vård av vuxna gjorde ett underskott med 9 064 tkr De stora underskotten och överskotten inom och 
inom Vård av vuxna ser ut enligt följande: 

 Minus 10 094 främst köp av nedanstående: 
 4 032 tkr Köp av platser Stöd boende för personer med missbruk och psykisk ohälsa 
 2 897 Institutionsvård LVM 
 Övrigt köp 3 075 tkr 
 Övrigt Plus 1 030 tkr alla tjänster har inte varit tillsatta under året. Besparingen under hösten 

har varit en tjänst. 

Tvång i Öppenvård kostade 6 388 tkr. En budget fanns avsatt för denna vårdform med 2 714 tkr men 
under året har betydligt fler personer hänvisats från rättspsykiatrisk vård och annan psykiatrisk 
tvångsvård till tvång i öppenvård än de senaste åren. Underskottet på 3 674 ingår som en del i 
underskottet inom vuxenverksamheten på 10 094 tkr. 
Fler platser i externa stödboenden har köpt till följd av att Klintesvängs stödboende har behövt 
begränsa sina platser. 

 Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser har snittet varit under 2020, 58 st, 
jämfört med 2019, 60 st. Högst antal var det i augusti 69 st och som lägst i februari med 41 st. 

 Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser har snittet varit under 2020, 81 st, 
jämfört med 2019, 82 st. Högst antal var det i mars 93 st och som lägst i juni med 71 st. 

2019 heldygnsvård totalt 116 unika personer. 2020 heldygnsvård 109 personer 

2019 675 aktualiserade unika vuxna. 2020 467 aktualiserade unika vuxna. 

2019 erhöll 205 unika personer öppenvård. 2020 erhöll 186 personer öppenvård. 
Öppenvårdsinsatsernas antal har påverkats av Corona situationen. 
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Träffpunkten Träffen har café och aktiviteter för personer i social utsatthet oftast kombinerat med 
missbruk och/eller psykisk ohälsa. En dialog har förts med Svenska kyrkan om samverkan utifrån att 
kontakt finns med samma målgrupp. Utvecklingsarbetet är pausat utifrån Corona situationen. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar Yxhammarmottagningen och Cedern. Verksamheten 
arbetar med målgruppen 13 år och uppåt som har ett riskbruk, missbruk eller ett beroende. Sedan 
början av 2020 arbetar mottagningen inte med anhöriga och öppenvårdsinsatsen Smedjan ingår i 
Yxhammarmottagningen. 

Antalet Serviceinsatser på Yxhammarmottagningen och Cedern var 2019, 458 stycken. 2020 hade 
Yxhammarmottagningen, inklusive Cedern 339 stycken serviceinsatser. 

Nämnden har en entreprenad på Badhusgatan som är ett stödboende för personer med 
beroendeproblematik i kombination med psykisk ohälsa. En ny upphandling genomfördes under året 
och nytt avtal gällde från och med 2020-11- 01. Den nya upphandlingen innebar att nämnden tog över 
hälso- och sjukvårdsansvaret för de boende som är inskrivna i kommunal hemsjukvård. 

Vård av vuxna gjorde ett underskott med 9 064 tkr De stora underskotten och överskotten inom och 
inom Vård av vuxna ser ut enligt följande: 

 Minus 10 094 främst köp av nedanstående: 
 4 032 tkr Köp av platser Stöd boende för personer med missbruk och psykisk ohälsa 
 2 897 Institutionsvård LVM 
 Övrigt köp 3 075 tkr 
 Övrigt Plus 1 030 tkr alla tjänster har inte varit tillsatta under året. Besparingen under hösten 

har varit en tjänst. 

Tvång i Öppenvård kostade 6 388 tkr. En budget fanns avsatt för denna vårdform med 2 714 tkr men 
under året har betydligt fler personer hänvisats från rättspsykiatrisk vård och annan psykiatrisk 
tvångsvård till tvång i öppenvård än de senaste åren. Underskottet på 3 674 ingår som en del i 
underskottet inom vuxenverksamheten på 10 094 tkr. 
Fler platser i externa stödboenden har köpt till följd av att Klintesvängs stödboende har behövt 
begränsa sina platser. 

 Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser har snittet varit under 2020, 58 st, 
jämfört med 2019, 60 st. Högst antal var det i augusti 69 st och som lägst i februari med 41 st. 

 Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser har snittet varit under 2020, 81 st, 
jämfört med 2019, 82 st. Högst antal var det i mars 93 st och som lägst i juni med 71 st. 

2019 heldygnsvård totalt 116 unika personer. 2020 heldygnsvård 109 personer 

2019 675 aktualiserade unika vuxna. 2020 467 aktualiserade unika vuxna. 

2019 erhöll 205 unika personer öppenvård. 2020 erhöll 186 personer öppenvård. 
Öppenvårdsinsatsernas antal har påverkats av Corona situationen. 
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4.3.6 Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och asylsökande vars barn kan 
vara i behov av socialtjänstens insatser. 

Antalet ensamkommande barn har fortsatt minska och ett stort omställningsarbete har genomförts i 
verksamheten då volymerna förändrats avsevärt. Handläggning och insatser för flyktingverksamheten 
uppgår numera i den ordinarie verksamheten. Under 2020 har 8 ensamkommande barn erhållit 
heldygnsinsatser. 

Nämnden har sedan hösten 2017 haft en överenskommelse och ett Idéburet Offentligt Partnerskap 
(IOP) med föreningen Agape när det gäller att ordna bostad för målgruppen asylsökande 
ensamkommande över 18 år. Denna målgrupp har stegvis minskat och var vid årsskiftet endast 3 
personer. Överenskommelsen sträckte sig till 2020-12-31 och förlängdes inte därefter eftersom det inte 
bedömdes finnas ett behov. De återstående asylsökande unga vuxna förväntas få slutgiltiga besked i sin 
asylprocess under första kvartalet 2021. 

Det pågår ett arbete med att avsluta de av nämnden förhyrda bostäder som ensamkommande 
ungdomar med uppehållstillstånd erhållit när de fyllt 18 år. Majoriteten av dessa ungdomar har lyckats 
finna egna boenden och för de som återstår pågår ett arbete för att försöka finna andra lösningar. 

Verksamheten gjorde ett överskott med 187 667 kr. Överskottet berodde på överskott på ansökan av 
medel från Migrationsverket för år 2019. Ansökan var på 938 334 kr uppbokningen var på 750 667 kr 
därav överskottet på 187 667 kr. 

4.3.7 Övrig verksamhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ingen övrig verksamhet. 

4.4 Verksamheten 2020 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Nämnden har påbörjat en utvärdering av barn- och ungdomsvården genom att följa upp vissa uppgifter 
i den dokumentation som görs. Uppgifterna samlas in så att det går att få könsuppdelning. Under 2020 
rörde 44 % av anmälningarna flickor (45 % 2019) och 56 % av pojkar (55 % 2019). Under de senaste 3 
åren har situationen varit i stort sett identisk. 2019 .45 % av de som får öppenvårdsinsats är flickor och 
55 % pojkar. Här följer insatserna helt fördelningen av de som aktualiseras och även detta mönster är 
identiskt under de senaste 3 åren.  När vi däremot tittar på de som får heldygnsinsatser, Hem för vård 
och boende och familjehem så har det under det gånga året skett en förändring. De senaste åren har det 
varit fler flickor i heldygnsvård ca 54 %. I år så är det helt jämt. Nämnden fortsätter att följa 
verksamhetsstatistik utifrån kön för att dels se eventuella förändringar i behov och dels ge underlag för 
intern reflektion och dialog. 
 
För 2017 - 2019  finns uppgifter om de som inte återkommit ett år efter en avslutad insats. Här finns 
ingen skillnader mellan pojkar och flickor. I samma sammanställning går det att följa de vuxna (över 21 
år) som inte återkommer efter missbruksvårdande behandling. Här fanns en liten skillnad mellan män 
och kvinnor. Fler kvinnor återkommer men det är även betydligt färre kvinnor som aktualiseras och får 
behandling. Skillnaden finns under hela tidsperioden 2017-2019. Resultat för 2020 finns inte än. Vi har i 
år även sett på utredningstiden för utredningar avseende flickor och utredningar avseende pojkar. 
Genomsnittet för utredningar för pojkar och utredningar för flickor är helt identisk.  
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För båda grupperna var genomsnittet år 2020, 78 dagar. Nämnden kommer att fortsätta följa 
utvärderingen och även fördjupa sammanställningen. 
 
Nämnden har under 3 år haft en plan för jämställdhetsintegrering som omfattat bland annat föreläsning 
och fortsatt analys av verksamheten. Ett arbetsmaterial har tagits fram för att använda vid diskussion på 
Arbetsplatsträffar (APT). Alla enheter ska ta upp och ha diskussion på APT utifrån detta material. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Coronaviruset har lett till flera konsekvenser för Individ- och familjeomsorgsnämnden. Periodvis har 
pandemin tagit fokus från verksamhet, utveckling och olika utbildningsbehov. 
Från april månad har de verksamheter som haft möjlighet växelvis arbetat hemifrån. Kontakter och 
möten med samarbetsparter och brukare har när det varit möjligt genomförts via digitala möten. Under 
våren genomfördes även en del utredningssamtal digital men under hösten har verksamheten när det 
gäller förhandsbedömningar och utredningssamtal i stort återgått till fysiska möten. 
Det ökade behovet av digital utrustning har lett till ökade inköp av denna form av utrustning samt även 
tillbehör till sådan utrustning. 
Besöksrum har fått utrustas med skärmar och samtliga verksamheter som har besök, är mobila och gör 
hembesök med era har fått köpa skyddsutrustning i form av bl.a. visir och munskydd. 
 
Vissa verksamheter har fått anpassas såsom gruppsamtal inom Smedjan/Yxhammarmottagningen, 
träffpunkten Träffen och akutboendet. Antalet samtidiga besökare har begränsats och gruppstorlekarna 
har minskats samt att antalet tillgängliga platser på akutboendet har minskat för att förhindra 
smittspridning. Akutboendet har haft 9 tillgängliga platser istället 16 platser. För att minska 
smittspridning har nämnden även varit delaktig i att ordna några boendelösningar för bostadslösa. 
 
Orosanmälningarna har ökat och till följd av detta även insatserna. Oklart till hur stor del Coronaviruset 
har lett till denna konsekvens. Antalet barn och unga har ökat och det finns indikationer på att psykisk 
ohälsa och kriminalitet har ökat. Vad som samvarierar med vad är inte tillräckligt utrett lokalt eller 
nationellt. 
 
Klintesvängs stödboende har använt sina dubbelrum som singelrum för en person för att minska risken 
för eventuell smittspridning. Detta har lett till ökade köp av externa boenden och betydligt ökade 
kostnader. 
 
Det finns erfarenheter och lärdomar som kommer av Corona-pandemin som nämnden tar med sig 
framöver. Exempel på erfarenheter: 
-Många samverkansmöten kan genomföras mer effektivt i digital form. 
- Vissa utbildningar/konferenser kan med fördel ges digitalt. 
- Skoluppföljningsmöten med placerade barn långt från Borås kan genomföras enklare och snabbare 
när detta görs digitalt. 
-Vissa möten och samtal med brukare kan mycket väl genomföras digital även om merparten ofta 
kräver fysiska möten. 
-Arbete hemifrån är både möjligt och när det görs strukturerat i viss omfattning även mer effektivt 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Köp av externa boendeplatser för att ersätta egna 
boendeplatser på Klintesväng 

1 500 

Ökad teknisk/digital utrustning 30 

Summa 1 530 
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För båda grupperna var genomsnittet år 2020, 78 dagar. Nämnden kommer att fortsätta följa 
utvärderingen och även fördjupa sammanställningen. 
 
Nämnden har under 3 år haft en plan för jämställdhetsintegrering som omfattat bland annat föreläsning 
och fortsatt analys av verksamheten. Ett arbetsmaterial har tagits fram för att använda vid diskussion på 
Arbetsplatsträffar (APT). Alla enheter ska ta upp och ha diskussion på APT utifrån detta material. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Coronaviruset har lett till flera konsekvenser för Individ- och familjeomsorgsnämnden. Periodvis har 
pandemin tagit fokus från verksamhet, utveckling och olika utbildningsbehov. 
Från april månad har de verksamheter som haft möjlighet växelvis arbetat hemifrån. Kontakter och 
möten med samarbetsparter och brukare har när det varit möjligt genomförts via digitala möten. Under 
våren genomfördes även en del utredningssamtal digital men under hösten har verksamheten när det 
gäller förhandsbedömningar och utredningssamtal i stort återgått till fysiska möten. 
Det ökade behovet av digital utrustning har lett till ökade inköp av denna form av utrustning samt även 
tillbehör till sådan utrustning. 
Besöksrum har fått utrustas med skärmar och samtliga verksamheter som har besök, är mobila och gör 
hembesök med era har fått köpa skyddsutrustning i form av bl.a. visir och munskydd. 
 
Vissa verksamheter har fått anpassas såsom gruppsamtal inom Smedjan/Yxhammarmottagningen, 
träffpunkten Träffen och akutboendet. Antalet samtidiga besökare har begränsats och gruppstorlekarna 
har minskats samt att antalet tillgängliga platser på akutboendet har minskat för att förhindra 
smittspridning. Akutboendet har haft 9 tillgängliga platser istället 16 platser. För att minska 
smittspridning har nämnden även varit delaktig i att ordna några boendelösningar för bostadslösa. 
 
Orosanmälningarna har ökat och till följd av detta även insatserna. Oklart till hur stor del Coronaviruset 
har lett till denna konsekvens. Antalet barn och unga har ökat och det finns indikationer på att psykisk 
ohälsa och kriminalitet har ökat. Vad som samvarierar med vad är inte tillräckligt utrett lokalt eller 
nationellt. 
 
Klintesvängs stödboende har använt sina dubbelrum som singelrum för en person för att minska risken 
för eventuell smittspridning. Detta har lett till ökade köp av externa boenden och betydligt ökade 
kostnader. 
 
Det finns erfarenheter och lärdomar som kommer av Corona-pandemin som nämnden tar med sig 
framöver. Exempel på erfarenheter: 
-Många samverkansmöten kan genomföras mer effektivt i digital form. 
- Vissa utbildningar/konferenser kan med fördel ges digitalt. 
- Skoluppföljningsmöten med placerade barn långt från Borås kan genomföras enklare och snabbare 
när detta görs digitalt. 
-Vissa möten och samtal med brukare kan mycket väl genomföras digital även om merparten ofta 
kräver fysiska möten. 
-Arbete hemifrån är både möjligt och när det görs strukturerat i viss omfattning även mer effektivt 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Köp av externa boendeplatser för att ersätta egna 
boendeplatser på Klintesväng 

1 500 

Ökad teknisk/digital utrustning 30 

Summa 1 530 
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6 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder 
och styrelser 

Individ- och familjeomsorgsnämndens särskilda samarbetsuppdrag 

Samarbetsuppdrag avseende barn och unga: 
Inom ramen för samarbetsuppdraget så är Individ- och familjeomsorgsförvaltningen representerad och 
aktiv i flera samverkansgrupper. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har tillsammans med Grundskoleförvaltningen tagit fram en 
samverkansrutin som presenterats och implementeras under 2019. Samverkan med 
Grundskoleförvaltningen har följts upp under 2020. Nämnderna har även upprättat former för 
presidiemöten för att att där föra dialog kring gemensamma problemområden och behov av samverkan. 

Det pågår ett arbete att ta fram en samverkansrutin och samverkansformer mellan Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen och Gymnasieförvaltningen. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen samarbetar med andra förvaltningar i Borås stad och med 
olika aktörer inom regionen i form av SIP, (samordnad individuell plan). Det har även funnits 
samverkan utifrån ROS (Råd och stöd kring det ofödda barnet) och Västbus. Under 2021 kommer 
samtliga liknande samarbetsformer utgå ifrån SIP. 
 
Förvaltningen arbetar även tillsammans med ett flertal andra förvaltningar i samarbetsforumen Säker 
och Trygg Borås samt i Socialt hållbart Borås. 

Under 2020 upprättade 103 planer inom SIP/LoSIP (124 under 2019) och haft 107 uppföljningar (116 
under 2019).  Detta tyder på att Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har tillämpat de former för 
samverkan som finns uppgjort i rutiner. Ett forum för samverkan har bildats med verksamhetschefer 
och enhetschefer från IFO och Grundskoleförvaltningen med syfte att utveckla innehållet i samverkan. 

Sammanställningen av SIP och LoSIP är dessutom en del av uppföljningen i arbetet utifrån Lupp 
(Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017). 

Samarbetsuppdrag avseende boendeprocessens mjuka frågor 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett särskilt samordningsansvar för den process som sker för 
personer med en social problematik som samtidigt har svårt att komma in på bostadsmarknaden eller 
hålla sig kvar där. Ansvarsfördelning och process har fastställts i kommunfullmäktige 2019. Ansökan 
och utredning inför ev boendesocialt stöd med andrahandskontrakt kommer att vara hos IFO. Den nya 
processen innebär att all bostadsanskaffning hanteras på Arbetslivsförvaltningen. En samverkansrutin 
är upprättad och håller på att implementeras. 

Inom Verksamhetsområde Unga Vuxna/Vuxna har man arbetat med SAMSA och SIP sedan många år 
tillbaka. 

I samordningsansvaret ingår Program mot hemlöshet som ska revideras 2021. 
 
I detta uppdrag återfinns även samverkan och stöd för personer som har behov av stöd för att hantera 
sin personliga ekonomi. Möten för att föra dialog kring dessa frågor initierades 2019 och kommer att 
följas upp under 2021. 
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7 Verksamhetsmått 

7.1 Individ- och familjeomsorg. 

7.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal aktualiserade 
barn och ungdomar 

2 013 2 222 2 300 2 319 

Andel 
aktualiserade av 
totala antalet 0-20-
åringar, % 

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

Antal barn och 
unga med 
heldygnsinsatser 

180 197 140 209 

Antal barn och 
unga med 
öppenvårdsinsatser 

510 511 220 524 

Antal 
ensamkommande 
barn med 
heldygnsinsatser 

87 51 40 19 

7.1.2 Vuxen 

7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal aktualiserade 
personer mellan 
21-64 år 

848 627 730 510 

Andel 
aktualiserade av 
totala antalet 
personer mellan 
21-64 år (%) 

1,4 0,8 1,1 0,6 

Antal vuxna 
personer över 20 år 
med 
heldygnsinsatser 

126 116 61 109 
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7 Verksamhetsmått 

7.1 Individ- och familjeomsorg. 

7.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal aktualiserade 
barn och ungdomar 

2 013 2 222 2 300 2 319 

Andel 
aktualiserade av 
totala antalet 0-20-
åringar, % 

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

Antal barn och 
unga med 
heldygnsinsatser 

180 197 140 209 

Antal barn och 
unga med 
öppenvårdsinsatser 

510 511 220 524 

Antal 
ensamkommande 
barn med 
heldygnsinsatser 

87 51 40 19 

7.1.2 Vuxen 

7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal aktualiserade 
personer mellan 
21-64 år 

848 627 730 510 

Andel 
aktualiserade av 
totala antalet 
personer mellan 
21-64 år (%) 

1,4 0,8 1,1 0,6 

Antal vuxna 
personer över 20 år 
med 
heldygnsinsatser 

126 116 61 109 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal vuxna 
personer över 20 år 
med 
öppenvårdsinsatser 

181 208 75 186 

8  Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Summa    

Analys 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringar. 

8.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Summa        
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
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2021-02-16 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2021-00004 1.2.3.2 
 

  

 

Årsredovisning 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner upprättad årsredovisning för 
verksamhetsåret 2020 och översänder densamma till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har under år 2020 ansvarat för 
kommunens uppgifter inom Individ- och familjeomsorgens delområde barn 
och familj, unga vuxna, vuxna samt ensamkommande barn. Nämnden har 
påverkats av Corona-pandemin på olika sätt. Under året har även märkts en 
ökning av orosanmälningar gällande barn utifrån kriminalitet och psykisk 
ohälsa. Insatser i form av placering i familjehemsvård har ökat medan 
institutionsvården har minskat något. Samtidigt har nämnden arbetet med att 
utveckla öppenvården för att ha möjlighet till alternativ istället för placering 
utom hemmet. 
Nämnden har arbetat med förberedelser för att starta Mini-Maria och en ny 
boendeprocess.  

Individ- och familjeomsorgens gjorde ett underskott för år 2020 med  
10 859 tkr.             

Beslutsunderlag 
1. Årsredovisning 2020, Individ- och familjeomsorgsnämnden                                

Samverkan 
Ärendet har 2021-02-11 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  
2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se  

 

Ernad Suntic  
Ordförande 

Hans Abrahamson  
Förvaltningschef 
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1 Inledning 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. 
Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt för kommunen, främst 

• mål och riktlinjer för verksamheten 

• budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor 

• nämndernas organisation och verksamhetsformer 

• årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna 

 
Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 41 ersättare och sammanträder normalt 12 gånger per 
år. Mandatfördelning under perioden 2019-2022 är följande: 

Arbetarpartiet Socialdemokraterna 23 

Moderata Samlingspartiet 15 

Sverigedemokraterna 11 

Vänsterpartiet 6 

Liberalerna 5 

Centerpartiet 5 

Kristdemokraterna 5 

Miljöpartiet de Gröna 3 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag      

Avgifter och övriga 
intäkter 72 99 80 67 -13 

Summa intäkter 72 99 80 67 -13 

Personal -4 210 -5 575 -4 508 -4 634 -126 

Lokaler -92 -1 046 -1 065 -1 198 -133 

Material och tjänster -8 076 -8 428 -9 907 -8 452 1 455 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -12 378 -15 049 -15 480 -14 284 1 196 

Buffert (endast i 
budget)      

Nettokostnad -12 306 -14 950 -15 400 -14 217 1 183 

Kommunbidrag 13 650 15 100 15 400 15 400 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 1 344 150 0 1 183 1 183 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 1 344 150 0 1 183 1 183 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 
Resultatet visar +1 183 tkr som främst kan hänföras till lägre kostnader för representation till följd av 
Coronapandemin. Även utbildningsbidragen till partierna är lägre än budgeterat. Kostnader för 
arvoden, lokaler, teknisk utrustning och framtagande av sammanträdeshandlingar för att kunna 
genomföra digitala möten överstiger budget. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag      

Avgifter och övriga 
intäkter 72 99 80 67 -13 

Summa intäkter 72 99 80 67 -13 

Personal -4 210 -5 575 -4 508 -4 634 -126 

Lokaler -92 -1 046 -1 065 -1 198 -133 

Material och tjänster -8 076 -8 428 -9 907 -8 452 1 455 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -12 378 -15 049 -15 480 -14 284 1 196 

Buffert (endast i 
budget)      

Nettokostnad -12 306 -14 950 -15 400 -14 217 1 183 

Kommunbidrag 13 650 15 100 15 400 15 400 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 1 344 150 0 1 183 1 183 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 1 344 150 0 1 183 1 183 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 
Resultatet visar +1 183 tkr som främst kan hänföras till lägre kostnader för representation till följd av 
Coronapandemin. Även utbildningsbidragen till partierna är lägre än budgeterat. Kostnader för 
arvoden, lokaler, teknisk utrustning och framtagande av sammanträdeshandlingar för att kunna 
genomföra digitala möten överstiger budget. 
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2.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Sammanträden -6 774 -9 926 -9 255 -8 483 772 

Partistöd -5 532 -5 024 -6 145 -5 734 411 

Summa -12 306 -14 950 -15 400 -14 217 1 183 

2.3 Verksamhetsanalys 

2.3.1 Sammanträden 

 

2.3.2 Partistöd 

Partistöd (grundstöd och mandatbundet stöd) har utbetalats enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

 

 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2336
Kommunfullmäktige, Årsredovisning 2020 6(7) 

2.3.3 Verksamhetsberättelse för Beredningen för medborgardialog 

Beredningen för medborgarinflytande ska inför varje år planera vad som ska genomföras och årligen 
redovisa resultatet av arbetet till Kommunfullmäktige. Under år 2020 har beredningsgruppen haft åtta 
protokollförda sammanträden. 

I beredningen finns Kommunfullmäktiges presidium representerat, därutöver en representant från varje 
parti i Kommunfullmäktige. Under året som gått har KD och C valt om representant. Representant 
från V avsade sig sitt uppdrag i december 2020, varför ingen ny företrädare är tillsatt. 

Ledamöter i beredningen är: 
Per-Olof Höög (S) 
Ulrik Nilsson (M) 
Anne-Marie Ekström (L) 
Tom Andersson (MP) 
Anita Spjuth (V) 
Valéria Kant (KD) 
Håkan Eriksson (C) 
Björn Qvarnström (SD) 

Beredningen för medborgarinflytande uppgifter 2020: 
Beredningsgruppen har fått ett utökat uppdrag. Utifrån beslut i Kommunfullmäktigen 2019-12-19 tar 
beredningen över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla demokratifrågor och öka 
dialogen mellan invånare och politiker. Kommunfullmäktiges Beredning för medborgarinflytande ska 
utifrån boråsarens synvinkel bevaka områdena: 

 Demokrati 

 Mänskliga rättigheter 

 Rättssäkerhet 

 Offentlighet 

Beredningen bytte även namn från Beredningen för medborgardialog till Beredningen för 
medborgarinflytande. 

En verksamhetsplan för beredningsgruppen har påbörjats och beräknas kunna fastställas under första 
kvartalet 2021. 

Ett årshjul har tagits fram med aktiviteter inom ramen för mänskliga rättigheter (MR) som 
uppmärksammas offentligt av kommunen. 

Riktlinjerna för Medborgardialog ska revideras. Beredningsgruppen har under året diskuterat att 
riktlinjerna kommer att ingå i det planerade styrdokumentet för mänskliga rättigheter. 

Beredningen vill förenkla och förbättra för invånare att ha kontakt med kommunen, en väg in. Det 
måste finnas enkla vägar för kontakt mellan kommun och medborgare för att åstadkomma goda 
relationer och skapa en grund för demokrati och gemensamt ansvar för samhället. I första hand har 
beredningen valt att titta vidare på hur synpunktshanteringen och e-petition kan bli mer lättillgängliga 
för medborgaren. 
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2.3.3 Verksamhetsberättelse för Beredningen för medborgardialog 

Beredningen för medborgarinflytande ska inför varje år planera vad som ska genomföras och årligen 
redovisa resultatet av arbetet till Kommunfullmäktige. Under år 2020 har beredningsgruppen haft åtta 
protokollförda sammanträden. 

I beredningen finns Kommunfullmäktiges presidium representerat, därutöver en representant från varje 
parti i Kommunfullmäktige. Under året som gått har KD och C valt om representant. Representant 
från V avsade sig sitt uppdrag i december 2020, varför ingen ny företrädare är tillsatt. 

Ledamöter i beredningen är: 
Per-Olof Höög (S) 
Ulrik Nilsson (M) 
Anne-Marie Ekström (L) 
Tom Andersson (MP) 
Anita Spjuth (V) 
Valéria Kant (KD) 
Håkan Eriksson (C) 
Björn Qvarnström (SD) 

Beredningen för medborgarinflytande uppgifter 2020: 
Beredningsgruppen har fått ett utökat uppdrag. Utifrån beslut i Kommunfullmäktigen 2019-12-19 tar 
beredningen över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla demokratifrågor och öka 
dialogen mellan invånare och politiker. Kommunfullmäktiges Beredning för medborgarinflytande ska 
utifrån boråsarens synvinkel bevaka områdena: 

 Demokrati 

 Mänskliga rättigheter 

 Rättssäkerhet 

 Offentlighet 

Beredningen bytte även namn från Beredningen för medborgardialog till Beredningen för 
medborgarinflytande. 

En verksamhetsplan för beredningsgruppen har påbörjats och beräknas kunna fastställas under första 
kvartalet 2021. 

Ett årshjul har tagits fram med aktiviteter inom ramen för mänskliga rättigheter (MR) som 
uppmärksammas offentligt av kommunen. 

Riktlinjerna för Medborgardialog ska revideras. Beredningsgruppen har under året diskuterat att 
riktlinjerna kommer att ingå i det planerade styrdokumentet för mänskliga rättigheter. 

Beredningen vill förenkla och förbättra för invånare att ha kontakt med kommunen, en väg in. Det 
måste finnas enkla vägar för kontakt mellan kommun och medborgare för att åstadkomma goda 
relationer och skapa en grund för demokrati och gemensamt ansvar för samhället. I första hand har 
beredningen valt att titta vidare på hur synpunktshanteringen och e-petition kan bli mer lättillgängliga 
för medborgaren. 
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2.4 Jämställdhetsperspektivet 
Kommunfullmäktige arbetar för att uppnå de nationella jämställdhetsmålen.   

 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 
samtidigt vitt skilda former beroende på var i organisationen målen tolkas in i det ordinarie arbetet. 
Redovisningar över jämställdhetsarbetet överlåts till respektive nämnd i årsredovisningen. 

 

3 Konsekvenser av coronaviruset 
Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 

2020, tkr 

Teknisk utrustning -10 

Div tjänster som utskick, datakonsulter, inköp av program/ 
licenser (Teams o voteringssystem) mm 

-197 

Lokalhyra Borås Kongress -107 

Summa -314 
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1 Inledning 
Det kan konstateras att 2020, som konsekvens av Covid-19, har varit ett annorlunda år vilket har 
påverkat förvaltningens arbete på ett genomgripande sätt. Mycket strategiskt arbete har fått läggas åt 
sidan eller planeras om till följd av pandemin. Fokus har bland annat varit att underlätta för alla 
verksamheter genom att samordna och ta fram rutiner. 

Ett omtumlande år ger oväntade avtryck även i den kommunala ekonomin. Det har skett en stor 
omställning av verksamheterna, intäkterna minskar, och skatteunderlaget räddas av statliga åtgärder, 
statsbidragen är rekordstora – det är inte lätt att se vart allt detta kommer att ta vägen. Ett starkt resultat 
2020 låg inte inom möjligheternas horisont i våras, men likväl är det ditåt det pekar nu. 
Även de närmsta två åren ser förhållandevis bra ut. Men både de mänskliga och ekonomiska effekterna 
av pandemin är på kort och lång sikt osäkra. Historien kommer att utvisa vad detta speciella år har fört 
med sig. 

Näringslivet drabbades oerhört hårt. I takt med hårdare rekommendationer ställdes högre krav på 
staden. Det infördes stödåtgärder för de hårdast drabbade företagen, bl.a. företagsakut för information 
och vägledning, gymnasieluncher som stöttade en härjad bransch och gav hemstuderande mat, 
hemleveranser av mat med hjälp av färdtjänst och butiker för att stödja 70+, längre betaltid för 
debiteringar och snabbare betalning av fakturor, stöd till butiker med möjlighet till försäljning utomhus, 
parkeringslättnader och digital handelsplats. 

Under året har en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service trätt i kraft. Lagen ställer stora krav 
på att vi som offentlig organisation säkerställer att våra digitala gränssnitt är tillgängliga. 
Kommunikationsavdelningen ansvarar för boras.se och intranätet vilket är två mycket använda digitala 
gränssnitt. Under året har webbplatserna validerats och olika åtgärder för att öka tillgängligheten har 
vidtagits. 

2020 tillsattes en tjänst för drivande och samordning av arbetet med koldioxidbudget. Detta sker i tät 
samverkan med Miljöförvaltningen. Under 2020 fokuserades på att avsluta revideringen av energi- och 
klimatstrategin, starta ett internt nätverk för energi och bygg, ta fram en första klimatrapport och starta 
upp klimatrådet. Arbetet för samverkan med näringsliv, civilsamhälle och akademi har påbörjats. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

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

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 besöksnäringen 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 handlingar  |  29 april 2021

 B 2341
Kommunstyrelsen, Årsredovisning 2020 3(36) 

1 Inledning 
Det kan konstateras att 2020, som konsekvens av Covid-19, har varit ett annorlunda år vilket har 
påverkat förvaltningens arbete på ett genomgripande sätt. Mycket strategiskt arbete har fått läggas åt 
sidan eller planeras om till följd av pandemin. Fokus har bland annat varit att underlätta för alla 
verksamheter genom att samordna och ta fram rutiner. 

Ett omtumlande år ger oväntade avtryck även i den kommunala ekonomin. Det har skett en stor 
omställning av verksamheterna, intäkterna minskar, och skatteunderlaget räddas av statliga åtgärder, 
statsbidragen är rekordstora – det är inte lätt att se vart allt detta kommer att ta vägen. Ett starkt resultat 
2020 låg inte inom möjligheternas horisont i våras, men likväl är det ditåt det pekar nu. 
Även de närmsta två åren ser förhållandevis bra ut. Men både de mänskliga och ekonomiska effekterna 
av pandemin är på kort och lång sikt osäkra. Historien kommer att utvisa vad detta speciella år har fört 
med sig. 

Näringslivet drabbades oerhört hårt. I takt med hårdare rekommendationer ställdes högre krav på 
staden. Det infördes stödåtgärder för de hårdast drabbade företagen, bl.a. företagsakut för information 
och vägledning, gymnasieluncher som stöttade en härjad bransch och gav hemstuderande mat, 
hemleveranser av mat med hjälp av färdtjänst och butiker för att stödja 70+, längre betaltid för 
debiteringar och snabbare betalning av fakturor, stöd till butiker med möjlighet till försäljning utomhus, 
parkeringslättnader och digital handelsplats. 

Under året har en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service trätt i kraft. Lagen ställer stora krav 
på att vi som offentlig organisation säkerställer att våra digitala gränssnitt är tillgängliga. 
Kommunikationsavdelningen ansvarar för boras.se och intranätet vilket är två mycket använda digitala 
gränssnitt. Under året har webbplatserna validerats och olika åtgärder för att öka tillgängligheten har 
vidtagits. 

2020 tillsattes en tjänst för drivande och samordning av arbetet med koldioxidbudget. Detta sker i tät 
samverkan med Miljöförvaltningen. Under 2020 fokuserades på att avsluta revideringen av energi- och 
klimatstrategin, starta ett internt nätverk för energi och bygg, ta fram en första klimatrapport och starta 
upp klimatrådet. Arbetet för samverkan med näringsliv, civilsamhälle och akademi har påbörjats. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

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

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 besöksnäringen 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. 
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2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Under hösten/vintern 2020 har kvalitets-
koordinatorn mot hedersrelaterat våld och 
förtryck vid Arbetslivsförvaltningen (ALF) 
tillsammans med en analytiker vid 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för 
kunskap och säkerhet (CKS) färdigställt en 
Handbok mot hedersrelaterat våld och förtryck 
som innehåller såväl åtgärder och insatser som 
metodstöd för olika verksamheter mot 
Hedersrelaterat våld och förtryck. Handboken 
har framställts i nära samverkan med en 
referensgrupp från relevanta verksamheter samt 
en styrgrupp som beslutat om innehållet i 
handboken. Arbetslivsnämnden ska under sitt 
möte i januari 2021 fatta beslut om handboken 
och därefter ska Kommunfullmäktige fatta 
beslut. 

Utreda ny yta för 
evenemangsområde 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är framskrivet av handläggare och 
ska under Q1-21 delges inför politisk beredning. 

Söka ny yta för 
evenemangsområde. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är framskrivet av handläggare och 
ska under Q1-21 delges inför politisk beredning. 

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 Utredningen är genomförd och är under politisk 
beredning. 

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Kartläggningen är klar. Frågan kommer tas upp i 
Socialt Hållbart Borås för vidare hantering. 

2.3 Företagandet växer genom samverkan 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

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

 3,46 3,7 3,5 
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  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

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

74 72 76 72 

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. 

2.4 Livskraftig stadskärna 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Antal nyproducerade lägenheter av 
AB Bostäder 

0 33 118 112 

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 godkännande av detaljplaner. 

 

 

 

2.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget behöver anpassas så det ligger i linje 
med översiktsplanen, där fokus ska vara på 
bostadsbyggande i serviceorterna. Strategisk 
plan för Tosseryd, Frufällan och Sparsör är gjord 
och en efterföljande detaljplan för Tosseryd är 
gjord, men överklagad. Uppdrag för nya 
detaljplaner för bostäder i stråken har givits 
under 2020. 

Ett förslag för utveckling av Stora 
torget ska tas fram. 

 Ej genomfört I ett första steg ska inblandade förvaltningar och 
privata aktörer hitta ett arbetssätt kring 
utvecklingen av Stora Torget. När ramarna kring 
arbetet är satta kan ett gemensamt förslag 
arbetas fram. Inväntar besked om uppdragets 
intentioner. 
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  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

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

74 72 76 72 

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. 

2.4 Livskraftig stadskärna 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Antal nyproducerade lägenheter av 
AB Bostäder 

0 33 118 112 

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 godkännande av detaljplaner. 

 

 

 

2.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget behöver anpassas så det ligger i linje 
med översiktsplanen, där fokus ska vara på 
bostadsbyggande i serviceorterna. Strategisk 
plan för Tosseryd, Frufällan och Sparsör är gjord 
och en efterföljande detaljplan för Tosseryd är 
gjord, men överklagad. Uppdrag för nya 
detaljplaner för bostäder i stråken har givits 
under 2020. 

Ett förslag för utveckling av Stora 
torget ska tas fram. 

 Ej genomfört I ett första steg ska inblandade förvaltningar och 
privata aktörer hitta ett arbetssätt kring 
utvecklingen av Stora Torget. När ramarna kring 
arbetet är satta kan ett gemensamt förslag 
arbetas fram. Inväntar besked om uppdragets 
intentioner. 
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2.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

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

82 82 80 84 

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

0 0 37 29 

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 
kommande åren, bland annat trygghetsboenden i Viskafors samt Fristad. En förutsättning för 
nyproduktion är framtagande och godkännande av detaljplaner. 

2.5.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Arbetet med 
landsbygdsutvecklingens innehåll, 
organisatoriska placering och 
ansvarsfördelning ska utredas och 
tydliggöras. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Strategisk 
samhällsplanering och Näringslivsenheten har 
tillsammans med politiken utrett och prövat olika 
organisatoriska lösningar. Behoven har 
kartlagts. Utredning har gjorts kring vilka som är 
inblandande i förutsättningarna och den 
konstaterar att detta är komplext med flertalet 
förvaltningar som påverkar möjligheten till 
utveckling på landsbygden. Samordning på 
övergripande nivå behövs likväl som politiska 
beslut kring strategier och program. Arbetet som 
bedrivs och förutsättningarna på landsbygden 
behöver synliggöras. Arbetsgruppen har 
presenterat ett förslag som från januari 2021 är 
under politisk beredning. Ett förslag på 
organisation och strategi tas fram för beslut i KS 
under kvartal två 2021. 

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

 Delvis 
genomfört 

Ärendet är under politisk beredning. Uppföljande 
informationsmöte är planerat. Därefter direktiv 
om fortsatt process. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Genomfört Ortsråden kan söka. 

Utbyggnadsstrategier för våra 
serviceorter med närområde ska 
tas fram. 

 Delvis 
genomfört 

Digital enkät genomfördes nov-dec 2020. Syftet 
med enkäten är att ta reda på hur invånare med 
kopplingar till orterna ser på dess framtida 
utveckling. Nästa steg i processen är att 
genomföra workshops med nyckelpersoner som 
har kopplingar till de olika orterna. Efter det 
arbetas ett utkast till handling fram och en dialog 
förs med allmänheten och berörda förvaltningar 
kring förslaget innan det går upp för beslut i 
Kommunfullmäktige. 

2.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

2.6.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
ta fram en cykelstrategi. 

 Delvis 
genomfört 

Har varit på remiss under hösten 2020. 
Förväntas antas under första halvan av 2021. 

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

 Ej genomfört Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks intäkter 
har sjunkit under pandemin. Man räknar med 
denna effekt även under 2021 och kommer att 
behöva fortsätta med Coronaanpassad trafik. 
Biljettpriser och kostnader efter de nya 
förutsättningarna kommer att behöva revideras. 
Kommunstyrelsen har under året gjort ett tillköp 
för närtrafik på helger. Dessa budgetuppdrag får 
anstå till dess Corona är över och man vet mer 
om utvecklingen av kollektivtrafiken och dess 
kostnader. 

Utveckling och förbättring av 
närtrafiken på landsbygden ska 
utredas. 

 Ej genomfört Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks intäkter 
har sjunkit under pandemin. Man räknar med 
denna effekt även under 2021 och kommer att 
behöva fortsätta med Coronaanpassad trafik. 
Biljettpriser och kostnader efter de nya 
förutsättningarna kommer att behöva revideras. 
Kommunstyrelsen har under året gjort ett tillköp 
för närtrafik på helger. Dessa budgetuppdrag får 
anstå till dess Corona är över och man vet mer 
om utvecklingen av kollektivtrafiken och dess 
kostnader. 

Hur hållbar mobilitet bäst kan 
uppnås ska utredas. 

 Ej genomfört Arbetet avvaktar utvecklingen av resultat från 
Trafikplanen som planeras gå ut på remiss 
2021. 

Kommunstyrelsen ska utreda 
införandet av anropsstyrd 
kollektivtrafik, så kallad närtrafik, 
även på helger. 

 Genomfört En kalkyl om tillköp för helgtrafik godkändes av 
Kommunstyrelsen 2020-06-15 § 268. Ett avtal 
med Västtrafik har undertecknats. Trafiken 
innebär resor lördagar och söndag inom fyra 
tidsintervall och startar december 2020. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Genomfört Ortsråden kan söka. 

Utbyggnadsstrategier för våra 
serviceorter med närområde ska 
tas fram. 

 Delvis 
genomfört 

Digital enkät genomfördes nov-dec 2020. Syftet 
med enkäten är att ta reda på hur invånare med 
kopplingar till orterna ser på dess framtida 
utveckling. Nästa steg i processen är att 
genomföra workshops med nyckelpersoner som 
har kopplingar till de olika orterna. Efter det 
arbetas ett utkast till handling fram och en dialog 
förs med allmänheten och berörda förvaltningar 
kring förslaget innan det går upp för beslut i 
Kommunfullmäktige. 

2.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

2.6.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
ta fram en cykelstrategi. 

 Delvis 
genomfört 

Har varit på remiss under hösten 2020. 
Förväntas antas under första halvan av 2021. 

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

 Ej genomfört Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks intäkter 
har sjunkit under pandemin. Man räknar med 
denna effekt även under 2021 och kommer att 
behöva fortsätta med Coronaanpassad trafik. 
Biljettpriser och kostnader efter de nya 
förutsättningarna kommer att behöva revideras. 
Kommunstyrelsen har under året gjort ett tillköp 
för närtrafik på helger. Dessa budgetuppdrag får 
anstå till dess Corona är över och man vet mer 
om utvecklingen av kollektivtrafiken och dess 
kostnader. 

Utveckling och förbättring av 
närtrafiken på landsbygden ska 
utredas. 

 Ej genomfört Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks intäkter 
har sjunkit under pandemin. Man räknar med 
denna effekt även under 2021 och kommer att 
behöva fortsätta med Coronaanpassad trafik. 
Biljettpriser och kostnader efter de nya 
förutsättningarna kommer att behöva revideras. 
Kommunstyrelsen har under året gjort ett tillköp 
för närtrafik på helger. Dessa budgetuppdrag får 
anstå till dess Corona är över och man vet mer 
om utvecklingen av kollektivtrafiken och dess 
kostnader. 

Hur hållbar mobilitet bäst kan 
uppnås ska utredas. 

 Ej genomfört Arbetet avvaktar utvecklingen av resultat från 
Trafikplanen som planeras gå ut på remiss 
2021. 

Kommunstyrelsen ska utreda 
införandet av anropsstyrd 
kollektivtrafik, så kallad närtrafik, 
även på helger. 

 Genomfört En kalkyl om tillköp för helgtrafik godkändes av 
Kommunstyrelsen 2020-06-15 § 268. Ett avtal 
med Västtrafik har undertecknats. Trafiken 
innebär resor lördagar och söndag inom fyra 
tidsintervall och startar december 2020. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Genomfört Behovet av pendelparkeringar och 
samåkningsparkeringar har utretts tillsammans 
med berörda parter. Både pendelparkeringar 
och samåkningsparkeringar iordningställs och 
några befintliga har utökats. Tekniska 
förvaltningen kommer arbeta fortlöpande med 
uppdateringar och genomförande. 

Kommunstyrelsen uppdras att 
genomföra en ny, politiskt ledd, 
utredning om framtidens 
kollektivtrafik genom stadens 
centrala delar. 

 Delvis 
genomfört 

Detta arbete pågår. Det har varit möten 
initierade av politikerna där Västtrafik och 
Nobina har medverkat. 
 
 

2.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

2.7.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Saknar underlag med landskapskaraktärsanalys 
som Samhällsbyggnadsnämnden givit sin 
förvaltning i uppdrag att producera. 

En utredning om att minska 
användningen av engångsartiklar 
ska genomföras 

 Delvis 
genomfört 

Utredningen är genomförd och remissvar har 
inkommit från nämnder och bolag. Genomgång 
av svaren pågår, har blivit försenad på grund av 
Covid-19. Idag byts engångsartiklar i plast ut 
mot mer miljövänliga alternativ i olika 
upphandlingar, exempelvis i upphandlingen av 
Hygien- och städprodukter. 

Kostorganisationen ska i lämpliga 
verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens 
offentliga serveringar och 
restauranger, pröva att redovisa 
klimatpåverkan per portion offentligt 
i menyn. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är förberett och kommer att 
genomföras på samtliga skolor inom 
grundskoleförvaltningen samt 
Viskastrandsgymnasiet under 2021. Uppdraget 
har blivit försenat på grund av Coronapandemin. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Borås Stads mångåriga 
internationella arbete med 
kunskapsöverföring inom 
avfallsområdet bör fortsätta. Under 
2020 ska Kommunstyrelsen utreda 
hur detta arbete ska bedrivas. 

 Delvis 
genomfört 

Under perioden har det skett få aktiviteter kring 
just kunskapsöverföringen inom avfallsområdet 
på det internationella planet pga covid-19.  
Information och mail korrespondens har 
förekommit kring ett initiativ kallat CCAC – 
Waste Initiative (CCAC, Climate and Clean Air 
Coalition). www.ccacoalition.org är ett frivilligt 
partnerskap mellan regeringar, mellanstatliga 
organisationer, företag, vetenskapliga 
institutioner och civilsamhällets organisationer 
som har åtagit sig att förbättra luftkvaliteten och 
skydda klimatet genom åtgärder för att minska 
kortlivade klimatföroreningar. Nätverket 
inkluderar hundratals statliga och icke-statliga 
partners och hundratals lokala aktörer som 
bedriver verksamhet inom den ekonomiska 
sektorn. Man har under året erbjudit 
webbseminarier för de som önskar delta. 
Det har startats ett avfallsprojekt kopplat till 
ACTE med mål att samla in goda metoder som 
implementeras i europeiska kommuner när det 
gäller hantering av textilavfall. Borås har en 
betydande roll i kunskapsöverföringen för att 
underlätta de deltagande kommunernas framtida 
val och höja kompetensen om existerande och 
framtida lösningar. 
Arbetet kommer ske i enlighet med riktlinjerna 
och färdplanen som upprättats av Europeiska 
kommissionen. På kommunal nivå ska arbetet 
följa olika insamlingsnivåer och återvinning av 
resurser samt inkludera och arbeta med New 
Green Deal mål. 
Pga Covid-19 har ingen plan kunnat tas fram 
utan arbete utifrån uppdraget har pausats under 
pandemin.  

2.8 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

7,1 2,8 3 3,1 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

3,2 1,4 0 0,3 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

- 63 43 58,1 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Utfallet är endast 0,1 % högre än målvärdet trots den pågående pandemin. Samtliga chefer har 
Coronapandemin som fokusområde men de jobbar också med aktiviteterna i SAM hjulet och 
uppföljning av sjukfrånvaron är genomförd under hösten. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Borås Stads mångåriga 
internationella arbete med 
kunskapsöverföring inom 
avfallsområdet bör fortsätta. Under 
2020 ska Kommunstyrelsen utreda 
hur detta arbete ska bedrivas. 

 Delvis 
genomfört 

Under perioden har det skett få aktiviteter kring 
just kunskapsöverföringen inom avfallsområdet 
på det internationella planet pga covid-19.  
Information och mail korrespondens har 
förekommit kring ett initiativ kallat CCAC – 
Waste Initiative (CCAC, Climate and Clean Air 
Coalition). www.ccacoalition.org är ett frivilligt 
partnerskap mellan regeringar, mellanstatliga 
organisationer, företag, vetenskapliga 
institutioner och civilsamhällets organisationer 
som har åtagit sig att förbättra luftkvaliteten och 
skydda klimatet genom åtgärder för att minska 
kortlivade klimatföroreningar. Nätverket 
inkluderar hundratals statliga och icke-statliga 
partners och hundratals lokala aktörer som 
bedriver verksamhet inom den ekonomiska 
sektorn. Man har under året erbjudit 
webbseminarier för de som önskar delta. 
Det har startats ett avfallsprojekt kopplat till 
ACTE med mål att samla in goda metoder som 
implementeras i europeiska kommuner när det 
gäller hantering av textilavfall. Borås har en 
betydande roll i kunskapsöverföringen för att 
underlätta de deltagande kommunernas framtida 
val och höja kompetensen om existerande och 
framtida lösningar. 
Arbetet kommer ske i enlighet med riktlinjerna 
och färdplanen som upprättats av Europeiska 
kommissionen. På kommunal nivå ska arbetet 
följa olika insamlingsnivåer och återvinning av 
resurser samt inkludera och arbeta med New 
Green Deal mål. 
Pga Covid-19 har ingen plan kunnat tas fram 
utan arbete utifrån uppdraget har pausats under 
pandemin.  

2.8 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

7,1 2,8 3 3,1 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

3,2 1,4 0 0,3 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

- 63 43 58,1 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Utfallet är endast 0,1 % högre än målvärdet trots den pågående pandemin. Samtliga chefer har 
Coronapandemin som fokusområde men de jobbar också med aktiviteterna i SAM hjulet och 
uppföljning av sjukfrånvaron är genomförd under hösten. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Utfallet är 0,3 % högre än målvärdet. Statistiken är för en hel 12-månaders period (201912 - 202011) så 
här finns redovisade timmar i antal årsarbetare från timavlönade medarbetare inom bemanningsenheten 
administration. Denna verksamhet är flyttad till annan förvaltning from 2020-01-01. Övriga timmar 
kommer från praktikanter från Högskolan som jobbar i verksamheten under sommaren. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Utfallet var högre än målvärdet 2020 men lägre än 2019. Den totala kostnaden för uttaget 
friskvårdsbidrag visar ett snitt per person på de medarbetarna som tagit ut det om 1 518 kr. 
Förvaltningen har pushat för ett högt användande under året men pandemin har medfört att man inte 
kunnat träna på samma sätt som man planerat då begränsningar har införts vad gäller möjligheter till 
träning. 

2.8.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Ärendet har redovisats för Kommunstyrelsen 
2018 och blev då återremitterat. Beredning 
pågår. 

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

 Delvis 
genomfört 

Försök att använda provision i olika 
upphandlingar för att fördela kostnaderna och 
nyttorna pågår. Provision finns idag introducerat 
i flertalet avtal och utvärdering av resultatet 
kommer ske under avtalstiden. 

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

 Delvis 
genomfört 

En ny debiteringsmodell för Koncerninköps 
långsiktiga finansiering testas. Modellen är tänkt 
att säkerställa den organiska tillväxten och 
utvecklingen med rätt bestyckning av roller som 
behövs. I arbetet beaktas även hur 
vinsthemtagning kan ske utifrån avtalstrohet och 
nya ramavtal, för vilket vi har upphandlat ett 
inköpsanalyssystem, vilket i nuläget testas av 
ekonomer på olika förvaltningar. Dock 
konstateras ett behov av utökning av resurser 
för att hantera frågan på ett tillfredsställande 
sätt. 

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

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår och samtal förs med 
Arbetslivsförvaltningen som har en övergripande 
kalkyl över sina behov för att kunna driva en 
förmedling av inventarier och ser över sina 
förutsättningar. Även arbetet med att skapa en 
policy pågår. Koncerninköp har tilldelats pengar i 
budgeten för 2020 för att finansiera en 
projektanställning gällande uppdraget. 
Koncerninköp tittar på möjligheten att tillfälligt 
använda en konsult för delar av arbetet. 
På grund av rådande Covid-19 pandemi har 
arbetet flyttats fram.  
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

I samarbete med Organisationshälsa ska stödet 
till första linjens chefer förstärkas under 2021. 

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

 Delvis 
genomfört 

Utredningen av behovet och kostnaden för att 
även erbjuda fria arbetsskor till de grupper som 
redan har fria arbetskläder är klar. 

3 Nämndens verksamhet 1 

3.1 Stadsledningskansliet 

3.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 1 731 3 082 3 812 67 577 63 765 

Avgifter och övriga 
intäkter 90 543 90 906 84 395 112 887 28 492 

Summa intäkter 92 274 93 988 88 207 180 464 92 257 

Personal -132 885 -135 800 -131 300 -136 033 -4 733 

Lokaler -11 464 -12 072 -10 458 -11 791 -1 333 

Material och tjänster -62 803 -94 501 -78 082 -201 347 -123 265 

Kapitalkostnader -7 215 -6 346 -7 212 -7 131 81 

Summa kostnader -214 367 -248 719 -227 052 -356 302 -129 250 

Buffert (endast i 
budget)      

Nettokostnad -122 093 -154 731 -138 845 -175 838 -36 993 

Kommunbidrag 119 563 119 405 138 845 138 845 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -2 530 -35 326 0 -36 993 -36 993 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt  15 068  9 361 9 361 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -2 530 -20 258 0 -27 632 -27 632 

Ackumulerat resultat 5 000 5 000    
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

I samarbete med Organisationshälsa ska stödet 
till första linjens chefer förstärkas under 2021. 

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

 Delvis 
genomfört 

Utredningen av behovet och kostnaden för att 
även erbjuda fria arbetsskor till de grupper som 
redan har fria arbetskläder är klar. 

3 Nämndens verksamhet 1 

3.1 Stadsledningskansliet 

3.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 1 731 3 082 3 812 67 577 63 765 

Avgifter och övriga 
intäkter 90 543 90 906 84 395 112 887 28 492 

Summa intäkter 92 274 93 988 88 207 180 464 92 257 

Personal -132 885 -135 800 -131 300 -136 033 -4 733 

Lokaler -11 464 -12 072 -10 458 -11 791 -1 333 

Material och tjänster -62 803 -94 501 -78 082 -201 347 -123 265 

Kapitalkostnader -7 215 -6 346 -7 212 -7 131 81 

Summa kostnader -214 367 -248 719 -227 052 -356 302 -129 250 

Buffert (endast i 
budget)      

Nettokostnad -122 093 -154 731 -138 845 -175 838 -36 993 

Kommunbidrag 119 563 119 405 138 845 138 845 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -2 530 -35 326 0 -36 993 -36 993 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt  15 068  9 361 9 361 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -2 530 -20 258 0 -27 632 -27 632 

Ackumulerat resultat 5 000 5 000    
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Resultatanalys 
Resultatet visar -27,6 mnkr. De öronmärkta poster om 9,4 mnkr som ingår i resultatet är fördelade 
enligt tabell 3.2.1. Kommunfullmäktige har beslutat (KF 2019-11-20 § 261) att Kommunstyrelsen ska 
finansiera sanering och rivning av Gässlösa, vilket under 2020 motsvarar 33,8 mnkr och belastar 
Finansenheten, verksamhet Gässlösa deponi.  Om hänsyn tas till dessa två poster är 
Stadsledningskansliets resultat för 2020 + 6,2 mnkr. I resultatet finns kostnader kopplade till Corona, 
vilka inte är statsbidragsberättigade, om 4,7 mnkr. 

Året har till stor del präglats av Corona och covid-19. Flera aktiviteter har ställts in/ skjutits upp/ 
pausats som t ex Näringslivsdagen, Nationaldagsfirande samt diverse olika kurser, konferenser med 
tillhörande resor och övernattningar. De sistnämnda posterna genererar själva ett resultat om +1,0 
mnkr (2019 -1,8 mnkr). Personal har på olika håll varit engagerade i pandemin vilket medfört 
omstrukturering i ordinarie arbete med t ex lägre projekt- och konsultkostnader i förhållande till budget 
som följd. Under året har förvaltningen haft flera obemannade tjänster, till viss del en följd av 
sjukskrivningar och vård av barn i samband med Corona. I tabell 3.2 kan tyckas att just kostnader för 
personal visar på ett underskott. Detta förklaras, liksom föregående år, av att stora delar av de intäkter 
som redovisas avser täcka just personalrelaterade kostnader. 
Även den negativa avvikelsen vad gäller lokaler kan förklaras med att vissa av dessa kostnader är 
intäktsfinansierade. 

  

3.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Organisationshälsa 30 000 4 867 5 595 19 538 

Byggbonus 14 750 8 971 1 114 4 665 

E-handelsstaden 3 000 840 1 007 1 153 

Market Place Borås 7 000 5 482 1 518 0 

Sociala investeringar  313 127 -440 

Summa 54 750 20 473 9 361 24 916 

3.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Kommunledning      

Intäkter 42 379 45 351 45 601 54 730 9 129 

Kostnader -173 499 -176 577 -190 112 -198 527 -8 415 

Resultat -131 120 -131 226 -144 511 -143 797 714 
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Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Personaladministration      

Intäkter 12 115 11 690 2 194 10 221 8 027 

Kostnader -11 365 -11 215 -2 794 -10 706 -7 912 

Resultat 750 475 -600 -485 115 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet      

Intäkter 6 16 0 7 7 

Kostnader -12 123 -19 094 -18 266 -18 554 -288 

Resultat -12 117 -19 078 -18 266 -18 547 -281 

Markreserv      

Intäkter 22 785 22 786 25 500 33 801 8 301 

Kostnader -12 578 -36 339 -9 257 -17 725 -8 468 

Resultat 10 207 -13 553 16 243 16 076 -167 

Totalförsvar och 
samhällsskydd      

Intäkter 1 724 2 758 3 812 3 541 -271 

Kostnader -2 001 -3 053 -4 112 -3 855 257 

Resultat -277 -295 -300 -314 -14 

Industrimark      

Intäkter 5 950 3 730 3 820 4 000 180 

Kostnader -716 -550 -601 -604 -3 

Resultat 5 234 3 180 3 219 3 396 177 

Bostadsmark      

Intäkter 7 313 7 656 7 280 7 483 203 

Kostnader -530 -337 -360 -337 23 

Resultat 6 783 7 319 6 920 7 146 226 

Vård och omsorg      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 410 -1 410 -1 410 -1 471 -61 

Resultat -1 410 -1 410 -1 410 -1 471 -61 

Övrigt      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -140 -140 -140 -140 0 

Resultat -140 -140 -140 -140 0 

Gässlösa deponi      

Intäkter   0 0 0 

Kostnader   0 -33 782 -33 782 

Resultat   0 -33 782 -33 782 
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Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Personaladministration      

Intäkter 12 115 11 690 2 194 10 221 8 027 

Kostnader -11 365 -11 215 -2 794 -10 706 -7 912 

Resultat 750 475 -600 -485 115 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet      

Intäkter 6 16 0 7 7 

Kostnader -12 123 -19 094 -18 266 -18 554 -288 

Resultat -12 117 -19 078 -18 266 -18 547 -281 

Markreserv      

Intäkter 22 785 22 786 25 500 33 801 8 301 

Kostnader -12 578 -36 339 -9 257 -17 725 -8 468 

Resultat 10 207 -13 553 16 243 16 076 -167 

Totalförsvar och 
samhällsskydd      

Intäkter 1 724 2 758 3 812 3 541 -271 

Kostnader -2 001 -3 053 -4 112 -3 855 257 

Resultat -277 -295 -300 -314 -14 

Industrimark      

Intäkter 5 950 3 730 3 820 4 000 180 

Kostnader -716 -550 -601 -604 -3 

Resultat 5 234 3 180 3 219 3 396 177 

Bostadsmark      

Intäkter 7 313 7 656 7 280 7 483 203 

Kostnader -530 -337 -360 -337 23 

Resultat 6 783 7 319 6 920 7 146 226 

Vård och omsorg      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 410 -1 410 -1 410 -1 471 -61 

Resultat -1 410 -1 410 -1 410 -1 471 -61 

Övrigt      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -140 -140 -140 -140 0 

Resultat -140 -140 -140 -140 0 

Gässlösa deponi      

Intäkter   0 0 0 

Kostnader   0 -33 782 -33 782 

Resultat   0 -33 782 -33 782 
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Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Coronakostnader /intäkter 
fördelade på verksamheter 
skilda från 
Stadsledningskansliet 

     

Intäkter   0 66 681 66 681 

Kostnader   0 -70 601 -70 601 

Resultat   0 -3 920 -3 920 

Totalt      

Intäkter 92 272 93 987 88 207 180 464 92 257 

Kostnader -214 362 -248 715 -227 052 -356 302 -129 250 

Resultat -122 090 -154 728 -138 845 -175 838 -36 993 

3.4 Verksamhetsanalys 
Kommunfullmäktige har beslutat (KF 2019-11-20 § 261) att Kommunstyrelsen ska finansiera sanering 
och rivning av Gässlösa, vilket under 2020 motsvarar 33,8 mnkr och belastar Finansenheten, 
verksamhet Gässlösa deponi, ansvar Ekonomistyrning. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige (Dnr KS 2020-00546) i september kom avdelningen Koncerninköp 
på Stadsledningskansliet att bli sammanhållande för inköp och därmed Coronarelaterade kostnader. I 
redovisningen har ändå de kostnader som uppstått och de intäkter, i form av bidrag som under 2020 
kommit från Socialstyrelsen, fördelats på de berörda verksamheterna inom Sociala 
omsorgsförvaltningen, Vård- och äldre förvaltningen samt Grundskole- och Förskoleförvaltningarna. 
Därav den särredovisning som syns under rubriken "Coronakostnader/intäkter fördelade på 
verksamheter skilda från Stadsledningskansliet". 

3.4.1 Kommunledning 

3.4.1.1 Gemensam administration

Verksamheten avser delar av Stadsledningskansliets administrativa kostnader samt förvaltningens 
lokalkostnader. Årets resultat visar +1,6 mnkr, vilken då inkluderar den buffert om 0,6 mnkr som lagts 
2020. Övrigt överskott förklaras av bl.a. lägre kostnader för konsulter och driftentreprenader än 
budgeterat. Bufferten samt övriga verksamheters eventuella överskott går åt till det stora underskottet 
på ansvar Finans, verksamhet Gässlösa deponi, till följd av en icke-budgeterad kostnad för, tidigare 
nämnd, sanering och rivning av Gässlösa. 

Borås Stad arbetar för att främja den lokala utvecklingen i hela kommunen. Lokal utveckling, som 
finansieras genom centralt avsatta medel, bokförs under den gemensamma administrationen. År 2020 
beviljades ansökningar till en total kostnad av ca 1,4 mnkr, till exempelvis anpassning av lokal till lokal 
mötesplats för bland annat barn i Sjömarkenkyrkan, en vandringsled via Rångedala hembygdsförening, 
Framtid Fristad placerar LED-belysning i rondellträd och Dannike IK iordningställer yta för 
affärscontainer. 
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3.4.1.2 Kommunikation

Kommunikationsavdelningens arbete under 2020 har till stor del handlat om kriskommunikation 
kopplat till coronapandemin. Vi har ställts inför nya utmaningar att nå fram till invånarna i vårt uppdrag 
att med hjälp av kommunikationen skydda dem. 

När den centrala krisledningsstaben i mars gick upp i orange läge, tog kommunikationsavdelningen 
över förvaltningarnas ansvar för kriskommunikationen. Den enorma informationsmängden krävde ett 
nära och strukturerat samarbete mellan ett 20-tal kommunikatörer. Kriskommunikationen har i stort 
bestått av följande delar: 

 Kunskap och medvetandegörande om vad coronaviruset är, hur det sprids och hur man ska 
agera för att spridningen ska minskas. Kommunikation på olika språk har varit en viktig del. 

 Information om hur de kommunala verksamheterna har det. Nedstängningar, ändrade tider, 
ändrade villkor för besök etc. samt utökade och nya tjänster. 

 Information till medarbetare om frågor som rör anställning och Borås Stad som arbetsgivare. 

Även om stora delar av avdelningens planerade arbete skjutits upp eller strukits på grund av 
coronahanteringen så har de mest angelägna av övriga uppgifter genomförts. 

Under 2020 har en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service trätt i kraft. Lagen ställer stora 
krav på att vi som offentlig organisation säkerställer att våra digitala gränssnitt är tillgängliga. 
Kommunikationsavdelningen ansvarar för boras.se och intranätet vilket är två mycket använda digitala 
gränssnitt. Under året har vi validerat webbplatserna och vidtagit olika åtgärder för att öka 
tillgängligheten. 

I samarbete med Kvalitet och utveckling har vi drivit ett pilotprojekt som går ut på att testa vilka 
positiva effekter en chatbot kan ha i form av avlastning för verksamheterna och utökad service till 
invånarna. 

Det strategiska arbetet med att stärka Borås Stad som arbetsgivare gav oss två utmärkelser, Årets 
kommun inom Employer branding och Karriärföretag 2020. 

Studentsamarbetet i staden har intensifierats med bland annat tre arbetsgrupper – Näringsliv och 
arbetsmarknad, Bostäder samt Kultur och nöje – där Borås Stad tillsammans med högskolan, 
studentkåren och Borås Näringsliv lämnat in en ansökan om att bli Årets studentstad. Samarbetet ledde 
till att Borås fick utmärkelsen Årets Studentstad 20/21. Kommunikationsavdelningen har samordnat 
arbetsgrupperna, organiserat ansökan samt projektleder kommunikationen kring Årets Studentstad 
20/21. 

Under året medverkade vi på rekryteringsmässor, men har också utvecklat bättre metoder för digital 
närvaro för vår kompetensförsörjning. Instagram-kontot Kommunkostymen belönades med ett 
designpris. 

Efter tio år med digitala infartsskyltar har vi installerat nya bildskärmar med större möjligheter för att 
med snyggare och mer bildrika budskap lyfta Borås. Ett antal digitala informationsskyltar har även 
tillkommit i stadskärnan. 

Arbetet med Tillitsresan, hur Borås Stad ska gå till ett tillitsbaserat förhållningssätt, har fortsatt om än 
med betydligt lägre intensitet. 

Avdelningen har deltagit i det pågående arbetet att revidera visionen Borås 2025. 

Personaltidningen Saxen har kommit ut tre gånger. Nummer 2 och 3 behandlade i huvudsak 
erfarenheterna av pandemin. 

Tidningen Såklart Borås med en upplaga på runt 55 000 exemplar behandlade i ett 28-sidigt 
temanummer under hösten det förestående 400-årsfirandet av staden. 

Vi har uppdaterat klarspråkshandboken Klart Språk. 
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3.4.1.2 Kommunikation

Kommunikationsavdelningens arbete under 2020 har till stor del handlat om kriskommunikation 
kopplat till coronapandemin. Vi har ställts inför nya utmaningar att nå fram till invånarna i vårt uppdrag 
att med hjälp av kommunikationen skydda dem. 

När den centrala krisledningsstaben i mars gick upp i orange läge, tog kommunikationsavdelningen 
över förvaltningarnas ansvar för kriskommunikationen. Den enorma informationsmängden krävde ett 
nära och strukturerat samarbete mellan ett 20-tal kommunikatörer. Kriskommunikationen har i stort 
bestått av följande delar: 

 Kunskap och medvetandegörande om vad coronaviruset är, hur det sprids och hur man ska 
agera för att spridningen ska minskas. Kommunikation på olika språk har varit en viktig del. 

 Information om hur de kommunala verksamheterna har det. Nedstängningar, ändrade tider, 
ändrade villkor för besök etc. samt utökade och nya tjänster. 

 Information till medarbetare om frågor som rör anställning och Borås Stad som arbetsgivare. 

Även om stora delar av avdelningens planerade arbete skjutits upp eller strukits på grund av 
coronahanteringen så har de mest angelägna av övriga uppgifter genomförts. 

Under 2020 har en ny lag om tillgänglighet till digital offentlig service trätt i kraft. Lagen ställer stora 
krav på att vi som offentlig organisation säkerställer att våra digitala gränssnitt är tillgängliga. 
Kommunikationsavdelningen ansvarar för boras.se och intranätet vilket är två mycket använda digitala 
gränssnitt. Under året har vi validerat webbplatserna och vidtagit olika åtgärder för att öka 
tillgängligheten. 

I samarbete med Kvalitet och utveckling har vi drivit ett pilotprojekt som går ut på att testa vilka 
positiva effekter en chatbot kan ha i form av avlastning för verksamheterna och utökad service till 
invånarna. 

Det strategiska arbetet med att stärka Borås Stad som arbetsgivare gav oss två utmärkelser, Årets 
kommun inom Employer branding och Karriärföretag 2020. 

Studentsamarbetet i staden har intensifierats med bland annat tre arbetsgrupper – Näringsliv och 
arbetsmarknad, Bostäder samt Kultur och nöje – där Borås Stad tillsammans med högskolan, 
studentkåren och Borås Näringsliv lämnat in en ansökan om att bli Årets studentstad. Samarbetet ledde 
till att Borås fick utmärkelsen Årets Studentstad 20/21. Kommunikationsavdelningen har samordnat 
arbetsgrupperna, organiserat ansökan samt projektleder kommunikationen kring Årets Studentstad 
20/21. 

Under året medverkade vi på rekryteringsmässor, men har också utvecklat bättre metoder för digital 
närvaro för vår kompetensförsörjning. Instagram-kontot Kommunkostymen belönades med ett 
designpris. 

Efter tio år med digitala infartsskyltar har vi installerat nya bildskärmar med större möjligheter för att 
med snyggare och mer bildrika budskap lyfta Borås. Ett antal digitala informationsskyltar har även 
tillkommit i stadskärnan. 

Arbetet med Tillitsresan, hur Borås Stad ska gå till ett tillitsbaserat förhållningssätt, har fortsatt om än 
med betydligt lägre intensitet. 

Avdelningen har deltagit i det pågående arbetet att revidera visionen Borås 2025. 

Personaltidningen Saxen har kommit ut tre gånger. Nummer 2 och 3 behandlade i huvudsak 
erfarenheterna av pandemin. 

Tidningen Såklart Borås med en upplaga på runt 55 000 exemplar behandlade i ett 28-sidigt 
temanummer under hösten det förestående 400-årsfirandet av staden. 

Vi har uppdaterat klarspråkshandboken Klart Språk. 
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Kommunikationsavdelningen fortsätter arbetet med att utveckla Borås Stads kommunikations- och 
budskapsplanering, bland annat genom att leda redaktörsråd för boras.se, forum för kommunikatörer 
och en budskapsplaneringsgrupp. 

Under 2020 har Borås Stad genom Kommunstyrelsen haft avtal om marknadsföringssamarbete med IF 
Elfsborg, Borås Basket, Borås Hockey, Norrby IF, Fristad GoIF, Bergdalens IK och Borås Grand Prix. 
Syftet med samarbetet är att marknadsföra såväl Borås Stad som Borås. 

Kommunikationsavdelningen hade 2020 sju medarbetare. 

3.4.1.3 Ekonomistyrning

Ett omtumlande år ger oväntade avtryck i den kommunala ekonomin. Det har skett en stor omställning 
av verksamheterna, intäkterna minskar, och skatteunderlaget räddas av statliga åtgärder, statsbidragen är 
rekordstora – det är inte lätt att se vart allt detta kommer att ta vägen. Ett starkt resultat 2020 låg inte 
inom möjligheternas horisont i våras, men likväl är det ditåt det pekar nu. 
Även de närmsta två åren ser förhållandevis bra ut. Men både de mänskliga och ekonomiska effekterna 
av pandemin är på kort och lång sikt osäkra. Historien kommer att utvisa vad detta speciella år fört med 
sig. 

Ekonomistyrning ansvarar för kommunens centrala och övergripande ekonomiska planering, 
uppföljning, styrning, sekretariat, juridik och strategisk IT. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över 
kommunens nämnder och bolag utgör grunden i arbetet. Det innebär bland annat beredning av 
nämndernas förslag respektive redovisning inför beslut om kommunens årsbudget och årsredovisning. 
Avdelningen ansvarar också för finansverksamheten med kommunens internbank för bolagen samt 
strategisk IT. Genom verksamhetsekonomen är avdelningen också stöd för hela Stadsledningskansliet i 
budget och uppföljning. Sedan maj 2019 tillhör enheten Sekretariatet med juridik och valkansli 
Ekonomistyrning. Sekretariatet har sekreterarskap för Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen. 
Sekretariatet sköter också sekreterarskap i Arvodesdelegationen, Kommunfullmäktiges valberedning 
och Representationskommittén, samt handlägger kommitténs ärenden. Juridik ger juridiskt stöd till 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder och de kommunala bolagen. 

Budget- och controllerenheten 
Under året har arbetet präglats av den rådande Coronapandemin. Budget- och uppföljningsarbetet har 
till stor del fått ske reaktivt eftersom vi detta år i än högre grad fått lita på att staten skjuter till resurser 
för att kompensera nedgången i ekonomin. Enheten har genomfört ett intensivt arbete under 2020 och 
som vanligt berett ett stort antal ärenden. 
Översyn av kommunens internhyressystem har varit ett viktigt område. Beslut om detta förväntas tas 
under våren 2021. 
Deltagande i arbetet med tillitsbaserad styrning har varit en viktig utvecklingsfråga där enheten deltagit. 
Vilket avtryck det får på budgetprocessen, troligtvis inför 2022, är ännu inte klart. 

Finansenheten 
Finansenheten sköter hantering av finansfrågor i hela kommunkoncernen, lånar upp via egna program 
och Kommuninvest samt vidareutlånar till bolagen genom internbanken. 

Borås Stad har under 2020 behållit sin höga kreditvärdering AA+ hos kreditvärderingsinstitutet 
Standard & Poor’s. 

Kommunstyrelsen beslutade i augusti 2016 om en förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen och 
under 2020 har bolagsgruppen fortsatt att utveckla ägardialogen med bolagen. 

Enheten har under året arbetat med budget och uppföljningar av Kommunstyrelsens verksamhet samt 
bolagskoncernen. 

Finansenheten visar ett negativt resultat för 2020 motsvarande -33,3 mnkr i förhållande till budget. 
Underskottet förklaras av kostnader för sanering av de små slamlagunerna och sanering och rivning av 
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Gässlösa som Kommunfullmäktige beslutade att Kommunstyrelsen skulle finansiera, KF 2019-11-20 § 
261. Totalt beräknas dessa kostnader uppgå till 80 mnkr, 33,8 mnkr belastar 2020 års ekonomiska 
resultat. 

Strategisk IT 
Enheten strategisk IT är ett stöd för förvaltningarna i deras arbete med IT och är även stöd och 
kravställare för Dataservice på Servicekontoret. Delar av Office 365 har använts under pandemin, hit 
hör Teams som möjliggjort ett betydande antal distansmöten för både förtroendevalda och tjänstemän 
under året. En pilot där 150 tjänstepersoner testar hela Office 365 pågår. Utifrån detta har ett ärende 
kring stadens syn på molntjänster beretts. På sikt är detta arbete viktigt för stadens syn på lagring av 
personuppgifter och information på annan plats än i stadens egna datorer. 
 
Arbetet med förvaltningsmodell för IT-system har fortsatt och de tre förvaltningarna inom 
utbildningsklustret har en färdig förvaltningsplan för 2021. Samma sak gäller för Kultur och 
Fritidsklustret. Nu är ca 80% av stadens samlade verksamhet inne i modellen. Arbetet med 
förvaltningsmodellen har kommit så långt att en ny nivå av IT-styrning kan vara önskvärd. Frågan 
diskuteras i IT-styrgrupp av tjänstepersoner och i IT-rådet av förtroendevalda. 
 
Sekretariatet och Juridik 
Sekretariatet har under 2020 arbetat med att genomföra och utveckla en modell för digitala 
sammanträden för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen samt nämnderna. Därutöver har 
Krisledningsnämndens sammanträden administrerats hos Sekretariatet. 

Juridik har under 2020 handlagt 470 ärenden åt förvaltningar och bolag, en ökning med 34 procent från 
föregående år. 

  

3.4.1.4 Personal och förhandling

Personal- och förhandlingsavdelningen arbetar normalt huvudsakligen med strategisk personalpolitik, 
övergripande organisationsfrågor och förhandlingsfrågor. Avdelningen arbetar kontinuerligt med 
utveckling inom personalområdet i syfte att Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 
sina anställda goda arbetsvillkor och ger brukare, kunder och medborgare en god service med hög 
kvalitet. 

2020 har varit ett annorlunda år på grund av covid-19 vilket har påverkat avdelningens arbete på ett 
genomgripande sätt. Mycket strategiskt arbete har fått läggas åt sidan eller planeras om till följd av 
pandemin. Fokus har bland annat varit att underlätta för verksamheterna genom att samordna och ta 
fram rutiner. 

Avdelningen har initierat ett antal uppdragsgrupper i syfte att klara den framtida personal- och 
kompetensförsörjningen. Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för 
att möta omfattande förändringar inte minst med anledning av den demografiska utvecklingen. 

Det strategiska arbetet med uppdragsgrupperna har fortsatt under året men tidvis legat nere på grund 
av pandemin. Flera deltagare har varit direkt berörda av pandemihanteringen och det arbete som har 
skett har fått genomföras utifrån deltagarnas möjligheter. Grupperna har fått ställa om till digitala 
möten och stora delar av handlingsplanerna har fått skjutas fram. Uppdragen är: 

 Att jobba längre 
 Att jobba mer 
 Minska ohälsan 
 Digitalisering 
 Öka anställningsbarheten 
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Gässlösa som Kommunfullmäktige beslutade att Kommunstyrelsen skulle finansiera, KF 2019-11-20 § 
261. Totalt beräknas dessa kostnader uppgå till 80 mnkr, 33,8 mnkr belastar 2020 års ekonomiska 
resultat. 

Strategisk IT 
Enheten strategisk IT är ett stöd för förvaltningarna i deras arbete med IT och är även stöd och 
kravställare för Dataservice på Servicekontoret. Delar av Office 365 har använts under pandemin, hit 
hör Teams som möjliggjort ett betydande antal distansmöten för både förtroendevalda och tjänstemän 
under året. En pilot där 150 tjänstepersoner testar hela Office 365 pågår. Utifrån detta har ett ärende 
kring stadens syn på molntjänster beretts. På sikt är detta arbete viktigt för stadens syn på lagring av 
personuppgifter och information på annan plats än i stadens egna datorer. 
 
Arbetet med förvaltningsmodell för IT-system har fortsatt och de tre förvaltningarna inom 
utbildningsklustret har en färdig förvaltningsplan för 2021. Samma sak gäller för Kultur och 
Fritidsklustret. Nu är ca 80% av stadens samlade verksamhet inne i modellen. Arbetet med 
förvaltningsmodellen har kommit så långt att en ny nivå av IT-styrning kan vara önskvärd. Frågan 
diskuteras i IT-styrgrupp av tjänstepersoner och i IT-rådet av förtroendevalda. 
 
Sekretariatet och Juridik 
Sekretariatet har under 2020 arbetat med att genomföra och utveckla en modell för digitala 
sammanträden för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen samt nämnderna. Därutöver har 
Krisledningsnämndens sammanträden administrerats hos Sekretariatet. 

Juridik har under 2020 handlagt 470 ärenden åt förvaltningar och bolag, en ökning med 34 procent från 
föregående år. 

  

3.4.1.4 Personal och förhandling

Personal- och förhandlingsavdelningen arbetar normalt huvudsakligen med strategisk personalpolitik, 
övergripande organisationsfrågor och förhandlingsfrågor. Avdelningen arbetar kontinuerligt med 
utveckling inom personalområdet i syfte att Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder 
sina anställda goda arbetsvillkor och ger brukare, kunder och medborgare en god service med hög 
kvalitet. 

2020 har varit ett annorlunda år på grund av covid-19 vilket har påverkat avdelningens arbete på ett 
genomgripande sätt. Mycket strategiskt arbete har fått läggas åt sidan eller planeras om till följd av 
pandemin. Fokus har bland annat varit att underlätta för verksamheterna genom att samordna och ta 
fram rutiner. 

Avdelningen har initierat ett antal uppdragsgrupper i syfte att klara den framtida personal- och 
kompetensförsörjningen. Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för 
att möta omfattande förändringar inte minst med anledning av den demografiska utvecklingen. 

Det strategiska arbetet med uppdragsgrupperna har fortsatt under året men tidvis legat nere på grund 
av pandemin. Flera deltagare har varit direkt berörda av pandemihanteringen och det arbete som har 
skett har fått genomföras utifrån deltagarnas möjligheter. Grupperna har fått ställa om till digitala 
möten och stora delar av handlingsplanerna har fått skjutas fram. Uppdragen är: 

 Att jobba längre 
 Att jobba mer 
 Minska ohälsan 
 Digitalisering 
 Öka anställningsbarheten 

Kommunstyrelsen, Årsredovisning 2020 18(36) 

Kommunstyrelsens strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen innebär att med rätt 
strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa 
förutsättningar för att verksamheter ska klara sina mål. 

2020 har 360 000 kr betalats ut som stöd för att bidra till vikariekostnad samt litteratur till validering för 
lärare i fritidshem. 

Vid årsskiftet 2019/2020 inleddes samarbete med ny leverantör av företagshälsovård, Avonova. I 
samband med det nya avtalet digitaliserades beställnings- och faktureringsrutiner vilket inneburit att 
HR-funktionerna nu kan ta ett större ansvar. Under 2020 har fokus legat på att implementera det nya 
avtalet och medföljande arbetssätt. Därför har staden inte använt företagshälsovården i samma 
omfattning som normala år. 

Upphandling av chefshandledning, ledningsgruppsutveckling och team-/grupputveckling har pågått 
och slutförs under året. Implementering kommer att ske under första kvartalet 2021. 

Kompetensutveckling av stadens chefer och medarbetare som stöds och samordnas av avdelningen,  
bl.a. genom chefsprogrammet ”Chef- och ledarskap i praktiken” samt chefsförsörjningsprogrammet 
”Framtidens chef” kunde inte genomföras i normal omfattning under 2020 på grund av pandemin. 

Under 2020 har enheten Organisationshälsa fortsatt att screena arbetsplatser med hög eller ökande 
korttidsfrånvaro. Vid årets slut har enheten screenat 50 arbetsplatser i staden. Enheten har också i hög 
grad arbetat med att stötta arbetsplatserna efter screening med att ta fram och arbeta med 
handlingsplaner utifrån screeningens resultat, vilket har inneburit grupputveckling och/eller andra 
insatser. Utifrån pandemins påverkan har enheten också erbjudit och arbetat med individuellt chefsstöd 
och avlastning till grupper som varit extra belastade. 

Borås Stad har under året ansökt om insatser för 2,1 mnkr från Omställningsfonden. Ansökningarna 
har beviljats. Pengarna har använts till att stärka medarbetare eller grupper av medarbetares kompetens 
för att i god tid möta förändrade behov inom verksamheten t.ex. kompetensutveckling kring 
autismspektrumdiagnoser, MI motiverande samtal, instruktörsutbildning i MHFA (Mental Health First 
Aid), validering till barnskötare och stärka enskilda medarbetares kunskap i svenska språket. Medel har 
även gått till medarbetare som fått möjlighet till omställningsstöd för att få kompetens till ny tjänst då 
man inte kan återgå till sin gamla tjänst efter avslutad rehabilitering. 

Resultatet av årets löneöversyn motsvarar 2,8 %. 

Under året har 33 personer fått rekryteringsbonus och lönetillägg för anställda 65+ inom 
svårrekryterade yrkesgrupper har betalats ut till 66 personer. 

750 vakansprövningar har gjorts, vilket är en minskning med 380 vakansprövningar sedan föregående 
år. Det har även behandlats 8 dispensansökningar avseende heltidsbeslutet. 

Inom Medarbetarcentrum har drygt 800 tjänster varit föremål för matchning och närmare 200 personer 
har varit i kontakt med Medarbetarcentrum för reflekterande samtal, coachande samtal eller 
grupputvecklingsinsatser av olika slag. 

Pensionsenheten har under 2020 genomfört 229 individuella möten (fysiska och digitala) med 
medarbetare inför en framtida pensionsavgång. På grund av covid-19 har inte de återkommande 
informationstillfällena i stor grupp kunnat genomföras. Planering pågår för att under våren 2021 kunna 
erbjuda ett digitalt informationsmöte för anställda födda 1961 och tidigare. 

Friskvårdsbidrag har betalats ut till 3 698 personer till en kostnad av ca 5,1 mnkr vad gäller hela staden 
och inkluderar 93 personer till en kostnad av 139 tkr på Stadsledningskansliet. 

Borås stad har under året utsetts till en av de 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda unika karriär- 
och utvecklingsmöjligheter för studenter och unga yrkesverksamma av Karriärföretagen. 

Avdelningen har under året till och från haft tre vakanta tjänster. 
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3.4.1.5 Näringsliv

Näringsliv är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling och internationell 
samordning. 

Coronapandemin har präglat året och ställt oss inför stora utmaningar. Stadens krisorganisation 
aktiverades, vilket innebar omställning i vårt arbete. Flera av oss behövdes i krisledningens 
arbetsgrupper och mycket av verksamheten pausades initialt för att sedan återupptas och i mångt och 
mycket anpassas digitalt. 

Näringslivet drabbades oerhört hårt. I takt med hårdare rekommendationer ställdes högre krav på 
staden. Vi införde stödåtgärder för att stötta de hårdast drabbade företagen, bl.a. företagsakut för 
information och vägledning, gymnasieluncher som stöttade en härjad bransch och gav hemstuderande 
mat, hemleveranser av mat med hjälp av färdtjänst och butiker för att stödja 70+, längre betaltid för 
debiteringar och snabbare betalning av fakturor, stöd till butiker med möjlighet till försäljning utomhus, 
parkeringslättnader och digital handelsplats. 

Trots skakigt år har stora delar av näringslivet utvecklats starkt och förfrågningar på verksamhetsmark 
har aldrig varit större. Drygt 10-tal byggen har färdigställts och påbörjats under året. Arbetet att ta fram 
ytterligare mark har fortsatt, behovet av nya alternativ till Viared och Nordskogen är akut. 

Arbetet att utveckla våra kluster har fortlöpt och följt intentionerna i visionen. Borås ses numera som 
Sveriges och Nordens naturliga kompetenscentrum inom textil, mode och e-handel. Kunskap om Borås 
som textilt centrum i Europa har stärkts. 

Planer och investeringar för expansion av vårt högteknologiska kluster, med Asta Zero i spetsen, har 
medfört att kompetensområden inom autonomi och bilsäkerhet utvecklats. Vårt unika projekt 
Autofreight för effektivare containertransporter med lägre miljöpåverkan har fått stor uppmärksamhet 
och utvecklats positivt. Likaså citylogistikprojekt Good Goods som är en viktig del av 
stadsutvecklingen. 

Borås runt på 109 dagar 
Som ett steg att skapa ett starkare företagsklimat inleddes 109 företagsbesök för att låta företagare, 
politiker och tjänstepersoner mötas. De var uppskattade och gav intressanta tankar kring hur vi 
tillsammans kan arbete vidare men tvingades till paus pga. Covid-19. 

Näringslivets servicecenter  
Centret, med syfte att ge god och snabb service till företag, har mottagits väl. Särskilt under Covid-19. 
Vi ger råd och stöd till företag, investerare och kommuninvånare samt bevakar olika ärendens 
handläggning i stadens beslutsprocesser och myndighetsutövning. 

Handelsklustret 
Handelsklustret stärks i enlighet med handelsvisionen. I E-handelsstaden Borås, samverkar ca 170 
företag för att stärka stadens e-handelsprofil. Arbetet bedrivs brett, främst inom Nätverk, Kompetens, 
Logistik och Borås digitala framtid. Särskilda insatser har gjorts för att höja branschens attraktionskraft 
som arbetsgivare och traineeprogram startats. 

Textila klustret 
Affärsarenan i Textile Fashion Center, Market Place Borås, med 140 medlemsföretag, är en naturlig 
samlingspunkt för affärer och utveckling inom textil och mode. Flera internationella medlemmar ökar 
det internationella utbytet. 

Borås är ordförande i ACTE (Association des Collectivités Textiles Européennes) och leder den 
europeiska textila utvecklingen framåt. Vi har anordnat en rad internationella möten, kunskapshöjande 
webinars, tävlingar, vidareutvecklat organisationen och stärkt vårt internationella samarbete m.m. 

Landsbygdsutveckling 
Utveckling av företagande och näringsliv på landsbygden stöttas. Det görs främst genom direkt 
rådgivning till företag som vill etablera sig och deltagande i nätverk. Ett uppdrag som arbetats med är 
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3.4.1.5 Näringsliv

Näringsliv är Borås Stads strategiska resurs för tillväxt, näringslivsutveckling och internationell 
samordning. 

Coronapandemin har präglat året och ställt oss inför stora utmaningar. Stadens krisorganisation 
aktiverades, vilket innebar omställning i vårt arbete. Flera av oss behövdes i krisledningens 
arbetsgrupper och mycket av verksamheten pausades initialt för att sedan återupptas och i mångt och 
mycket anpassas digitalt. 

Näringslivet drabbades oerhört hårt. I takt med hårdare rekommendationer ställdes högre krav på 
staden. Vi införde stödåtgärder för att stötta de hårdast drabbade företagen, bl.a. företagsakut för 
information och vägledning, gymnasieluncher som stöttade en härjad bransch och gav hemstuderande 
mat, hemleveranser av mat med hjälp av färdtjänst och butiker för att stödja 70+, längre betaltid för 
debiteringar och snabbare betalning av fakturor, stöd till butiker med möjlighet till försäljning utomhus, 
parkeringslättnader och digital handelsplats. 

Trots skakigt år har stora delar av näringslivet utvecklats starkt och förfrågningar på verksamhetsmark 
har aldrig varit större. Drygt 10-tal byggen har färdigställts och påbörjats under året. Arbetet att ta fram 
ytterligare mark har fortsatt, behovet av nya alternativ till Viared och Nordskogen är akut. 

Arbetet att utveckla våra kluster har fortlöpt och följt intentionerna i visionen. Borås ses numera som 
Sveriges och Nordens naturliga kompetenscentrum inom textil, mode och e-handel. Kunskap om Borås 
som textilt centrum i Europa har stärkts. 

Planer och investeringar för expansion av vårt högteknologiska kluster, med Asta Zero i spetsen, har 
medfört att kompetensområden inom autonomi och bilsäkerhet utvecklats. Vårt unika projekt 
Autofreight för effektivare containertransporter med lägre miljöpåverkan har fått stor uppmärksamhet 
och utvecklats positivt. Likaså citylogistikprojekt Good Goods som är en viktig del av 
stadsutvecklingen. 

Borås runt på 109 dagar 
Som ett steg att skapa ett starkare företagsklimat inleddes 109 företagsbesök för att låta företagare, 
politiker och tjänstepersoner mötas. De var uppskattade och gav intressanta tankar kring hur vi 
tillsammans kan arbete vidare men tvingades till paus pga. Covid-19. 

Näringslivets servicecenter  
Centret, med syfte att ge god och snabb service till företag, har mottagits väl. Särskilt under Covid-19. 
Vi ger råd och stöd till företag, investerare och kommuninvånare samt bevakar olika ärendens 
handläggning i stadens beslutsprocesser och myndighetsutövning. 

Handelsklustret 
Handelsklustret stärks i enlighet med handelsvisionen. I E-handelsstaden Borås, samverkar ca 170 
företag för att stärka stadens e-handelsprofil. Arbetet bedrivs brett, främst inom Nätverk, Kompetens, 
Logistik och Borås digitala framtid. Särskilda insatser har gjorts för att höja branschens attraktionskraft 
som arbetsgivare och traineeprogram startats. 

Textila klustret 
Affärsarenan i Textile Fashion Center, Market Place Borås, med 140 medlemsföretag, är en naturlig 
samlingspunkt för affärer och utveckling inom textil och mode. Flera internationella medlemmar ökar 
det internationella utbytet. 

Borås är ordförande i ACTE (Association des Collectivités Textiles Européennes) och leder den 
europeiska textila utvecklingen framåt. Vi har anordnat en rad internationella möten, kunskapshöjande 
webinars, tävlingar, vidareutvecklat organisationen och stärkt vårt internationella samarbete m.m. 

Landsbygdsutveckling 
Utveckling av företagande och näringsliv på landsbygden stöttas. Det görs främst genom direkt 
rådgivning till företag som vill etablera sig och deltagande i nätverk. Ett uppdrag som arbetats med är 
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att tillsammans med Fritid- och folkhälsoförvaltningen samt Strategisk samhällsplanering hitta en 
gemensam grund i arbetet som utförs för att stärka landsbygden. Det har resulterat i en 
organisationsmodell och samlad plattform som nu bereds av politiken. 

Samverkan 
Arbetet att stärka internationella kontakter och internationella arbetet genom utbildningsinsatser för 
förtroendevalda och tjänstepersoner har fortsatt. Vi har givit stöd i ansökningsfrågor och bevakat EU-
arbetet. Kunskapsöverföring inom avfall har stort intresse. 

Samarbetet med vår ambassad i Berlin har fortsatt men präglats av Covid-19 och därför genomförts 
digitalt med ”textila” närvaro. 

Samarbetet mellan staden och högskolan är starkt. Vi har jobbat nära Science Park och DO-tank för att 
etablera Borås som centrum för cirkulärt mode och cirkulära affärssystem. Tillsammans med VGR har 
vi deltagit i en förstudie kring Europas spets och kreativa mylla för cirkulär design. Målet är att starta ett 
projekt som bl.a. uppmärksammar Europa på den koncentration av företagande, kunskap och 
forskning som finns i regionen kring textil, resursåtervinning och handel. 

3.4.1.6 Strategisk samhällsplanering

Avdelningen arbetar brett, från tidiga strategiska utvecklingsidéer till remissyttranden. Vi leder, 
utvecklar, följer upp och samordnar frågor som avser hållbar översiktlig samhällsplanering, 
infrastruktur, kollektivtrafik, lokal utveckling och statistik. 

Arbetet visar ett underskott för 2020 på 3,9 mnkr jämfört med budget. Underskottet kan härledas till 
Borås Stads del av finansieringen av projektet som innebär sanering av Viskan som vi har tillsammans 
med Länsstyrelsen (3,1 mnkr) samt ökat behov av konsulttjänster i samband med Trafikplan och 
alternativa stationslägen i Borås. 

Befolkning  
Folkmängden jan-okt ökade mindre än året innan. En ökning med 509 personer ledde till 113 688 
invånare, oktober 2020. Årets tio första månader gav 107 fler födda än döda, 352 som 
invandringsöverskott och 36 som inrikes flyttningsöverskott. Befolkningsprognosen för sista december 
2020 är 114 028, men det är inte troligt att nivån kommer att nås. 

Bostadsmarknaden 
Det råder efterfrågan på bostäder i Borås. Det gäller för flera olika bostadstyper, storlekar och 
upplåtelseformer. Studentlägenheter, stora lägenheter och småhus för familjer samt trygghetsbostäder 
för äldre efterfrågas. Bostadsutvecklingen kan följas i Riktlinjer för bostadsförsörjning, del 2 och 3. 

Infrastruktur  
Trafikplanen anger åtgärder inom transportsystemet som leder till att stadens visioner och mål uppfylls. 
För att hantera en växande befolkning, fler bostäder, fler person- och godstransporter samt fler 
arbetsplatser är arbetet med Trafikplanen en viktig förutsättning. Under året har utredningar, 
trafikmätningar och regelbundna avstämningar genomförts. Parallellt pågår också ett arbete med att ta 
fram en cykelstrategi samt uppdatering av parkeringsdokument. 

Ny järnväg, Göteborg - Borås 
Läget för ny järnväg och station i Borås är ännu inte avgjort. Det kvarstår ett antal korridorer och 
stationslägen. Kommunen förordar ett centralt stationsläge, 35 min restid mellan Borås-Göteborg samt 
en snabb utbyggnad. Trafikverket arbetar med lokaliseringsutredningen för att under 2021 föreslå en 
korridor och stationsläge i Borås. 

ÅVS Viared inklusive Boråstorpet 
Staden har initierat och ansvarar för en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som syftar till att beskriva vilka brister 
som finns i vägnätet i och kring Viared idag och i framtiden. I arbetet prövas olika åtgärder för att 
förbättra trafiksituationen på Viared. 
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Borås Växer Norr 
Syftet med Borås växer norr är att förstärka det redan etablerade samarbetet i stadsutvecklings-frågor 
mellan politiker, fastighetsägare, tjänstepersoner och näringsliv. Ett annat syfte är att få en brett 
förankrad målbild för det norra urbana stråket och dess kringliggande områden. Genom att länka 
samman centrum och Knalleland och styra utvecklingen mot blandstad kan gynnsamma förutsättningar 
skapas för både bostadsmarknadens och handelns utveckling. 

Utbyggnadstrategier för kommunens serviceorter med närområde 
Kommunstyrelsen har uppdraget att ta fram utbyggnadsstrategier för kommunens serviceorter med 
närområde. Arbetet startade under våren 2020 med en processkartläggning och sammanställning av 
befintligt material, platsbesök i orterna och framtagande av utkast till syfte, mål, strategier samt 
dokumentets innehåll. Under nov-dec genomfördes en enkätundersökning för att ta reda på hur 
invånare med kopplingar till orterna ser på dess framtida utveckling. Under 2021 planeras ett antal 
workshoppar där orterna studeras närmare. Ett utkast till dokument arbetas fram och går ut på remiss 
till allmänheten och berörda nämnder. Dokumentet beräknas antas under 2022. 

Koldioxidbudget 
Under 2020 tillsattes en tjänst för drivande och samordning av arbetet med koldioxidbudget. Detta sker 
i tät samverkan med Miljöförvaltningen. Under 2020 fokuserades på att avsluta revideringen av energi- 
och klimatstrategin, starta ett internt nätverk för energi och bygg, ta fram en första klimatrapport och 
starta upp klimatrådet. Arbetet för samverkan med näringsliv, civilsamhälle och akademi har påbörjats. 

Avfallsplan 
Sjuhäradskommunerna har beslutat om en gemensam avfallsplan som ersätter de kommunala 
avfallsplanerna. Under året har kommunerna inom Boråsregionen arbetat med att ta fram den nya 
avfallsplanen som ska på remiss i början på 2021. 

Grönområdesplan 
Revideringen av grönområdesplanen har startat. Tillsammans med berörda förvaltningar har vi 
analyserat behovet och hur ett framtida styrdokument bäst ska utformas. Revideringen ska vara färdig 
under 2021. 

Agenda 2030 
Kommunen har deltagit i projekt Glokala Sverige som drivs av FN-förbundet. Samtidigt har 
förvaltningen utarbetat ett förslag till hur arbetet med Agenda 2030 målen kan organiseras och hur det 
kan integreras och stödjas i kommunens befintliga arbete. 

Framtidens kollektivtrafik 
Kommunstyrelsen har under året inlett fullmäktiges uppdrag att genomföra en ny, politiskt ledd, 
utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar. Två möten har hållits hittills och 
ett tredje är planerat till januari 2021. I det arbetet fokuseras bl.a. på Södra Torgets framtida användning 
och utformning. 

Utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad Närtrafik, även på helger. 
Kommunstyrelsen har beslutat att införa Närtrafik även på helger med början dec 2020. Upplägget 
liknar det som idag finns i Bollebygd. 

Sanering av Viskan 
I början av 2020 blev bidragsansökan för sedimentsaneringen i Viskan beviljad av Naturvårdsverket. 
Projektet avser flera delundersökningar som ska genomföras mellan 2020-2023. Projektet syftar till att 
ta fram en skräddarsydd åtgärdsplan inför genomförandefasen. Undersökningarna som ska genomföras 
under förberedelsefasen ska leda till en tillståndsansökan för vattenverksamhet. 
Under år 2020 har projektet genomfört det första av delmomenten – en naturvärdesinventering. 
Återstår bl.a. geotekniska undersökningar och utredningar av muddringsteknik, skyddsåtgärder och 
övertäckningsutformning. En projektorganisation har bildats som även kommer att fortsätta sitt arbete 
under hela genomförandefasen. 
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Borås Växer Norr 
Syftet med Borås växer norr är att förstärka det redan etablerade samarbetet i stadsutvecklings-frågor 
mellan politiker, fastighetsägare, tjänstepersoner och näringsliv. Ett annat syfte är att få en brett 
förankrad målbild för det norra urbana stråket och dess kringliggande områden. Genom att länka 
samman centrum och Knalleland och styra utvecklingen mot blandstad kan gynnsamma förutsättningar 
skapas för både bostadsmarknadens och handelns utveckling. 

Utbyggnadstrategier för kommunens serviceorter med närområde 
Kommunstyrelsen har uppdraget att ta fram utbyggnadsstrategier för kommunens serviceorter med 
närområde. Arbetet startade under våren 2020 med en processkartläggning och sammanställning av 
befintligt material, platsbesök i orterna och framtagande av utkast till syfte, mål, strategier samt 
dokumentets innehåll. Under nov-dec genomfördes en enkätundersökning för att ta reda på hur 
invånare med kopplingar till orterna ser på dess framtida utveckling. Under 2021 planeras ett antal 
workshoppar där orterna studeras närmare. Ett utkast till dokument arbetas fram och går ut på remiss 
till allmänheten och berörda nämnder. Dokumentet beräknas antas under 2022. 

Koldioxidbudget 
Under 2020 tillsattes en tjänst för drivande och samordning av arbetet med koldioxidbudget. Detta sker 
i tät samverkan med Miljöförvaltningen. Under 2020 fokuserades på att avsluta revideringen av energi- 
och klimatstrategin, starta ett internt nätverk för energi och bygg, ta fram en första klimatrapport och 
starta upp klimatrådet. Arbetet för samverkan med näringsliv, civilsamhälle och akademi har påbörjats. 

Avfallsplan 
Sjuhäradskommunerna har beslutat om en gemensam avfallsplan som ersätter de kommunala 
avfallsplanerna. Under året har kommunerna inom Boråsregionen arbetat med att ta fram den nya 
avfallsplanen som ska på remiss i början på 2021. 

Grönområdesplan 
Revideringen av grönområdesplanen har startat. Tillsammans med berörda förvaltningar har vi 
analyserat behovet och hur ett framtida styrdokument bäst ska utformas. Revideringen ska vara färdig 
under 2021. 

Agenda 2030 
Kommunen har deltagit i projekt Glokala Sverige som drivs av FN-förbundet. Samtidigt har 
förvaltningen utarbetat ett förslag till hur arbetet med Agenda 2030 målen kan organiseras och hur det 
kan integreras och stödjas i kommunens befintliga arbete. 

Framtidens kollektivtrafik 
Kommunstyrelsen har under året inlett fullmäktiges uppdrag att genomföra en ny, politiskt ledd, 
utredning om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar. Två möten har hållits hittills och 
ett tredje är planerat till januari 2021. I det arbetet fokuseras bl.a. på Södra Torgets framtida användning 
och utformning. 

Utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad Närtrafik, även på helger. 
Kommunstyrelsen har beslutat att införa Närtrafik även på helger med början dec 2020. Upplägget 
liknar det som idag finns i Bollebygd. 

Sanering av Viskan 
I början av 2020 blev bidragsansökan för sedimentsaneringen i Viskan beviljad av Naturvårdsverket. 
Projektet avser flera delundersökningar som ska genomföras mellan 2020-2023. Projektet syftar till att 
ta fram en skräddarsydd åtgärdsplan inför genomförandefasen. Undersökningarna som ska genomföras 
under förberedelsefasen ska leda till en tillståndsansökan för vattenverksamhet. 
Under år 2020 har projektet genomfört det första av delmomenten – en naturvärdesinventering. 
Återstår bl.a. geotekniska undersökningar och utredningar av muddringsteknik, skyddsåtgärder och 
övertäckningsutformning. En projektorganisation har bildats som även kommer att fortsätta sitt arbete 
under hela genomförandefasen. 
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3.4.1.7 Mark och exploatering

Mark- och exploateringsavdelningen ansvarar för kommunens fasta egendom samt mark- och 
exploateringsverksamhet. Avdelningens uppdrag är att medverka till stadens utveckling genom att 
utveckla och förädla mark för bostäder, verksamheter, service, gator, park, natur- och friluftsändamål 
med mera. Uppdraget innebär köp och försäljning av fastigheter, arrende, tomträtter och 
markupplåtelser, kommunala småhustomter samt exploateringsverksamhet för bostads och 
industriområden. 

Mark för verksamheter 
Viktiga händelser under 2020: 

 Viared Västra – ca 70 ha verksamhetsmark har färdigställts till försäljning, under året har en 
tomt sålts, 2 mnkr.  

 Nordskogens industriområde - markarbeten för ytterligare 15 ha tomtmark, ca 40 mnkr, även 
en tomt på östra sidan har sålts, 3 mnkr. 

 Köp av fastigheten Gåshult/Bredared, kommande naturreservat, ca 3 mnkr.  
  Planarbete har påbörjats för nya verksamhetsområden vid Osdal och RV27/41. 

Mark för bostäder 
Intresset för att bygga bostäder i Borås är stort och antalet markanvisningsförfrågningar på kommunal 
mark är fortsatt stor. 
Viktiga händelser under 2020: 

 ca 10 småhustomter har sålts för ca 5,3 mnkr 
  Försäljning av markanvisade områden för bostadsexploatering på Hässleholmen, Bergsäter, 

Byttorp, Björnflokan och Rydboholm om ca 200 lägenheter, ca 40 mnkr 
 Markanvisningsavtal för bostadsexploatering inom bl.a. Norrmalm, Brämhult, Sjöbo, Byttorp 

och Fristad med ett bostadsinnehåll om ca 800 lägenheter. Planuppdrag har givits och flera 
planprocesser har påbörjats. 

Markupplåtelser och förvaltning 
Förvaltning av kommunens mark och fastigheter utförs i huvudsak av Tekniska förvaltningen 
respektive Lokalförsörjningsförvaltningen eller via olika nyttjanderättsupplåtelser. 
Viktiga händelser under 2020: 

 Försäljningen av tomträtter och arrendetomter för småhus har fortsatt enligt budgetmål och det 
totala antalet tomträtter minskar efterhand samt därmed även tomträttsintäkterna. 

 Markupplåtelser för kommunala behov (ex. förskolor, skolor, idrottsanläggningar) och för 
kommunala bolags behov (ex. elnätstationer, pumpstationer) inventeras och karteras. Målet är 
att interna arrendeavtal ska tecknas för respektive objekt. 

3.4.1.8 Kvalitet och utveckling

Avdelningen består av Kvalitet och utveckling, Administrativa enheten och Stadsarkivet. 

Avdelningen arbetar i huvudsak med följande huvudområden: systematisk utveckling och förbättring, 
hållbar utveckling, medborgarperspektiv, barns och ungas perspektiv, äldre- och elevombud, 
valfrihetssystem, kommunövergripande kost och lokalvård samt ärendeberedning till 
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Borås Stadshus AB. 

Avdelningen ger administrativt stöd till Kommunfullmäktiges beredning för medborgarinflytande, 
pensionärsrådet och funktionshinderrådet. 

Totalt genererar avdelningen ett överskott på totalt 770 tkr. Stadsarkivet och Administrativa enheten 
visar på ett överskott vad gäller personal och tjänster om respektive 365 tkr och 310 tkr. Kvalitet och 
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utveckling visar ett utfall som matchar budget. 

Barns och ungas perspektiv 
Avdelningens arbete handlar främst om att samordna och driva utvecklingsfrågor, detta har av naturliga 
skäl fått stå tillbaka under året. De systematiska demokratiutbildningarna har påbörjats men kräver 
fortsatt utveckling. Strukturen för ungdomsrådet har inte kunnat revideras då detta måste ske 
tillsammans med unga. Borås Stads organisation behöver fortsatt stöd i att utveckla MR-arbete där det 
barnrättsliga arbetet ingår. 

Mänskliga rättigheter 
Det har hållits förvaltningsövergripande grundutbildning om mänskliga rättigheter, även 
arbetsmiljöutbildningen har vidgats att innehålla en halvdagsutbildning om ämnet. Ett nyhetsbrev om 
stadens arbete med mänskliga rättigheter finns idag för de som lever och verkar i Borås. Syftet med 
nyhetsbrevet är att visa upp goda exempel och öka kunskapsnivån inom området. 

Arbete har genomförts för att synliggöra diskriminerande normer och utveckla praktiska verktyg som 
kan användas för att aktivt arbeta med icke-diskriminering och mänskliga rättigheter. 

Brukar och medborgarundersökningar 
Borås Stads förvaltningar genomför regelbundet brukarundersökningar inom flera verksamheter. 
Staden deltar även i SKR:s undersökningar Insikt, som mäter näringslivsklimatet, i Kritik på teknik, 
som handlar om gator, vägar och renhållning, i Kommunens Kvalitet i Korthet samt i Statistiska 
centralbyrån, SCB:s, medborgarundersökning 

Återkopplingen av resultaten till brukare och medborgare sker på olika sätt. En del av resultaten 
återkopplas direkt till brukarna, andra redovisas i Jämförelsetjänsten eller presenteras på Borås Stads 
webbplats. 

Äldreombudet 
På grund av restriktionerna för riskgruppen 70+ har inte ombudet deltagit i evenemang, inte heller 
besökt olika pensionärsföreningar, mötesplatser och andra organisationer. En stor del av tiden har i 
stället lagts till Stödlinjen, en förvaltningsövergripande samordnande telefonlinje som försöker 
underlätta för boråsare i riskgruppen med bl.a. matinköp och apoteksärenden. Telefonkontakterna har 
ökat under året, framförallt med stödsamtal för personer som lider av ensamhet och oro. 

En arbetsgrupp för Förebyggande information har tillsatts bestående av representanter för 
pensionärsföreningarna, funktionshinderföreningarna och av tjänstepersoner från berörda 
förvaltningar. Tillsammans har arbetet påbörjats, men eftersom flera av personerna tillhör riskgrupper 
har arbetet skjutits upp. Arbetet fortsätter digitalt och räknas vara klart under våren 2021. 

Elevombudet 
Under året har ärendena till elevombudet ökat. Det i sin tur innebär fler kontakter med såväl 
vårdnadshavare som representanter från skolorna. Elevombudet deltar även i större utsträckning som 
stöd åt vårdnadshavare på möten med skolor och samverkansmöten. Arbetet fortsätter med att aktivt 
hålla kontakt med förvaltningar och organisationer i regionen som arbetar med barn och unga, detta för 
att skapa förutsättningar att gemensamt kunna stötta elever och vårdnadshavare. 

Kommunövergripande kost- och lokalvård 
Både vad gäller kost och lokalvård har fortsatt fokus under året varit att utveckla metoder för ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet. Arbetet har bland annat bestått av upphandling, uppföljning och 
samordning av avtal, arbetet med KRAV-certifiering, kvalitetssäkring och utbildning/information har 
fortgått. Verksamheten har också varit delaktig i flera byggprocesser för att säkerställa att kost- och 
lokalvårdsfrågorna planeras på ett effektivt sätt. 

Digitalisering 
Under 2020 har arbetet med att förbättra och utveckla e-tjänster fortsatt. Processkartläggning av 
tjänster, utbildning av handläggare och utveckling av nya e-tjänster har skett utifrån hela stadens 
perspektiv. Support- och utvecklingsfunktionen för Borås Stads e-tjänster har haft en ökad belastning i 
samband med att fler tjänster producerats. 
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utveckling visar ett utfall som matchar budget. 

Barns och ungas perspektiv 
Avdelningens arbete handlar främst om att samordna och driva utvecklingsfrågor, detta har av naturliga 
skäl fått stå tillbaka under året. De systematiska demokratiutbildningarna har påbörjats men kräver 
fortsatt utveckling. Strukturen för ungdomsrådet har inte kunnat revideras då detta måste ske 
tillsammans med unga. Borås Stads organisation behöver fortsatt stöd i att utveckla MR-arbete där det 
barnrättsliga arbetet ingår. 

Mänskliga rättigheter 
Det har hållits förvaltningsövergripande grundutbildning om mänskliga rättigheter, även 
arbetsmiljöutbildningen har vidgats att innehålla en halvdagsutbildning om ämnet. Ett nyhetsbrev om 
stadens arbete med mänskliga rättigheter finns idag för de som lever och verkar i Borås. Syftet med 
nyhetsbrevet är att visa upp goda exempel och öka kunskapsnivån inom området. 

Arbete har genomförts för att synliggöra diskriminerande normer och utveckla praktiska verktyg som 
kan användas för att aktivt arbeta med icke-diskriminering och mänskliga rättigheter. 

Brukar och medborgarundersökningar 
Borås Stads förvaltningar genomför regelbundet brukarundersökningar inom flera verksamheter. 
Staden deltar även i SKR:s undersökningar Insikt, som mäter näringslivsklimatet, i Kritik på teknik, 
som handlar om gator, vägar och renhållning, i Kommunens Kvalitet i Korthet samt i Statistiska 
centralbyrån, SCB:s, medborgarundersökning 

Återkopplingen av resultaten till brukare och medborgare sker på olika sätt. En del av resultaten 
återkopplas direkt till brukarna, andra redovisas i Jämförelsetjänsten eller presenteras på Borås Stads 
webbplats. 

Äldreombudet 
På grund av restriktionerna för riskgruppen 70+ har inte ombudet deltagit i evenemang, inte heller 
besökt olika pensionärsföreningar, mötesplatser och andra organisationer. En stor del av tiden har i 
stället lagts till Stödlinjen, en förvaltningsövergripande samordnande telefonlinje som försöker 
underlätta för boråsare i riskgruppen med bl.a. matinköp och apoteksärenden. Telefonkontakterna har 
ökat under året, framförallt med stödsamtal för personer som lider av ensamhet och oro. 

En arbetsgrupp för Förebyggande information har tillsatts bestående av representanter för 
pensionärsföreningarna, funktionshinderföreningarna och av tjänstepersoner från berörda 
förvaltningar. Tillsammans har arbetet påbörjats, men eftersom flera av personerna tillhör riskgrupper 
har arbetet skjutits upp. Arbetet fortsätter digitalt och räknas vara klart under våren 2021. 

Elevombudet 
Under året har ärendena till elevombudet ökat. Det i sin tur innebär fler kontakter med såväl 
vårdnadshavare som representanter från skolorna. Elevombudet deltar även i större utsträckning som 
stöd åt vårdnadshavare på möten med skolor och samverkansmöten. Arbetet fortsätter med att aktivt 
hålla kontakt med förvaltningar och organisationer i regionen som arbetar med barn och unga, detta för 
att skapa förutsättningar att gemensamt kunna stötta elever och vårdnadshavare. 

Kommunövergripande kost- och lokalvård 
Både vad gäller kost och lokalvård har fortsatt fokus under året varit att utveckla metoder för ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet. Arbetet har bland annat bestått av upphandling, uppföljning och 
samordning av avtal, arbetet med KRAV-certifiering, kvalitetssäkring och utbildning/information har 
fortgått. Verksamheten har också varit delaktig i flera byggprocesser för att säkerställa att kost- och 
lokalvårdsfrågorna planeras på ett effektivt sätt. 

Digitalisering 
Under 2020 har arbetet med att förbättra och utveckla e-tjänster fortsatt. Processkartläggning av 
tjänster, utbildning av handläggare och utveckling av nya e-tjänster har skett utifrån hela stadens 
perspektiv. Support- och utvecklingsfunktionen för Borås Stads e-tjänster har haft en ökad belastning i 
samband med att fler tjänster producerats. 
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Stadsarkivet 
Under året har Stadsarkivet stöttat förvaltningarna i deras arbete med informationsförvaltning, bland 
annat när det gäller dokumenthanteringsplaner. Förvaltningarna har även fått råd och stöd när det gäller 
upphandling av nya ärendehanteringssystem och leveranser till e-arkivet. 

Administrativa enheten 
Enheten är administrativt stöd åt Stadsledningskansliet och ansvarar för Kommunstyrelsens diarium, 
sammanträdeshandlingar, fakturahantering m.m. 

Översyn och förbättringsåtgärder i ärendehanteringsprocessen är ett pågående arbete. 

3.4.1.9 Koncerninköp

Koncerninköps verksamhet är inriktad på att genomföra koncernövergripande upphandlingar, externa 
upphandlingar samt uppdragsupphandlingar. Verksamhetens kostnader fördelas ut på interna och 
externa kunder. Under året har Koncerninköp genomfört utbildningsinsatser inom E-handel, 100 
utbildade, och direktupphandling, 34 utbildade. 

Året 2020 har inneburit ett speciellt och annorlunda arbete. Det har i stor utsträckning påverkats av 
Covid-19 pandemin. Arbetet har inneburit en stor andel distansarbete och flera medarbetare har lagt 
delar av sin arbetstid på att säkerställa tillgången till skyddsutrustningen åt Borås Stads verksamheter. 

Koncerninköp har genom digitala forum 2020 träffat förvaltningar, bolagschefer, inköpssamordnare 
och politiker. Målsättningen är att skapa en bättre förståelse mellan verksamheterna och säkerställa att 
det finns en grundläggande struktur i förvaltningarna och bolagens upphandlings/inköpsarbete. Under 
året har Koncerninköp infört digitala utbildningar inom både E-handel och direktupphandling med 
anledning av Covid-19. 

En förändring av hur vi debiterar internt och externt pågår. Målsättningen är att fördela 
upphandlingskostnaderna dit där de uppkommer och att långsiktigt bli självfinansierade. 
Arbetet med socialt hänsynstagande i upphandlingar pågår med hjälp av resurser från 
Arbetslivsförvaltningen och flera projekt har genomförts. 
Arbetet med att utreda cirkulär ekonomi inom inventarier/möbler pågår. På grund av vakant tjänst 
samt den rådande pandemin har arbetet fått förflyttas till 2021. 
Under året har avdelningen genomfört Fairtradeambassadörsutbildning. Koncerninköp arbetar med att 
införa arbetsrättsliga villkor i upphandlingar där det är lämpligt. 
Året har inneburit att flera flöden införts på distributionscentralen, bland annat har livsmedel utökats 
med färsk fisk samt ett antal avtal för förbrukningsmaterial. 
Koncerninköp har under 2020 ökat antalet avtalscontrollers samt inköp av system som ska hjälpa till 
med uppföljningen av avtal och leverantörer. 

Koncerninköp arbetar för att motverka att oseriösa leverantörer får del av kommunala 
upphandlingskontrakt genom att kontrollera leverantörerna såväl under upphandlingen som under 
avtalstiden. Granskningen genomförs i samarbete med CKS och Redovisningsservice. 

Inflödet av upphandlingsuppdrag samt ärendenas komplexitet har lett till en ökad arbetsbelastning 
vilket i sin tur påverkat verksamheten. Koncerninköp har varit behjälpliga vid flertalet viktiga 
upphandlingar med kort framförhållning vilket medfört förseningar av andra uppdrag. Prognosen pekar 
mot att antalet upphandlingsärenden är på väg uppåt. 

Avdelningens ingående balans 2020 var 0 kr och utgående balans blev – 2,9 mnkr, varav 4,0 mnkr är 
relaterat till inköp till Borås Stads krislager avseende Covid-19. Vid en avräkning av kostnaderna för 
Covid-19 blev utgående balans för avdelningen + 1,1 miljoner kr. 
Upphandlingsenheten visar ett positivt resultat som en konsekvens av Covid-19 bland annat genom 
färre genomförda utbildningar, resor och inställd konferens som avdelningen skulle ha arrangerat i 
november. 
E-handeln har ett positivt resultat vilket kan härledas till en omorganisation på avdelningen som har 
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inneburit att viss utveckling har uteblivit och därmed medfört minskade utgifter. Distributionscentralen 
är i drift och har haft ett överskott, vilket kommer att fördelas tillbaka till förvaltningarna under början 
av 2021. 
Hållbarhet har ett positivt resultat med anledning av att inte tjänsterna varit fullt tillsatta under året. 

Statistik i Compare visar för 2020 att Borås förvaltningar och bolag har köpt 42,2% (2019 
41,7%, 2018 37,9%) ekologiska produkter varav 25,1% (2019 25%, 2018 25%) är KRAV-märkta. 
Andelen Svekologiska (svenska och ekologiska) produkter är 27,7% (2019 27%, 2018 22%). Styrning 
genom e-handel har medfört att livsmedelsinköpen utanför avtal minskat till 6,4% 2020 (11% 2019, 9% 
2018, 13% 2017). 

Under året har upphandlingar med följande attribut företagits: tillgänglighet, miljö, arbetsvillkor och 
socialt hänsynstagande. 2020 fortsatte Borås Stad att vara delaktiga i Hållbarhetskollen genom SKR 
(Sveriges Kommuner och Regioner) för ett etiskt och socialt uppföljningsarbete vid upphandlingar. 

3.4.1.10 Centrum för kunskap och säkerhet

Avdelningens uppdrag är att motverka och förhindra att kriminell verksamhet, oegentligheter och 
korruption får fäste i Borås Stads verksamheter. CKS ska strategiskt och långsiktigt förebygga, 
förhindra och upptäcka organiserad brottslighet, gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, våld i 
nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck i Borås. Det ska göras genom att stödja och driva 
interna, externa nätverk och samarbeten. 

Avdelningen ska dessutom övergripande ansvara för kommunens säkerhets- och försäkringsfrågor samt 
för krisberedskap och civilt försvar. CKS ansvarar även för säkerhetsskyddsarbetet i Borås Stad. 

CKS är organiserat i tre inriktningar, Kunskap, Oegentligheter och korruption och i en Säkerhetsenhet. 
Rekryteringen av två utredare till kunskapsinriktningen och en krisberedskapssamordnare till 
Säkerhetsenheten i mitten av 2019 innebar att det strukturerade och långsiktiga arbetet mot organiserad 
brottslighet, oegentligheter och korruption samt krisberedskap kunde påbörjas. 

Sedan i mars 2020 har i stort sett hela avdelningen varit involverade och engagerade dels i den centrala 
krisledningsstaben men även för att ge stöd till i förvaltningarnas och bolagens krishantering mot 
Covid-19. Avdelningschefen har allt sedan mars 2020 varit tillika stabschef i den centrala 
krisledningsstaben. Detta har inneburit mycket begränsade möjligheter för det strukturerade arbetet 
mot organiserad brottslighet under 2020. 

Borås varit utsatt för en mängd grova våldsbrott under 2020 vilka genererats från främst de kriminella 
nätverken. Händelserna skapar otrygghet för både invånarna och i våra verksamheter vilket inneburit 
att det förebyggande och trygghetsskapande arbetet har, förutom pandemin, prioriterats av avdelningen. 

En föränderlig omvärld och samhällsutvecklingen nationellt, regionalt och lokalt innebär utmaningar 
inom många områden och för många aktörer i vårt samhälle, inte minst för kommuner. Olika former av 
kriminalitet, utnyttjande av välfärdssystem, segregation och utanförskap påverkar lokalsamhället. För att 
motverka detta krävs bland annat ett samlat och systematiskt förebyggande arbete i kommunen. På 
vilket sätt den pågående pandemin kommer att påverka vårt samhälle och det förebyggande arbetet på 
kort och lång sikt är svårt att förutse. 

Kunskapsinriktningen och inriktningen Oegentligheter och korruption 
I kunskapsinriktningen arbetar vi för att förhindra och förebygga att kriminell verksamhet tar sig in i 
Borås Stads olika verksamheter och att upptäcka om det trots allt sker. Under början av 2020 har det 
strukturerade arbetet mot den organiserade brottsligheten fortsatt och varit främst inriktat på 
förebyggande åtgärder mot att kommunens skattemedel utnyttjas felaktigt. Vidare har det förebyggande 
arbetet mot oegentligheter och korruption nu etablerats genom bland annat det systematiska 
arbetsmiljöarbetet samt via utbildnings- och informationsinsatser till förvaltningar och bolag. Den 
kompetens som CKS utredare besitter innebär även andra utredningsuppdrag som prioriterats under 
början av 2020. Däribland har två utredare avdelats som stöd till HR-avdelningen i en 
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inneburit att viss utveckling har uteblivit och därmed medfört minskade utgifter. Distributionscentralen 
är i drift och har haft ett överskott, vilket kommer att fördelas tillbaka till förvaltningarna under början 
av 2021. 
Hållbarhet har ett positivt resultat med anledning av att inte tjänsterna varit fullt tillsatta under året. 

Statistik i Compare visar för 2020 att Borås förvaltningar och bolag har köpt 42,2% (2019 
41,7%, 2018 37,9%) ekologiska produkter varav 25,1% (2019 25%, 2018 25%) är KRAV-märkta. 
Andelen Svekologiska (svenska och ekologiska) produkter är 27,7% (2019 27%, 2018 22%). Styrning 
genom e-handel har medfört att livsmedelsinköpen utanför avtal minskat till 6,4% 2020 (11% 2019, 9% 
2018, 13% 2017). 

Under året har upphandlingar med följande attribut företagits: tillgänglighet, miljö, arbetsvillkor och 
socialt hänsynstagande. 2020 fortsatte Borås Stad att vara delaktiga i Hållbarhetskollen genom SKR 
(Sveriges Kommuner och Regioner) för ett etiskt och socialt uppföljningsarbete vid upphandlingar. 

3.4.1.10 Centrum för kunskap och säkerhet

Avdelningens uppdrag är att motverka och förhindra att kriminell verksamhet, oegentligheter och 
korruption får fäste i Borås Stads verksamheter. CKS ska strategiskt och långsiktigt förebygga, 
förhindra och upptäcka organiserad brottslighet, gängkriminalitet, våldsbejakande extremism, våld i 
nära relation samt hedersrelaterat våld och förtryck i Borås. Det ska göras genom att stödja och driva 
interna, externa nätverk och samarbeten. 

Avdelningen ska dessutom övergripande ansvara för kommunens säkerhets- och försäkringsfrågor samt 
för krisberedskap och civilt försvar. CKS ansvarar även för säkerhetsskyddsarbetet i Borås Stad. 

CKS är organiserat i tre inriktningar, Kunskap, Oegentligheter och korruption och i en Säkerhetsenhet. 
Rekryteringen av två utredare till kunskapsinriktningen och en krisberedskapssamordnare till 
Säkerhetsenheten i mitten av 2019 innebar att det strukturerade och långsiktiga arbetet mot organiserad 
brottslighet, oegentligheter och korruption samt krisberedskap kunde påbörjas. 

Sedan i mars 2020 har i stort sett hela avdelningen varit involverade och engagerade dels i den centrala 
krisledningsstaben men även för att ge stöd till i förvaltningarnas och bolagens krishantering mot 
Covid-19. Avdelningschefen har allt sedan mars 2020 varit tillika stabschef i den centrala 
krisledningsstaben. Detta har inneburit mycket begränsade möjligheter för det strukturerade arbetet 
mot organiserad brottslighet under 2020. 

Borås varit utsatt för en mängd grova våldsbrott under 2020 vilka genererats från främst de kriminella 
nätverken. Händelserna skapar otrygghet för både invånarna och i våra verksamheter vilket inneburit 
att det förebyggande och trygghetsskapande arbetet har, förutom pandemin, prioriterats av avdelningen. 

En föränderlig omvärld och samhällsutvecklingen nationellt, regionalt och lokalt innebär utmaningar 
inom många områden och för många aktörer i vårt samhälle, inte minst för kommuner. Olika former av 
kriminalitet, utnyttjande av välfärdssystem, segregation och utanförskap påverkar lokalsamhället. För att 
motverka detta krävs bland annat ett samlat och systematiskt förebyggande arbete i kommunen. På 
vilket sätt den pågående pandemin kommer att påverka vårt samhälle och det förebyggande arbetet på 
kort och lång sikt är svårt att förutse. 

Kunskapsinriktningen och inriktningen Oegentligheter och korruption 
I kunskapsinriktningen arbetar vi för att förhindra och förebygga att kriminell verksamhet tar sig in i 
Borås Stads olika verksamheter och att upptäcka om det trots allt sker. Under början av 2020 har det 
strukturerade arbetet mot den organiserade brottsligheten fortsatt och varit främst inriktat på 
förebyggande åtgärder mot att kommunens skattemedel utnyttjas felaktigt. Vidare har det förebyggande 
arbetet mot oegentligheter och korruption nu etablerats genom bland annat det systematiska 
arbetsmiljöarbetet samt via utbildnings- och informationsinsatser till förvaltningar och bolag. Den 
kompetens som CKS utredare besitter innebär även andra utredningsuppdrag som prioriterats under 
början av 2020. Däribland har två utredare avdelats som stöd till HR-avdelningen i en 
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arbetsmiljöutredning vid ett av kommunens bolag. Dessutom har Kunskapsinriktningen deltagit i 
särskilda utrednings- och förebyggande insatser inom främst gymnasie- och grundskoleförvaltningarna. 

Sedan början av mars 2020 har två utredare ansvarat för lägesbildsarbetet i den centrala 
krisledningsstaben. Under början av 2021 kommer utredarna att frigöras från lägesbilds- och 
stabsarbetet för att fortsätta med det strukturerade och långsiktiga arbetet mot den organiserade 
brottsligheten. Det som kommer att prioriteras är arbetet med att ta fram ett förslag om 
avhopparverksamhet för Borås stad vilket beslutats i Kommunfullmäktige samt att bereda ärenden till 
den politiska styrgruppen mot organiserade brottslighet som bildats under slutet av 2020. 

Under 2020 har CKS fortsatt det framgångsrika arbetet mot våldsbejakande extremism och redovisat 
Borås Stads plan mot våldsbejakande extremism till Kommunstyrelsen. Det har identifierats nya 
områden och inriktningar genom arbetet med planen vilket är under analys och bearbetning. Även 
denna inriktning är påverkad av arbetet med pandemin men målet är att under första delen av 2021 
presentera förslag på en reviderad plan mot våldsbejakande extremism för Borås Stad. 

Under 2020 har analytiker vid CKS tillsammans med koordinatorn mot hedersrelaterat våld och 
förtryck vid Arbetslivsförvaltningen färdigställt Borås Stads plan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
Planen skall beslutas om under januari 2021 och CKS har ett strategiskt uppdrag inom området. 

Under 2020 har samverkan och samarbetet med Lokalpolisområde Borås ytterligare utvecklats och 
effektiviserats, både på kommunpolisnivå och ledningsnivå i lokalpolisområdet. 

CKS Säkerhetsenhet 
Enheten ansvarar för Borås Stads säkerhets- och försäkringsfrågor samt krisberedskap och civilt 
försvar. Uppdraget är att samordna, följa upp och utveckla säkerhets- och krisberedskapsarbetet i 
kommunen samt vara stöd och hjälp i förvaltningarnas säkerhets- och krisberedskapsarbete vilket 
främst sker inom följande områden; Systematiskt säkerhet- och brandskyddsarbete, hot och våld, 
teknisk säkerhet, evenemangssäkerhet och krisberedskap/civilt försvar. 

Enhetschefen, krisberedskapssamordnare och ansvarig för civilt försvar har sedan i mars 2020 varit 
engagerade i stabsarbetet i den centrala krisledningen. Säkerhetssamordnarna har deltagit i 
förvaltningarnas krisorganisationer mot pandemin. Trots detta har arbetet med att strukturera och 
förankra kommunens säkerhets- och krisberedskap avseende roll och ansvarsfördelning mellan CKS 
och förvaltningarna fortsatt. Under första delen av 2021 ska detta arbete vara klart. 

Under 2020 har förvaltningarnas behov av stöd markant ökat, speciellt inom området hot och våld i 
verksamheterna men även kring specifika säkerhetsfrågor. Under 2021 planeras för både riktade och 
generella förebyggande åtgärder för att minska risken för hot och våld i kommunens verksamheter. 

Översynen av avtal vad gäller säkerhets- och bevakningstjänster har slutförts under 2020 tillsammans 
med Koncerninköp och kommer att redovisas särskilt. Säkerhets- och bevakningstjänster ska 
upphandlas under 2021 vilket möjliggör eventuella nya metoder och strukturer för bevakningstjänster 
som upphandlas. 

Tjänstekort är en viktig del i det generella säkerhetsarbetet i kommunen. Tjänstekortsteamet är 2020 
etablerat och det har inneburit en markant effektivisering och säkerhetshöjning inom flera områden. 

Krisberedskap/civilt försvar 
Krisberedskapsarbetet har under 2020 varit i fokus genom pandemin. Allt sedan den 12 mars 2020 har 
den centrala krisledningen varit aktiverad och ca 165 stabsgenomgångar har genomförts. Ansvariga för 
krisberedskap och civilt försvar har haft funktioner i staben. Under början av 2020 hade utbildningar 
för det ”nya” stabsarbete planerats eftersom kommunen inte tidigare haft ett strukturerat stabsarbete 
enligt gängse metoder. Utbildningarna har dock fått skjutas upp på grund av Covid-19 och staben har 
på ett förtjänstfullt sätt arbetat genom ”learning by doing”. En utvärdering av stabsarbetet har 
genomförts och kommer att ligga till grund för den utbildning som ska genomföras, förhoppningsvis 
under 2021. 

Samtidigt som stabsarbetet pågått har dels kommunens Risk och sårbarhetsanalys (RSA) redovisats till 
kommunfullmäktige samt arbetet med Styrel, som reglerar och prioriterar vid elbortfall, påbörjats och 
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kommer att slutföras under 2021. 

CKS har fått i uppdrag att utreda vilken roll Servicekontoret skall ha i krisberedskapsarbete, en 
utredning som ska påbörjas under början av 2021 och som ska genomföras i nära samverkan med 
förvaltningen och Servicenämnden. 

Arbetet med civilt försvar har på grund av pandemin inte utvecklats ytterligare under 2020. Planerade 
övningar, både lokala och regionala har ställts in. Dock har krisberedskapsarbetet inneburit en viss 
kunskapshöjning och samverkansfördelar även i arbetet med civilt försvar. Under 2021 kommer arbetet 
med att bygga upp det civila försvaret att intensifieras under förutsättning att pandemin är över. 

Säkerhetsskydd 
Avdelningschefen vid CKS är efter beslut i Kommunstyrelsen säkerhetsskyddschef för Borås Stad och 
dess bolag i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (1996:627). Säkerhetsskydd avser skydd mot brott som 
kan hota Sveriges säkerhet, skydd av hemliga uppgifter som rör Sveriges säkerhet samt skydd mot 
terrorism. Under 2020 har säkerhetsskyddsanalysen påbörjats och beräknas vara klar under första delen 
av 2021. 

3.4.2 Personaladministration 

Kompetens 
De flesta kurser och utbildningar har fått ställas in eller göras om till digitala utbildningar. 
Dialogforum våren 2020 ställdes in och chefsdagen 1 december kortades ner och blev helt digital. 

Fackliga företrädare  
Av de fackliga företrädarna arbetar 6,5 årsarbetare centralt och är förhandlingsmotparter till 
Kommunstyrelsen. Kostnaderna för övriga fackliga fördelas på förvaltningarna. 

3.4.3 Nämnd och styrelseverksamhet 

Verksamheten avser kommunalråden, de politiska sekreterarna, Kommunstyrelsens 
beslutssammanträden samt övriga sammanträden. Här ingår även övrigt administrativt stöd till 
kommunalråd och Kommunstyrelsens gruppledare. 
 

3.4.4 Markreserv 

Verksamheten omfattar intäkter och kostnader från upplåtelser av kommunal mark (s.k. markreserv). 
Intäkterna på 33,8 mnkr avser arrenden för ex. jordbruk, tekniska anläggningar samt kommunens 
idrottsanläggningar och skolor. Kostnaderna om 17,7 mnkr innefattar kapitalkostnader, fastighetsskatt, 
lantmäteriärenden, rivningar och fastighetsvärderingar. 

3.4.5 Totalförsvar och samhällsskydd 

Tjänsteman i beredskap (TiB), som är en viktig del i krisberedskapsarbetet, är implementerad i Borås 
stad. Under 2020 och 2021 kommer, under förutsättning att pandemin avtar, CKS arbete mot 
organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, det generella säkerhetsarbetet samt 
krisberedskap/civilt förvar och säkerhetsskyddsarbetet att utgöra en bra grund och förutsättning för 
samhällsskydd och för totalförsvaret. 
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kommer att slutföras under 2021. 

CKS har fått i uppdrag att utreda vilken roll Servicekontoret skall ha i krisberedskapsarbete, en 
utredning som ska påbörjas under början av 2021 och som ska genomföras i nära samverkan med 
förvaltningen och Servicenämnden. 

Arbetet med civilt försvar har på grund av pandemin inte utvecklats ytterligare under 2020. Planerade 
övningar, både lokala och regionala har ställts in. Dock har krisberedskapsarbetet inneburit en viss 
kunskapshöjning och samverkansfördelar även i arbetet med civilt försvar. Under 2021 kommer arbetet 
med att bygga upp det civila försvaret att intensifieras under förutsättning att pandemin är över. 

Säkerhetsskydd 
Avdelningschefen vid CKS är efter beslut i Kommunstyrelsen säkerhetsskyddschef för Borås Stad och 
dess bolag i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (1996:627). Säkerhetsskydd avser skydd mot brott som 
kan hota Sveriges säkerhet, skydd av hemliga uppgifter som rör Sveriges säkerhet samt skydd mot 
terrorism. Under 2020 har säkerhetsskyddsanalysen påbörjats och beräknas vara klar under första delen 
av 2021. 

3.4.2 Personaladministration 

Kompetens 
De flesta kurser och utbildningar har fått ställas in eller göras om till digitala utbildningar. 
Dialogforum våren 2020 ställdes in och chefsdagen 1 december kortades ner och blev helt digital. 

Fackliga företrädare  
Av de fackliga företrädarna arbetar 6,5 årsarbetare centralt och är förhandlingsmotparter till 
Kommunstyrelsen. Kostnaderna för övriga fackliga fördelas på förvaltningarna. 

3.4.3 Nämnd och styrelseverksamhet 

Verksamheten avser kommunalråden, de politiska sekreterarna, Kommunstyrelsens 
beslutssammanträden samt övriga sammanträden. Här ingår även övrigt administrativt stöd till 
kommunalråd och Kommunstyrelsens gruppledare. 
 

3.4.4 Markreserv 

Verksamheten omfattar intäkter och kostnader från upplåtelser av kommunal mark (s.k. markreserv). 
Intäkterna på 33,8 mnkr avser arrenden för ex. jordbruk, tekniska anläggningar samt kommunens 
idrottsanläggningar och skolor. Kostnaderna om 17,7 mnkr innefattar kapitalkostnader, fastighetsskatt, 
lantmäteriärenden, rivningar och fastighetsvärderingar. 

3.4.5 Totalförsvar och samhällsskydd 

Tjänsteman i beredskap (TiB), som är en viktig del i krisberedskapsarbetet, är implementerad i Borås 
stad. Under 2020 och 2021 kommer, under förutsättning att pandemin avtar, CKS arbete mot 
organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism, det generella säkerhetsarbetet samt 
krisberedskap/civilt förvar och säkerhetsskyddsarbetet att utgöra en bra grund och förutsättning för 
samhällsskydd och för totalförsvaret. 

Kommunstyrelsen, Årsredovisning 2020 28(36) 

3.4.6 Industrimark 

Verksamheten omfattar tomträtter för flerbostadshus och industri samt arrende för 
Hälleredsanläggningen. För fordonsanläggningen i Hällered är kapitalkostnaden högre än 
arrendeintäkten. 

3.4.7 Bostadsmark 

Verksamheten omfattar tomträttsupplåtelse och arrenden för bostadsändamål. Under 2020 har 47 
tomträtter sålts samt en arrendetomt till ett sammanlagt belopp av ca 26,9 mnkr. Intäkterna av 
tomträttsavgälder och arrenden kommer därmed att minska framöver. 

3.4.8 Vård och omsorg 

FoU Sjuhärad Välfärd bedriver FoU-arbete inom välfärdsområdet med inriktning på sociala frågor 
inom det kommunala ansvarsområdet. Finansieringen bygger på 13 kronor per kommuninvånare och 
år, vilket innebar ca 1,5 mnkr för Borås Stads del för 2020. 

3.4.9 Övrigt 

Blå stjärnans djursjukhus har erhållit ett bidrag på 140 tkr för att skapa möjlighet att driva 
jourverksamhet. 

3.5 Verksamheten 2020 
Under året har CKS samverkan med polisen vad gäller det förebyggande arbetet mot organiserad 
brottslighet ytterligare stärkts. Detta genom ett nära samarbete kring de grova våldsyttringar som skett i 
Borås utifrån en långvarig konflikt mellan de kriminella nätverken. Denna samverkan har medfört att 
olika former av trygghetsskapande och förebyggande åtgärder har genomförts och kommer att 
genomföras. Samverkan har också utvecklats genom bildandet av ett antal fokusgrupper där polis, CKS 
och IFO deltar i syfte att fånga upp tidiga signaler om rekrytering till den organiserade brottsligheten. 
CKS avdelningschef ingår också som stöd i den politiska styrgrupp mot organiserad brottslighet som 
inrättats med anledning av de grova våldsdåden i Borås. 

Under 2020 tillsattes en tjänst för drivande och samordning av arbetet med koldioxidbudget. Detta sker 
i tät samverkan med Miljöförvaltningen. Under 2020 fokuserades på att avsluta revideringen av energi- 
och klimatstrategin, starta ett internt nätverk för energi och bygg, ta fram en första klimatrapport och 
starta upp klimatrådet. Arbetet för samverkan med näringsliv, civilsamhälle och akademi har påbörjats. 

Förvaltningen har utarbetat ett förslag till hur arbetet med Agenda 2030 målen kan organiseras och hur 
det kan integreras och stödjas i kommunens befintliga arbete. Kommunen har deltagit i projekt Glokala 
Sverige som drivs av FN-förbundet. 

De kommunala bostadsbolagen arbetar med uppgiften att bygga fler trygghetsboenden och flera är på 
gång som ska vara färdigställda inom de närmsta åren. Det har nyligen startats upp ett projekt i 
Viskafors, ”Friskafors”, bestående av 30 lägenheter och där det i direkt anslutning finns lokaler för 
mötesplatser för seniorer och aktivitetsvärd. Inflyttning planeras till 2022-2023. 
I centralorten pågår produktion av 48 trygghetsbostäder på Regementsstaden, Kasernen 2, som 
planeras bli klara hösten 2022. Dessutom planeras för ca 60 trygghetsbostäder på Kyrkvägen i Brämhult 
under 2022-2023. 
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I Fristad planeras för 29 trygghetsbostäder. Projektet är ett gemensamt projekt med annan part där det 
totalt kommer innebära 117 nya lägenheter på orten. Planen är att komma igång med byggnationen 
innan sommaren. 

3.6 Jämställdhetsperspektivet 
Kommunstyrelsens arbete för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning fortlöper. 
Arbetet med jämställdhet utvecklas kontinuerligt och jämställdhetsintegrering som strategi ska 
användas. 
Organisatoriskt delas jämställdhetsarbetet i ett externt medborgarperspektiv och ett internt 
arbetsgivarperspektiv. Medborgarperspektivet är sedan den nyinrättade MR-funktionen förlagd till 
kvalitet och utveckling medan ansvaret för arbetsgivarperspektivet ligger kvar på personal och 
förhandling. 
Ett jämställdhetsperspektiv ingår i arbetet med den framtida kompetensförsörjningen. Personal och 
förhandling leder ett antal förvaltningsövergripande arbetsgrupper utifrån uppdrag i den 
personalekonomiska redovisningen. Olika beslut i olika skeenden i livet har betydelse för varje 
medarbetare både på kort och lång sikt. Hur deltidsarbete och fördelning av föräldraledighet mellan 
könen påverkar och synliggörs vid uttag av pension. Att skapa förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö 
som möjliggör att fler vill arbeta mer och längre är centralt i arbetsgivarperspektivet 
För att upprätthålla jämställda lönevillkor och kvalitetssäkra en lokal lönebildning gör Borås Stad 
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. 
Personal och förhandling leder utbildning i kompetensbaserad rekrytering för att säkra en icke 
diskriminerande rekryteringsprocess. 
För att visa att Borås Stad är en arbetsgivare som är öppen och tillgänglig för alla har Personal och 
förhandlings arbete med employer branding en inriktning mot bland annat kön och etnicitet. 

I arbetsmiljöarbetet möts både arbetsmiljölag och diskrimineringslag och de aktiva åtgärder som 
arbetsgivaren behöver arbeta med inom dessa områden. Personal och förhandling utbildar chefer och 
skyddsombud inom arbetsmiljö och samverkan. En modul i utbildningen har inriktningen jämställdhet 
och mänskliga rättigheter. SAM-kalendern i Stratsys ger ett stöd i det praktiska arbetet med bland annat 
HBTQIA, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Kvalitet och Utveckling ansvarar för det 
strategiska arbetet med mänskliga rättigheter. 

Inför Borås Stads medverkan i Borås Pride samarbetade kommunikationsavdelningen, kvalitet och 
utveckling samt personal och förhandling. På grund av covid-19 blev det inte aktuellt med något 
deltagande. 

I Centrum för kunskap och säkerhets uppdrag ingår det att arbeta strategiskt med att förebygga och 
motverka våldsbejakande extremism samt hedersrelaterad våld och förtryck. Särskilt fokus läggs där på 
jämställdhet och genusperspektiv kopplat till både vad gäller offer och förövare. 

På Strategisk samhällsplanering läggs ett jämställdhetsperspektiv på både strategisk samhällsplanering, 
trafikplanering och kommunens klimatarbete. Samhällsplanering har även fått uppdraget att utreda hur 
Borås ska arbeta med Agenda 2030. Agenda 2030 är ett gemensamt måldokument för hela världen 
framtaget av FN för att lösa klimatkrisen och förverkliga de mänskliga rättigheterna. 
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I Fristad planeras för 29 trygghetsbostäder. Projektet är ett gemensamt projekt med annan part där det 
totalt kommer innebära 117 nya lägenheter på orten. Planen är att komma igång med byggnationen 
innan sommaren. 

3.6 Jämställdhetsperspektivet 
Kommunstyrelsens arbete för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning fortlöper. 
Arbetet med jämställdhet utvecklas kontinuerligt och jämställdhetsintegrering som strategi ska 
användas. 
Organisatoriskt delas jämställdhetsarbetet i ett externt medborgarperspektiv och ett internt 
arbetsgivarperspektiv. Medborgarperspektivet är sedan den nyinrättade MR-funktionen förlagd till 
kvalitet och utveckling medan ansvaret för arbetsgivarperspektivet ligger kvar på personal och 
förhandling. 
Ett jämställdhetsperspektiv ingår i arbetet med den framtida kompetensförsörjningen. Personal och 
förhandling leder ett antal förvaltningsövergripande arbetsgrupper utifrån uppdrag i den 
personalekonomiska redovisningen. Olika beslut i olika skeenden i livet har betydelse för varje 
medarbetare både på kort och lång sikt. Hur deltidsarbete och fördelning av föräldraledighet mellan 
könen påverkar och synliggörs vid uttag av pension. Att skapa förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö 
som möjliggör att fler vill arbeta mer och längre är centralt i arbetsgivarperspektivet 
För att upprätthålla jämställda lönevillkor och kvalitetssäkra en lokal lönebildning gör Borås Stad 
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. 
Personal och förhandling leder utbildning i kompetensbaserad rekrytering för att säkra en icke 
diskriminerande rekryteringsprocess. 
För att visa att Borås Stad är en arbetsgivare som är öppen och tillgänglig för alla har Personal och 
förhandlings arbete med employer branding en inriktning mot bland annat kön och etnicitet. 

I arbetsmiljöarbetet möts både arbetsmiljölag och diskrimineringslag och de aktiva åtgärder som 
arbetsgivaren behöver arbeta med inom dessa områden. Personal och förhandling utbildar chefer och 
skyddsombud inom arbetsmiljö och samverkan. En modul i utbildningen har inriktningen jämställdhet 
och mänskliga rättigheter. SAM-kalendern i Stratsys ger ett stöd i det praktiska arbetet med bland annat 
HBTQIA, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Kvalitet och Utveckling ansvarar för det 
strategiska arbetet med mänskliga rättigheter. 

Inför Borås Stads medverkan i Borås Pride samarbetade kommunikationsavdelningen, kvalitet och 
utveckling samt personal och förhandling. På grund av covid-19 blev det inte aktuellt med något 
deltagande. 

I Centrum för kunskap och säkerhets uppdrag ingår det att arbeta strategiskt med att förebygga och 
motverka våldsbejakande extremism samt hedersrelaterad våld och förtryck. Särskilt fokus läggs där på 
jämställdhet och genusperspektiv kopplat till både vad gäller offer och förövare. 

På Strategisk samhällsplanering läggs ett jämställdhetsperspektiv på både strategisk samhällsplanering, 
trafikplanering och kommunens klimatarbete. Samhällsplanering har även fått uppdraget att utreda hur 
Borås ska arbeta med Agenda 2030. Agenda 2030 är ett gemensamt måldokument för hela världen 
framtaget av FN för att lösa klimatkrisen och förverkliga de mänskliga rättigheterna. 
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4 Nämndens verksamhet 2 

4.1 Kommungemensam verksamhet 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag      

Avgifter och övriga 
intäkter 4 872 0 1 005 1 005 

Summa intäkter 4 872 0 1 005 1 005 

Personal      

Lokaler -2 181 -2 176 -2 211 -2 211 0 

Material och tjänster -113 891 -118 433 -120 839 -121 545 -706 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -116 072 -120 609 -123 050 -123 756 -706 

Buffert (endast i 
budget)      

Nettokostnad -116 068 -119 737 -123 050 -122 751 299 

Kommunbidrag 114 000 118 100 123 050 123 050 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -2 068 -1 637 0 299 299 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -2 068 -1 637 0 299 299 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 
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 till 
Västtrafik som även till viss del täcker högre kostnader för räddningstjänsten och STIM. 
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4.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnad 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Övrig gemensam 
verksamhet (STIM o SAMI)      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -116 -444 -116 -473 -357 

Resultat -116 -444 -116 -473 -357 

Bidrag till 
samarbetsorganisationer      

Intäkter 0 867 0 1 000 1 000 

Kostnader -17 923 -19 071 -18 302 -19 031 -729 

Resultat -17 923 -18 204 -18 302 -18 031 271 

Näringslivsfrämjande 
åtgärder      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -2 181 -2 176 -2 211 -2 211 0 

Resultat -2 181 -2 176 -2 211 -2 211 0 

Räddningstjänst      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -81 975 -84 243 -87 491 -87 754 -263 

Resultat -81 975 -84 243 -87 491 -87 754 -263 

Kommunikationer      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -13 877 -14 675 -14 930 -14 287 643 

Resultat -13 877 -14 675 -14 930 -14 287 643 

Ekonomiskt bistånd      

Intäkter 4 5 0 5 5 

Kostnader 0 0 0 0 0 

Resultat 4 5 0 5 5 

Totalt      

Intäkter 4 872 0 1 005 1 005 

Kostnader -116 072 -120 609 -123 050 -123 756 -706 

Resultat -116 068 -119 737 -123 050 -122 751 299 
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4.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnad 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Övrig gemensam 
verksamhet (STIM o SAMI)      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -116 -444 -116 -473 -357 

Resultat -116 -444 -116 -473 -357 

Bidrag till 
samarbetsorganisationer      

Intäkter 0 867 0 1 000 1 000 

Kostnader -17 923 -19 071 -18 302 -19 031 -729 

Resultat -17 923 -18 204 -18 302 -18 031 271 

Näringslivsfrämjande 
åtgärder      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -2 181 -2 176 -2 211 -2 211 0 

Resultat -2 181 -2 176 -2 211 -2 211 0 

Räddningstjänst      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -81 975 -84 243 -87 491 -87 754 -263 

Resultat -81 975 -84 243 -87 491 -87 754 -263 

Kommunikationer      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -13 877 -14 675 -14 930 -14 287 643 

Resultat -13 877 -14 675 -14 930 -14 287 643 

Ekonomiskt bistånd      

Intäkter 4 5 0 5 5 

Kostnader 0 0 0 0 0 

Resultat 4 5 0 5 5 

Totalt      

Intäkter 4 872 0 1 005 1 005 

Kostnader -116 072 -120 609 -123 050 -123 756 -706 

Resultat -116 068 -119 737 -123 050 -122 751 299 
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4.4 Verksamhetsanalys 

4.4.1 Övrig gemensam verksamhet 

Kostnaderna för STIM och SAMI blev runt 0,4 mnkr högre än budget då kostnaderna fastställdes efter 
budgeten för 2020. 

4.4.2 Bidrag till samarbetsorganisationer 

Utfallet uppgick till 18,0 mnkr och består av bidrag till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 3,2 
mnkr, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund 8,8 mnkr samt Navet 6,0 mnkr. Intäkt och 
motsvarande kostnad avser dataskyddsombud som finansieras av de kommunala bolagen och samtliga 
förvaltningar. 

4.4.3 Näringslivsfrämjande åtgärder 

Kommunen har åtagit sig att svara för hyran för stiftelsen PROTEKO:s lokaler som för 2020 uppgick 
till 2,2 mnkr. 

4.4.4 Räddningstjänst 

Kommunerna Borås, Bollebygd, Svenljunga, Tranemo, Mark och Ulricehamn har bildat ett 
räddningstjänstförbund, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som ska svara för räddningstjänsten 
inom området. 

Kostnaderna för räddningstjänsten för Borås Stads del 2020 uppgick till 87,8 mnkr, varav 1,3 mnkr 
avser vattendykverksamhet, 1,0 mnkr avser brandskyddsutbildning och resterande är förbundsavgiften. 
Verksamheten redovisar en avvikelse på knappt -0,3 mnkr. 

4.4.5 Kommunikationer 

Borås Stad gör tillköp av kollektivtrafiken som ger hela kommunen samma områdestaxa, att 
färdtjänstberättigade reser gratis, att personer som är 65 år och äldre åker gratis under lågtrafikperioder 
samt flextrafik för personer som fyllt 75 år. 

Utfallet för 2020 blev 14,3 mnkr, vilket var 0,6 mnkr lägre än budget. De lägre kostnaderna beror på att 
tillköpet för enhetlig områdestaxa försvann i november när en ny zonstruktur för biljetter infördes. Nu 
omfattas hela Sjuhärad av samma zon. 

4.4.6 Ekonomiskt bistånd 

Verksamheten budgeteras ej men har under 2020 genererat intäkter på 5 tkr. 
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5 Konsekvenser av coronaviruset 
2020 har varit ett annorlunda år som följd av covid-19. Förvaltningens arbete har påverkats på ett 
genomgripande sätt. Mycket strategiskt arbete har fått läggas åt sidan eller planeras om till följd av 
pandemin. Arbetet under Covid-19 pandemin har inneburit en stor andel distansarbete. 

Flera aktiviteter har ställts in/ skjutits upp som t ex Näringslivsdagen, Nationaldagsfirande och diverse 
olika kurser, konferenser med tillhörande resor och övernattningar. Personal har på olika håll varit 
engagerade i pandemin vilket medfört omstrukturering i ordinarie arbete med t ex lägre 
konsultkostnader som följd. 

När den centrala krisledningsstaben i mars gick upp i orange läge, tog kommunikationsavdelningen 
över förvaltningarnas ansvar för kriskommunikationen. 

Näringslivet drabbades oerhört hårt. I takt med hårdare rekommendationer ställdes högre krav på 
staden. Stödåtgärder infördes för att stötta de hårdast drabbade företagen, bl.a. företagsakut för 
information och vägledning, gymnasieluncher som stöttade en härjad bransch och gav hemstuderande 
mat, hemleveranser av mat med hjälp av färdtjänst och butiker för att stödja 70+, längre betaltid för 
debiteringar och snabbare betalning av fakturor, stöd till butiker med möjlighet till försäljning utomhus, 
parkeringslättnader och digital handelsplats. 

På Koncerninköp har flera medarbetare lagt delar av sin arbetstid på att säkerställa tillgången till 
skyddsutrustningen åt Borås Stads verksamheter. 

Sedan mars 2020 har i stort sett hela avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet varit involverade 
och engagerade dels i den centrala krisledningsstaben men även för att ge stöd till i förvaltningarnas och 
bolagens krishantering mot Covid-19. Avdelningschefen har varit tillika stabschef i den centrala 
krisledningsstaben. Detta har inneburit mycket begränsade möjligheter för det strukturerade arbetet 
mot organiserad brottslighet under 2020. 

Kommentar till tabellen nedan: 
För ansökan nummer ett om bidrag från Socialstyrelsen, avseenden perioden tom augusti 2020, blev 
utfallet att varje region och kommun beviljades 91,4 procent av sina godkända kostnader. I nuläget 
finns ingen information kring utfall av ansökan nummer två, september - november 2020. 
Vad gäller kostnader och intäkter relaterat till inköp av sjukvårdsmaterial såsom munskydd, visir, 
handskar, handsprit, förkläden m.m. finns vid bokslutet ett lager beräknat till 40,5 mnkr som beredskap 
till 2021. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Kommunikation, bl.a. information på flera språk, affischer, 
annonser, film och skyltar 

-670 

Gymnasiemåltider -9 515 

Koncerninköp, administrativa kostnader, transport och hyra i 
samband med lagerhantering 

-3 997 

Inköp av sjukvårdsartiklar tom december 2020 -109 488 

Bidrag från Socialstyrelsen för perioden tom augusti 2020 62 093 

Summa -61 577 
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5 Konsekvenser av coronaviruset 
2020 har varit ett annorlunda år som följd av covid-19. Förvaltningens arbete har påverkats på ett 
genomgripande sätt. Mycket strategiskt arbete har fått läggas åt sidan eller planeras om till följd av 
pandemin. Arbetet under Covid-19 pandemin har inneburit en stor andel distansarbete. 

Flera aktiviteter har ställts in/ skjutits upp som t ex Näringslivsdagen, Nationaldagsfirande och diverse 
olika kurser, konferenser med tillhörande resor och övernattningar. Personal har på olika håll varit 
engagerade i pandemin vilket medfört omstrukturering i ordinarie arbete med t ex lägre 
konsultkostnader som följd. 

När den centrala krisledningsstaben i mars gick upp i orange läge, tog kommunikationsavdelningen 
över förvaltningarnas ansvar för kriskommunikationen. 

Näringslivet drabbades oerhört hårt. I takt med hårdare rekommendationer ställdes högre krav på 
staden. Stödåtgärder infördes för att stötta de hårdast drabbade företagen, bl.a. företagsakut för 
information och vägledning, gymnasieluncher som stöttade en härjad bransch och gav hemstuderande 
mat, hemleveranser av mat med hjälp av färdtjänst och butiker för att stödja 70+, längre betaltid för 
debiteringar och snabbare betalning av fakturor, stöd till butiker med möjlighet till försäljning utomhus, 
parkeringslättnader och digital handelsplats. 

På Koncerninköp har flera medarbetare lagt delar av sin arbetstid på att säkerställa tillgången till 
skyddsutrustningen åt Borås Stads verksamheter. 

Sedan mars 2020 har i stort sett hela avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet varit involverade 
och engagerade dels i den centrala krisledningsstaben men även för att ge stöd till i förvaltningarnas och 
bolagens krishantering mot Covid-19. Avdelningschefen har varit tillika stabschef i den centrala 
krisledningsstaben. Detta har inneburit mycket begränsade möjligheter för det strukturerade arbetet 
mot organiserad brottslighet under 2020. 

Kommentar till tabellen nedan: 
För ansökan nummer ett om bidrag från Socialstyrelsen, avseenden perioden tom augusti 2020, blev 
utfallet att varje region och kommun beviljades 91,4 procent av sina godkända kostnader. I nuläget 
finns ingen information kring utfall av ansökan nummer två, september - november 2020. 
Vad gäller kostnader och intäkter relaterat till inköp av sjukvårdsmaterial såsom munskydd, visir, 
handskar, handsprit, förkläden m.m. finns vid bokslutet ett lager beräknat till 40,5 mnkr som beredskap 
till 2021. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Kommunikation, bl.a. information på flera språk, affischer, 
annonser, film och skyltar 

-670 

Gymnasiemåltider -9 515 

Koncerninköp, administrativa kostnader, transport och hyra i 
samband med lagerhantering 

-3 997 

Inköp av sjukvårdsartiklar tom december 2020 -109 488 

Bidrag från Socialstyrelsen för perioden tom augusti 2020 62 093 

Summa -61 577 
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6 Verksamhetsmått 

6.1 Bostäder 

6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Förtätning av 
stadskärnan, antal 
nyinflyttade till 
centrum. 

27 83 200  

Kommentar Antal personer i centrum 2020 redovisas först i slutet av februari 2021. 

Antal 
nyproducerade 
bostäder i Borås 
tätort 

250 472 480  

Kommentar Producerade bostäder 2020 (centralt likväl som utanför staden) presenteras först i maj 2021. 

Antal 
nyproducerade 
bostäder utanför 
Borås tätort 

100 125 120  

Kommentar Producerade bostäder 2020 (centralt likväl som utanför staden) presenteras först i maj 2021. 

6.2 Sysselsättning 

6.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Sysselsättningsgrad 
(20-64 år), %. 

80,9 80 78  

Kommentar 
Utfall för sysselsättningsgraden 2020 har inte presenterats vid upprättandet av denna årsredovisning. 

6.3 Handel och företagande 

6.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Tillgång till mark 
för företagande 

250 000 250 000 250 000 70 000 

Kommentar Främst mindre tomter 2020. 
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7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Summa    

Viared Västra, åtgärder för gator 0 1 427 -1 427 

Viared Norra, åtgärder för gator 0 0 0 

Nordskogen, åtgärder för gator 0 0 0 

Utbyggnad av bostadsområden 0 2 478 -2 478 

Fastighetsköp 40 000 3 755 36 245 

Analys 
Utbyggnad av industriområdet Viared Västra pågår. 
Viared Västra: Utfallet avser byggnation av rondell och gång och cykelväg. 
Utbyggnad av bostadsområden: Utfallet avser nybyggnation av gata i Svaneholm, Svanängsvägen och 
Sparsör, Vinkelvägen samt mark och vägarbeten på Kadriljgatan och Dammsvedjan. 

Fastighetsinköp: Inköp har gjorts av fastigheten Gåshult med syfte att bilda ett naturreservat. 

Borås Stad kan eventuellt alltid ges möjlighet att göra strategiska fastighetsaffärer, för 2020 blev utfallet 
enbart ett fastighetsinköp för naturreservat i Gåshult. 

8 Exploateringsredovisning 
Utgifter 

Tkr Godkänd 
utgift 

Utgift tom 
2019 Utgift 2020 Återstår Status 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Västra 394 700 387 080 3 188 4 432 2 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Norra 50 000 47 623 0 2 377 2 

Utbyggnad av industriområde 
Nordskogen 80 000 70 506 8 220 1 274 2 

Utbyggnad av övriga 
industriområden 30 000 0 12 29 988 2 

Utbyggnad av bostadsområden 30 000 30 2 569 27 401 2 

Summa 584 700 505 239 13 989 65 472  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 
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7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Summa    

Viared Västra, åtgärder för gator 0 1 427 -1 427 

Viared Norra, åtgärder för gator 0 0 0 

Nordskogen, åtgärder för gator 0 0 0 

Utbyggnad av bostadsområden 0 2 478 -2 478 

Fastighetsköp 40 000 3 755 36 245 

Analys 
Utbyggnad av industriområdet Viared Västra pågår. 
Viared Västra: Utfallet avser byggnation av rondell och gång och cykelväg. 
Utbyggnad av bostadsområden: Utfallet avser nybyggnation av gata i Svaneholm, Svanängsvägen och 
Sparsör, Vinkelvägen samt mark och vägarbeten på Kadriljgatan och Dammsvedjan. 

Fastighetsinköp: Inköp har gjorts av fastigheten Gåshult med syfte att bilda ett naturreservat. 

Borås Stad kan eventuellt alltid ges möjlighet att göra strategiska fastighetsaffärer, för 2020 blev utfallet 
enbart ett fastighetsinköp för naturreservat i Gåshult. 

8 Exploateringsredovisning 
Utgifter 

Tkr Godkänd 
utgift 

Utgift tom 
2019 Utgift 2020 Återstår Status 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Västra 394 700 387 080 3 188 4 432 2 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Norra 50 000 47 623 0 2 377 2 

Utbyggnad av industriområde 
Nordskogen 80 000 70 506 8 220 1 274 2 

Utbyggnad av övriga 
industriområden 30 000 0 12 29 988 2 

Utbyggnad av bostadsområden 30 000 30 2 569 27 401 2 

Summa 584 700 505 239 13 989 65 472  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 
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3: Klart 

Försäljning 

Tkr Försäljning 
tom 2019 

Försäljning 
2020 

Summa 
försäljning 

Försäljning av industritomter projekt Viared Västra -317 165 2 564 -314 601 

Försäljning av industritomter projekt Viared Norra -62 142 2 569 -59 573 

Försäljning av industritomter projekt Nordskogen -9 120 -50 030 -59 150 

Försäljning av bostadstomter 2020  -2 675 -2 675 

Försäljning av övriga fastigheter 2020  -67 922 -67 922 

Summa -388 427 -115 494 -503 921 

Analys 
  

Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra och på Nordskogen. 

Utbyggnad av bostadsområden avser nybyggnation av gata i Svaneholm, Svanängsvägen och Sparsör, 
Vinkelvägen samt mark och vägarbeten på Kadriljgatan och Dammsvedjan. 

Försäljning av industritomter i Viared Västra avser en tomt och ett återköp, även ett återköp på Viared 
Norra har skett då köparna inte hade möjlighet att fullfölja byggnationen. 

Försäljningen av industritomter på Nordskogen avser två tomter. 

Försäljning av bostadstomter avser fyra småhustomter på Kelvingatan. 

Försäljning av övriga fastigheter avser bl.a. markanvisningar för flerbostadshus, ca 40 mnkr, 
småhustomter och en arrendetomt. Det har även sålts 47 stycken tomträtter för småhus, ca 26,6 mnkr. 
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1 Inledning 
Resultat 
Resultatet för året, efter kommunbidrag, är ett underskott om 26 797 tkr. Störst negativ påverkan på 
resultatet finns i verksamheterna Lokalbanken, Pågående arbeten/ej uthyrningsbara, LSS-fastigheter 
och Äldreomsorgsfastigheter. Det sammanlagda resultatet för dessa verksamheter uppgår till -33 
561 tkr. Av dessa har Lokalbanken störst påverkan med -19 210 tkr vilket motsvarar knappt 72 % av 
resultatet. 

På grund av situationen med Covid-19 har nämnden upprättat tillfälliga hyresavtal med 17 hyresgäster. 
Dessa avtal har gett minskade hyresintäkter om 4 990 tkr. 

Handlingsplan för en långsiktigt hållbar ekonomi 
I budget 2020 presenterade nämnden en handlingsplan för en långsiktig hållbar ekonomi. 

Löpande fokusområden 

• Energioptimering 
Det pågår ett intensifierat gemensamt arbete mellan enheterna Projekt/förvaltningsstöd och 
Förvaltarenheten där diskussioner förs om lämpliga åtgärder i våra byggnader och hur dessa ska 
genomföras. Åtgärderna gäller översyn av drift, värme och ventilationssystem, belysning, el 
konverteringar, solcellsprojekt tillsammans med övriga åtgärder såsom fönsterbyten, takbyten 
m.m 2020 har våra driftkostnader sänkts med 946 tkr som följd av energieffektivseringar. 
 

• Genomföra planerade underhållsåtgärder på ett kostnadseffektivt sätt 
Det pågår en genomlysning av fastighetsbeståndets kommande underhållsbehov. Vidare så är 5- 
till 10-åriga långsiktiga planer för underhållsbehovet för respektive objekt under 
systemuppbyggnad. 
 

• Utveckla arbetet för att få en så kostnadseffektiv produktion som möjligt 
För att undvika sena ändringar och därmed fördyrande åtgärder har processen i förstudien 
ändrats. Vi anlitar konsulter i ett tidigare skede och uppnår därför en högre detaljeringsgrad 
tidigt i processen. 
 

• Översyn av befintliga hyresavtal för uppsägning eller omförhandling 
Under året har 22 st hyresavtal sagts upp. 
 

• Uthyrning/avveckling av objekt i lokalbanken 
Under 2020 har vi avflyttat från 11 st inhyrda objekt. 3 ägda objekt har avvecklats genom 
försäljning, Eskilsryd samt Katrinebergsgatan 22 och rivning, Östergårdsskolan. 
 

• Bevakning av teknik- och miljöutveckling 
Förvaltningen deltar i olika arbetsgrupper där det diskuteras om nya byggmetoder, användande 
av återbruk i om och nybyggnationer. Ny teknik gällande solceller, lagring av energi (vätgas och 
batteri) utveckling inom VVS-system och elanläggningar m.m 

Särskilt utvecklingsarbete inom visst område 

• Fortsatt översyn av internhyressystemet 
I mars översände Lokalförsörjningsnämnden förslag på åtgärder för att över tid uppnå en 
budget i balans. Förslagen innebar principiella ställningstagande, justering av obalanser samt 
strukturella åtgärder. Under året har förvaltningen fortsatt bistått stadsledningskansliet i 
utarbetandet av nya regler för internhyressystemet. Nämndens bedömning är att långsiktigt 
måste en ökad intäktssida inom internhyressystemet möjliggöras. 
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• Lokalresursplanering – djupanalys av möjligheten att i större utsträckning utveckla 
befintliga fastigheter för att möta verksamheternas behov 
Arbetet pågår. Exempelvis har den planerade förskolan på Badstrandsvägen i Sjömarken 
senarelagts genom att förlänga bygglovet i befintlig byggnad. 
 

• Undersöka nya möjligheter till flexibelt byggande 
På grund av Corona har endast begränsad omvärldsbevakning kunnat genomföras. Övriga 
planerade åtgärder kommer förhoppningsvis att kunna genomföras under 2021. 
 

Nämnden har också tidigarelagt effektiviseringsarbetet med att utreda nödvändig nivå på 
fastighetsskötseln. En åtgärd som är planerad att slutföras 2021. Kostnader för fastighetsskötsel avviker 
positivt med 1 002 tkr mot budget för året. 

Uppsägningar 
Under 2020 har 9 lokaler sagts upp av verksamheterna. Fem av dessa är inhyrda lokaler och fyra 
stycken är ägda lokaler. Totalt har 22 st uppsagda lokaler belastat resultatet 2020. 

  

2 Viktiga händelser under året 
Kategorisering av fastighetsbeståndet  
Under året har ett stort arbete genomförts avseende kategorisering av våra fastigheter. Arbetet har 
syftat till att tydliggöra fastigheternas funktion och skick så att potentialen i beståndet synliggörs. 

I flera av våra verksamheter ingår lokaler som av olika skäl inte är möjliga att hyra ut. Exempelvis 
fastigheter som köpts in av strategiska skäl eller fastigheter av kulturellt värde. Av de fastigheter som 
inte är fullt uthyrda eller inte är uthyrda alls görs en kategorisering för att synliggöra vilka möjligheter 
som finns i fastighetsbeståndet. När en lokal lämnas görs en matchning mot eventuella behov som 
redovisats i Lokalresursplanen varefter den, om inget behov finns, placeras i någon av kategorierna: 

• Fastighet strategiskt innehav             
o Mark- och fastighetsreserv, ingen kommunal verksamhet   
o Ägarsyfte, strategisk mark för framtida användning 

 
• Fastighet kultur             

o Inga intäkter/ringa intäkter, ingen kommunal verksamhet, ägarsyfte bevarande 
 

• Fastigheter disponibla lediga ytor 
 

• Fastigheter avyttring             
o Försäljning 
o Rivning 
o Uppsägning 

 
• Fastigheter under åtgärd             

o Pågående arbete, under omställning 
o Sanering 

Kategoriseringen kommer i budget 2022 att ingå i vår redovisningsstruktur. 

Felavhjälpande underhåll 
Nämnden har under året genomfört effektiviseringar om 17 000 genom att överföra dessa kostnader 
från drift till investeringar samt en ytterligare besparing om 4 000 tkr. Totalt en besparing om 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2379
Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning 2020 5(42) 

• Lokalresursplanering – djupanalys av möjligheten att i större utsträckning utveckla 
befintliga fastigheter för att möta verksamheternas behov 
Arbetet pågår. Exempelvis har den planerade förskolan på Badstrandsvägen i Sjömarken 
senarelagts genom att förlänga bygglovet i befintlig byggnad. 
 

• Undersöka nya möjligheter till flexibelt byggande 
På grund av Corona har endast begränsad omvärldsbevakning kunnat genomföras. Övriga 
planerade åtgärder kommer förhoppningsvis att kunna genomföras under 2021. 
 

Nämnden har också tidigarelagt effektiviseringsarbetet med att utreda nödvändig nivå på 
fastighetsskötseln. En åtgärd som är planerad att slutföras 2021. Kostnader för fastighetsskötsel avviker 
positivt med 1 002 tkr mot budget för året. 

Uppsägningar 
Under 2020 har 9 lokaler sagts upp av verksamheterna. Fem av dessa är inhyrda lokaler och fyra 
stycken är ägda lokaler. Totalt har 22 st uppsagda lokaler belastat resultatet 2020. 

  

2 Viktiga händelser under året 
Kategorisering av fastighetsbeståndet  
Under året har ett stort arbete genomförts avseende kategorisering av våra fastigheter. Arbetet har 
syftat till att tydliggöra fastigheternas funktion och skick så att potentialen i beståndet synliggörs. 

I flera av våra verksamheter ingår lokaler som av olika skäl inte är möjliga att hyra ut. Exempelvis 
fastigheter som köpts in av strategiska skäl eller fastigheter av kulturellt värde. Av de fastigheter som 
inte är fullt uthyrda eller inte är uthyrda alls görs en kategorisering för att synliggöra vilka möjligheter 
som finns i fastighetsbeståndet. När en lokal lämnas görs en matchning mot eventuella behov som 
redovisats i Lokalresursplanen varefter den, om inget behov finns, placeras i någon av kategorierna: 

• Fastighet strategiskt innehav             
o Mark- och fastighetsreserv, ingen kommunal verksamhet   
o Ägarsyfte, strategisk mark för framtida användning 

 
• Fastighet kultur             

o Inga intäkter/ringa intäkter, ingen kommunal verksamhet, ägarsyfte bevarande 
 

• Fastigheter disponibla lediga ytor 
 

• Fastigheter avyttring             
o Försäljning 
o Rivning 
o Uppsägning 

 
• Fastigheter under åtgärd             

o Pågående arbete, under omställning 
o Sanering 

Kategoriseringen kommer i budget 2022 att ingå i vår redovisningsstruktur. 

Felavhjälpande underhåll 
Nämnden har under året genomfört effektiviseringar om 17 000 genom att överföra dessa kostnader 
från drift till investeringar samt en ytterligare besparing om 4 000 tkr. Totalt en besparing om 
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21 000 tkr. 
 
Felavhjälpande underhåll har totalt minskat med 43 % eller ca 20 000 tkr jämfört med utfallet för 2019. 
Kostnadsminskningen har uppstått främst inom verksamheten Verksamhetsfastigheter. Utfall för 
felavhjälpande underhåll i denna verksamhet har varit ca 18 300 tkr lägre än budget. 

Förutom ovanstående effektiviseringar om 21 000 tkr har nämnden i budgeten för 2021 gjort ytterligare 
effektiviseringar om ca 10 000 tkr. Budget för felavhjälpande underhåll 2021 uppgår till 16 000 tkr. 

Sprinkler och övriga brandskyddsåtgärder 
Under året har vi, tillsammans med SÄRF, tagit fram en femårig plan för tillsynsarbete av sprinkler och 
övrigt brandskydd på våra LSS- och äldreboenden. Enligt planen kommer tillsyn även att göras på de 
35 boenden som idag har sprinkler installerade. Efter tillsyn kommer vi att genomföra samtliga 
brandskyddsåtgärder som krävs. 

Färdigställda projekt 
2020 har nedanstående större projekt färdigställts: 

• Alidebergs förskola, Vildmarken, nybyggnation (färdigställd januari) 
• Sven Eriksongymnasiet TME, ombyggnation (färdigställd februari) 
• Boråshallen etapp 1, ombyggnation (färdigställd augusti) 
• Daltorpskolan anpassning 7-9, ombyggnation (färdigställd augusti) 
• Almåsgymnasiet NO-salar, ombyggnation (färdigställd augusti) 
• Borås Simarena, etapp 1 

3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Behovet av renovering och 
tillgänglighetsanpassning av 
Kommunfullmäktiges sessionssal 
ska utredas. 

 Genomfört Förstudien som startade våren 2020 är 
genomförd. Ett förslag har presenterats på 
kommunalrådsberedning. Projektet är inlagt i 
Lokalförsörjningsnämndens förslag till 
investeringsplan 2021. 

3.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Total energiproduktion från 
solenergi, mwh 

210 230 300 663 
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  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Energikrav av nybyggnation av 
förskola och grundskola samt utvalt 
LSS/SOL boende enligt BBR 19 
kap 9 

40  kWh 38  kWh 37 kWh 37  kWh 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Genomfört För att kunna göra en bedömning av en 
fastighets lämplighet för installerande av 
solceller krävs att flera förutsättningar måste 
undersökas. Kriterierna vi bedömer är 
elförbrukning, fastighetens placering 
(väderstreck) och hållbarhet i takkonstruktionen. 
 
Totalt 38 objekt har inventerats. Av dessa är 10 
stycken under utredning och 28 stycken är 
driftsatta. 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

5,8 9,3 3 10,1 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

0,5 0,4 1 0,8 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 75 75 56,5 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Största delen av sjukfrånvaron orsakas av långtidssjukskrivningar där orsaken inte är arbetsrelaterad 
varför nämnden inte ser någon anledning till speciella åtgärder. 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Lokalförsörjningsnämnden har normalt sett inga timanställda. Anställningsformen används endast i 
undantagsfall exempelvis för sommararbetare. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Målet om 75 % sattes i relation till utfallet 2019. En orsak till att vi inte uppnått målet i år kan vara 
coronapandemin och att medarbetarna därför vill vara försiktiga med att lösa gymkort och liknande. 
 
 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 
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  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Energikrav av nybyggnation av 
förskola och grundskola samt utvalt 
LSS/SOL boende enligt BBR 19 
kap 9 

40  kWh 38  kWh 37 kWh 37  kWh 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Genomfört För att kunna göra en bedömning av en 
fastighets lämplighet för installerande av 
solceller krävs att flera förutsättningar måste 
undersökas. Kriterierna vi bedömer är 
elförbrukning, fastighetens placering 
(väderstreck) och hållbarhet i takkonstruktionen. 
 
Totalt 38 objekt har inventerats. Av dessa är 10 
stycken under utredning och 28 stycken är 
driftsatta. 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

5,8 9,3 3 10,1 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

0,5 0,4 1 0,8 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 75 75 56,5 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Största delen av sjukfrånvaron orsakas av långtidssjukskrivningar där orsaken inte är arbetsrelaterad 
varför nämnden inte ser någon anledning till speciella åtgärder. 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Lokalförsörjningsnämnden har normalt sett inga timanställda. Anställningsformen används endast i 
undantagsfall exempelvis för sommararbetare. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Målet om 75 % sattes i relation till utfallet 2019. En orsak till att vi inte uppnått målet i år kan vara 
coronapandemin och att medarbetarna därför vill vara försiktiga med att lösa gymkort och liknande. 
 
 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 
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  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Psykosocial arbetsmiljö - HME 
ledarskap 

 83,8%   

 Psykosocial arbetesmiljö - HME 
styrning 

 72,4%   

Psykosocial arbetsmiljö - HME ledarskap 
Det har inte genomförts någon medarbetarmätning 2020. 

Psykosocial arbetesmiljö - HME styrning 
Det har inte genomförts någon medarbetarmätning 2020. 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 790 32 0 77 77 

Avgifter och övriga 
intäkter 761 513 815 595 886 422 860 353 -26 069 

Summa intäkter 762 303 815 627 886 422 860 430 -25 992 

Personal -28 948 -29 889 -35 514 -30 080 5 434 

Lokaler -461 124 -504 549 -519 524 -550 767 -31 243 

Material och tjänster -157 714 -155 572 -155 021 -120 382 34 639 

Kapitalkostnader -164 757 -189 498 -208 713 -218 348 -9 635 

Summa kostnader -812 543 -879 508 -918 772 -919 577 -805 

Buffert (endast i 
budget)      

Nettokostnad -50 240 -63 881 -32 350 -59 147 -26 797 

Kommunbidrag 31 450 31 900 32 350 32 350 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -18 790 -31 981 0 -26 797 -26 797 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -18 790 -31 981 0 -26 797 -26 797 

Ackumulerat resultat -41 315 -68 978 -68 978 -95 775 -26 797 
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Resultatanalys 
Resultatet för året, efter kommunbidrag, är ett underskott om 26 797 tkr. Störst negativ påverkan på 
resultatet finns i verksamheterna: 

• Lokalbanken 
• Pågående arbeten/ej uthyrningsbara 
• LSS-fastigheter 
• Äldreomsorgsfastigheter  

Av dessa har Lokalbanken störst påverkan med -19 210 tkr vilket motsvarar knappt 72 % av resultatet. 

Intäkter 
Intäkternas utfall ligger 26 069 tkr under budgeterad nivå. Dessa orsakas främst av lägre interna 
hyresintäkter inom verksamheten Verksamhetsfastigheter. 

Lägre intäkter orsakas också av: 

• Uppsagda lokaler 
• Hyrestaket inom äldreomsorg och bostäder med särskild service (-6 222 tkr) 
• Tillfälliga hyresavtal på grund av Covid-19 (-4 990 tkr) 
• Projekt som försenats och därför inte tagits i bruk 

Kostnader 
Kostnaderna för året är 805 tkr högre än budget. Ökningen avser högre lokal- hyres- och 
kapitalkostnader. 

Personalkostnader 
Personalkostnaderna är 5 434 tkr lägre än budget. Till största delen beroende på att vi avvaktat med att 
tillsätta vakanta tjänster . Utfallet är 13 % högre jämfört med bokslut 2019. 

Lokalkostnader  
Resultatet visar högre lokalkostnader om sammanlagt 31 243 tkr. 28 606 tkr av dessa avser kostnader i 
verksamheterna Lokalbanken (inkl. Kyllared) och Ej uthyrningsbara. Intäkter för verksamheterna 
budgeterades till 3 000 tkr. 

Kapitalkostnader 
Avvikelsen på kapitalkostnader för året är 9 635 tkr. Utfall för året har ökat 15 % eller 28 850 tkr 
jämfört med bokslut 2019. Underskottet avser till stor del Verksamhetsfastigheter där ett antal objekt 
inte hade någon budget för kapitalkostnader då de tillkommit efter att budget för 2020 fastställdes. 
Historiskt har en extern inhyrning inte budgeterats förrän ett hyresavtal är underskrivet. Detta 
förändrades inför budgetarbete 2021. 

Objekt med störst avvikelse: 

Objekt Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse budget-utfall 

Pav. Kronängskolan 2 144 111 0 -2 144 111 

Gånghesterskolan 5 067 351 4 567 118 -500 233 

Pav. Sagavallen 568 671 15 991 -552 680 

Björkängsgymnasiet 1 004 331 61 766 -942 565 

Pav. Kronäng 2 2 442 135 0 -2 442 135 

Vattentornet 2 161 264 0 -2 161 264 

  

Material och tjänster 
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Resultatanalys 
Resultatet för året, efter kommunbidrag, är ett underskott om 26 797 tkr. Störst negativ påverkan på 
resultatet finns i verksamheterna: 

• Lokalbanken 
• Pågående arbeten/ej uthyrningsbara 
• LSS-fastigheter 
• Äldreomsorgsfastigheter  

Av dessa har Lokalbanken störst påverkan med -19 210 tkr vilket motsvarar knappt 72 % av resultatet. 

Intäkter 
Intäkternas utfall ligger 26 069 tkr under budgeterad nivå. Dessa orsakas främst av lägre interna 
hyresintäkter inom verksamheten Verksamhetsfastigheter. 

Lägre intäkter orsakas också av: 

• Uppsagda lokaler 
• Hyrestaket inom äldreomsorg och bostäder med särskild service (-6 222 tkr) 
• Tillfälliga hyresavtal på grund av Covid-19 (-4 990 tkr) 
• Projekt som försenats och därför inte tagits i bruk 

Kostnader 
Kostnaderna för året är 805 tkr högre än budget. Ökningen avser högre lokal- hyres- och 
kapitalkostnader. 

Personalkostnader 
Personalkostnaderna är 5 434 tkr lägre än budget. Till största delen beroende på att vi avvaktat med att 
tillsätta vakanta tjänster . Utfallet är 13 % högre jämfört med bokslut 2019. 

Lokalkostnader  
Resultatet visar högre lokalkostnader om sammanlagt 31 243 tkr. 28 606 tkr av dessa avser kostnader i 
verksamheterna Lokalbanken (inkl. Kyllared) och Ej uthyrningsbara. Intäkter för verksamheterna 
budgeterades till 3 000 tkr. 

Kapitalkostnader 
Avvikelsen på kapitalkostnader för året är 9 635 tkr. Utfall för året har ökat 15 % eller 28 850 tkr 
jämfört med bokslut 2019. Underskottet avser till stor del Verksamhetsfastigheter där ett antal objekt 
inte hade någon budget för kapitalkostnader då de tillkommit efter att budget för 2020 fastställdes. 
Historiskt har en extern inhyrning inte budgeterats förrän ett hyresavtal är underskrivet. Detta 
förändrades inför budgetarbete 2021. 

Objekt med störst avvikelse: 

Objekt Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse budget-utfall 

Pav. Kronängskolan 2 144 111 0 -2 144 111 

Gånghesterskolan 5 067 351 4 567 118 -500 233 

Pav. Sagavallen 568 671 15 991 -552 680 

Björkängsgymnasiet 1 004 331 61 766 -942 565 

Pav. Kronäng 2 2 442 135 0 -2 442 135 

Vattentornet 2 161 264 0 -2 161 264 

  

Material och tjänster 
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Resultatet visar lägre material- och tjänstekostnader om sammanlagt 34 639 tkr. Det som främst bidrar 
till det positiva utfallet är: 

Typ av kostnad Budget 2020 i tkr Utfall 2020 i tkr Avvikelse i tkr 

Felavhjälpande 
underhåll 

46 668 27 572 19 096 

Drift 19 872 18 926 946 

Utemiljö 9 609 6 841 2 768 

Säkerhet 16 301 12 731 3 570 

Fastighetsskötsel 27 735 26 733 1 002 

Skatter  513 826 

Summa   28 208 

Felavhjälpande underhåll 
Den positiva avvikelsen är en följd av att kostnader överförts från från drift till investering, 17 000 tkr 
samt en ytterligare besparing om 4 000 tkr. Felavhjälpande underhåll har totalt minskat med 43 % eller 
20 392 tkr jämfört med utfallet för 2019. Lägre kostnader har främst uppstått inom verksamheten 
Verksamhetsfastigheter. 

Säkerhetskostnader 
Den näst största avvikelsen för övriga lokalrelaterade kostnader är säkerhetskostnader, 3 570 tkr. Utfall 
för året har sjunkit med 3% eller 418 tkr jämfört med utfall för 2019. Denna avvikelse har också till stor 
del uppstått inom Verksamhetsfastigheter. Säkerhetsåtgärderna har till största delen genomförts på 
grund av myndighetskrav. 

Driftkostnader 
Lägre driftkostnader om 946 tkr är till stor del en följd av våra energieffektiviseringar. 

Utemiljö 
Kostnader för utemiljö avviker positivt med 2 768 tkr ( varav 2 359 tkr inom verksamheten 
Verksamhetsfastigheter ). Utfall för utemiljökostnader för året har sjunkit totalt med 5 % eller 350 tkr 
jämfört med 2019. 

Fastighetsskötsel 
Kostnaderna avviker positivt med 1 002 tkr mot budget för året. Ett arbete pågår med analysera 
behovet av fastighetsskötsel. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Summa     
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamhetens kostnader och intäkter 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse T
kr 

Ledning och 
administration      

Intäkt 12 577 13 637 12 698 12 917 219 

Kostnad -17 571 -15 369 -16 273 -15 050 1 223 

Nettokostnad -4 994 -1 732 -3 575 -2 133 1 442 

Drift- och 
förvaltningsavdelning      

Intäkt 12 904 13 490 13 633 14 100 467 

Kostnad -11 945 -12 245 -13 633 -12 652 981 

Nettokostnad 959 1 245 0 1 448 1 448 

Byggavdelning      

Intäkt 9 077 7 590 11 296 8 288 -3 008 

Kostnad -9 640 -9 078 -11 296 -8 502 2 794 

Nettokostnad -563 -1 488 0 -214 -214 

Hyres- och 
förvaltningsavdelning      

Intäkt 5 517 5 023 5 548 5 606 58 

Kostnad -4 091 -4 788 -6 137 -6 082 55 

Nettokostnad 1 426 235 -589 -476 113 

Internhyresfastigheter 
schablontyp 1      

Intäkt 606 152 549 604 595 891 586 699 -9 192 

Kostnad -619 319 -554 753 -592 191 -580 201 11 990 

Nettokostnad -13 167 -5 149 3 700 6 498 2 798 

Internhyresfastigheter 
schablontyp 2      

Intäkt 0 101 518 106 009 104 885 -1 124 

Kostnad 0 -105 334 -105 312 -104 845 467 

Nettokostnad 0 -3 816 697 40 -657 

Externa uthyrningar      

Intäkt  4 283 4 958 5 154 196 

Kostnad  -5 242 -5 531 -5 115 416 

Nettokostnad  -959 -573 39 612 

Räddningstjänstfastigheter      

Intäkt 4 226 4 274 4 410 4 410 0 

Kostnad -3 817 -4 119 -4 410 -3 821 589 

Nettokostnad 409 155 0 589 589 

LSS-fastigheter      
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamhetens kostnader och intäkter 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse T
kr 

Ledning och 
administration      

Intäkt 12 577 13 637 12 698 12 917 219 

Kostnad -17 571 -15 369 -16 273 -15 050 1 223 

Nettokostnad -4 994 -1 732 -3 575 -2 133 1 442 

Drift- och 
förvaltningsavdelning      

Intäkt 12 904 13 490 13 633 14 100 467 

Kostnad -11 945 -12 245 -13 633 -12 652 981 

Nettokostnad 959 1 245 0 1 448 1 448 

Byggavdelning      

Intäkt 9 077 7 590 11 296 8 288 -3 008 

Kostnad -9 640 -9 078 -11 296 -8 502 2 794 

Nettokostnad -563 -1 488 0 -214 -214 

Hyres- och 
förvaltningsavdelning      

Intäkt 5 517 5 023 5 548 5 606 58 

Kostnad -4 091 -4 788 -6 137 -6 082 55 

Nettokostnad 1 426 235 -589 -476 113 

Internhyresfastigheter 
schablontyp 1      

Intäkt 606 152 549 604 595 891 586 699 -9 192 

Kostnad -619 319 -554 753 -592 191 -580 201 11 990 

Nettokostnad -13 167 -5 149 3 700 6 498 2 798 

Internhyresfastigheter 
schablontyp 2      

Intäkt 0 101 518 106 009 104 885 -1 124 

Kostnad 0 -105 334 -105 312 -104 845 467 

Nettokostnad 0 -3 816 697 40 -657 

Externa uthyrningar      

Intäkt  4 283 4 958 5 154 196 

Kostnad  -5 242 -5 531 -5 115 416 

Nettokostnad  -959 -573 39 612 

Räddningstjänstfastigheter      

Intäkt 4 226 4 274 4 410 4 410 0 

Kostnad -3 817 -4 119 -4 410 -3 821 589 

Nettokostnad 409 155 0 589 589 

LSS-fastigheter      
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Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse T
kr 

Intäkt 18 115 18 507 22 006 19 250 -2 756 

Kostnad -29 767 -31 074 -32 232 -31 889 343 

Nettokostnad -11 652 -12 567 -10 226 -12 639 -2 413 

Äldreomsorgsfastigheter      

Intäkt 50 806 52 686 55 672 53 404 -2 268 

Kostnad -48 992 -50 133 -51 034 -51 309 -275 

Nettokostnad 1 814 2 553 4 638 2 095 -2 543 

Övriga fastigheter social 
omsorg      

Intäkt 5 996 5 719 6 468 5 269 -1 199 

Kostnad -6 625 -6 813 -6 935 -6 331 604 

Nettokostnad -629 -1 094 -467 -1 062 -595 

Övriga fastigheter      

Intäkt 30 245 35 118 38 632 34 779 -3 853 

Kostnad -29 539 -34 873 -39 455 -37 303 2 152 

Nettokostnad 706 245 -823 -2 524 -1 701 

Mark- och fastighetsreserv      

Intäkt 3 720 3 696 5 851 5 483 -368 

Kostnad -6 271 -6 385 -9 134 -9 047 87 

Nettokostnad -2 551 -2 689 -3 283 -3 564 -281 

Serveringar      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 684 -2 748 -2 800 -2 921 -121 

Nettokostnad -2 684 -2 748 -2 800 -2 921 -121 

Lokalbank      

Intäkt 0 -41 0 0 0 

Kostnad -3 596 -11 731 -3 000 -22 210 -19 210 

Nettokostnad -3 596 -11 772 -3 000 -22 210 -19 210 

Pågående arbeten, ej 
uthyrningsbara      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 058 -6 663 0 -9 395 -9 395 

Nettokostnad -1 058 -6 663 0 -9 395 -9 395 

Evakuering      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -10 355 -12 686 -15 000 -10 465 4 535 

Nettokostnad -10 355 -12 686 -15 000 -10 465 4 535 

Sanering      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -3 102 -3 429 -2 000 -841 1 159 
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Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse T
kr 

Nettokostnad -3 102 -3 429 -2 000 -841 1 159 

Rivning      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 224 -1 346 -1 500 -929 571 

Nettokostnad -1 224 -1 346 -1 500 -929 571 

Utredningar tidigt skede      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -663 -538 -783 -569 214 

Nettokostnad -663 -538 -783 -569 214 

Femårslån      

Intäkt 868 332 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 868 332 0 0 0 

Mindre Verksamheter      

Intäkt 2 100 193 195 187 -8 

Kostnad -2 284 -163 -116 -100 16 

Nettokostnad -184 30 79 87 8 

Resultatutjämningspost      

Intäkt 0 0 3 156 0 -3 156 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 3 156 0 -3 156 

Totalt      

Intäkt 762 303 815 629 886 423 860 431 -25 992 

Kostnad -812 543 -879 510 -918 772 -919 577 -805 

Nettokostnad -50 240 -63 881 -32 349 -59 146 -26 797 

4.3 Verksamhetsanalys 
Resultatet för året, efter kommunbidrag, är ett underskott om 26 797 tkr. 

Störst negativ påverkan på resultatet finns i verksamheterna Lokalbanken, Pågående arbeten/ej 
uthyrningsbara, LSS-fastigheter och Äldreomsorgsfastigheter. Det sammanlagda resultatet för dessa 
verksamheter uppgår till -33 561 tkr. 

4.3.1 Ledning och administration 

I denna grupp ingår verksamheterna 

• administration 
• nämnd 
• nämndadministration. 
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Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Budget 
2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse T
kr 

Nettokostnad -3 102 -3 429 -2 000 -841 1 159 

Rivning      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 224 -1 346 -1 500 -929 571 

Nettokostnad -1 224 -1 346 -1 500 -929 571 

Utredningar tidigt skede      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -663 -538 -783 -569 214 

Nettokostnad -663 -538 -783 -569 214 

Femårslån      

Intäkt 868 332 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 868 332 0 0 0 

Mindre Verksamheter      

Intäkt 2 100 193 195 187 -8 

Kostnad -2 284 -163 -116 -100 16 

Nettokostnad -184 30 79 87 8 

Resultatutjämningspost      

Intäkt 0 0 3 156 0 -3 156 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 3 156 0 -3 156 

Totalt      

Intäkt 762 303 815 629 886 423 860 431 -25 992 

Kostnad -812 543 -879 510 -918 772 -919 577 -805 

Nettokostnad -50 240 -63 881 -32 349 -59 146 -26 797 

4.3 Verksamhetsanalys 
Resultatet för året, efter kommunbidrag, är ett underskott om 26 797 tkr. 

Störst negativ påverkan på resultatet finns i verksamheterna Lokalbanken, Pågående arbeten/ej 
uthyrningsbara, LSS-fastigheter och Äldreomsorgsfastigheter. Det sammanlagda resultatet för dessa 
verksamheter uppgår till -33 561 tkr. 

4.3.1 Ledning och administration 

I denna grupp ingår verksamheterna 

• administration 
• nämnd 
• nämndadministration. 

Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning 2020 14(42) 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Ledning och administration     

Intäkt 12 577 13 637 12 698 12 917 219 

Kostnad -17 571 -15 369 -16 273 -15 050 1 223 

Nettokostnad -4 994 -1 732 -3 575 -2 133 1 442 

Budgeterat resultat för verksamheten var -3 575 tkr och utfallet är - 2 133 tkr. Resultatet är således en 
förbättring om 1 442 tkr. Det beror till största delen på lägre kostnader. 

Intäkter är högre än budget, 219 tkr i verksamheten förvaltningens administration. Intäkterna har 
sjunkit med 5 % jämfört med bokslut 2019. 

Kostnader är lägre än budget, 1 442 tkr. Kostnaderna har sjunkit med 2 % jämfört med 2019. Den 
positiva avvikelse jämfört med budget har främst uppstått i verksamheten Lokalförsörjningskontorets 
administration som har en avvikelse om 620 tkr. Avvikelsen avser personalrelaterade kostnader. 

Nämndens kostnader bidrar till den positiva avvikelsen med 603 tkr. 

4.3.2 Drift- och förvaltningsavdelning 

  

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Drift- och förvaltningsavdelning    

Intäkt 12 904 13 490 13 633 14 100 467 

Kostnad -11 945 -12 245 -13 633 -12 652 981 

Nettokostnad 959 1 245 0 1 448 1 448 

Verksamheten avser teknisk och ekonomisk förvaltning av fastigheter som ägs av Borås Stad. 

Resultatet för verksamheten är ett överskott om 1 448 tkr. Det budgeterade resultatet var ett 
nollresultat, utfallet är således en förbättring om 1 448 tkr. 

Intäkterna är högre än budget, 467 tkr. Kostnaderna är lägre än budget, 981 tkr och avser främst lägre 
personalkostnaderna beroende på vakanta tjänster. 

4.3.3 Byggavdelning 

  

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Byggavdelning     

Intäkt 9 077 7 590 11 296 8 288 -3 008 

Kostnad -9 640 -9 078 -11 296 -8 502 2 794 

Nettokostnad -563 -1 488 0 -214 -214 
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Verksamheten avser ny- och ombyggnation. 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 214 tkr. De lägre intäkterna orsakas av att bygg- och 
projektledningskostnader inte kunnat debiteras då vissa projekt har förskjutits bland annat beroende på 
överklaganden. De lägre kostnaderna orsakas främst av vakanta tjänster. 

4.3.4 Hyres- och förvaltningsavdelning 

  

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Hyres- och förvaltningsavdelning    

Intäkt 5 517 5 023 5 548 5 606 58 

Kostnad -4 091 -4 788 -6 137 -6 082 55 

Nettokostnad 1 426 235 -589 -476 113 

Verksamheten avser förvaltning av inhyrda fastigheter och hyresadministration. 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 476 tkr. Det budgeterade resultatet var -589 tkr, 
utfallet är således en förbättring mot budget om 113 tkr. 

  

4.3.5 Internhyresfastigheter schablontyp 1 

Verksamheten avser fastigheter där Borås Stads förvaltningar är hyresgäster. Verksamheten finansieras 
genom internhyressystemet och hyresnivåerna har fastställts av kommunstyrelsen. 

Resultatet för schablontyp 1 är ett överskott om 6 498 tkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott 
om 3 700 tkr, utfallet är således en förbättring om 2 798 tkr. 

Intäkterna är högre än budget, 9 192 tkr, medan kostnaderna är lägre än budget, 11 990 tkr. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Internhyresfastigheter schablontyp 1   

Intäkt 606 152 549 604 595 891 586 699 -9 192 

Kostnad -619 319 -554 753 -592 191 -580 201 11 990 

Nettokostnad -13 167 -5 149 3 700 6 498 2 798 

Ägda internhyresfastigheter 
Dessa kommentarer avser Internhyresfastigheter schablontyp 1 och 2 samt Externa 
uthyrningar som ägs av Borås Stad. 
Ägda internhyresfastigheter visar ett överskott om 40 632 tkr. Det budgeterade resultatet var ett 
överskott om 37 655 tkr, således en resultatförbättring mot budget om 2 977 tkr. 

Intäkter 

Utfall Årsbudget Diff 
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Verksamheten avser ny- och ombyggnation. 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 214 tkr. De lägre intäkterna orsakas av att bygg- och 
projektledningskostnader inte kunnat debiteras då vissa projekt har förskjutits bland annat beroende på 
överklaganden. De lägre kostnaderna orsakas främst av vakanta tjänster. 

4.3.4 Hyres- och förvaltningsavdelning 

  

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Hyres- och förvaltningsavdelning    

Intäkt 5 517 5 023 5 548 5 606 58 

Kostnad -4 091 -4 788 -6 137 -6 082 55 

Nettokostnad 1 426 235 -589 -476 113 

Verksamheten avser förvaltning av inhyrda fastigheter och hyresadministration. 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 476 tkr. Det budgeterade resultatet var -589 tkr, 
utfallet är således en förbättring mot budget om 113 tkr. 

  

4.3.5 Internhyresfastigheter schablontyp 1 

Verksamheten avser fastigheter där Borås Stads förvaltningar är hyresgäster. Verksamheten finansieras 
genom internhyressystemet och hyresnivåerna har fastställts av kommunstyrelsen. 

Resultatet för schablontyp 1 är ett överskott om 6 498 tkr. Det budgeterade resultatet var ett överskott 
om 3 700 tkr, utfallet är således en förbättring om 2 798 tkr. 

Intäkterna är högre än budget, 9 192 tkr, medan kostnaderna är lägre än budget, 11 990 tkr. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Internhyresfastigheter schablontyp 1   

Intäkt 606 152 549 604 595 891 586 699 -9 192 

Kostnad -619 319 -554 753 -592 191 -580 201 11 990 

Nettokostnad -13 167 -5 149 3 700 6 498 2 798 

Ägda internhyresfastigheter 
Dessa kommentarer avser Internhyresfastigheter schablontyp 1 och 2 samt Externa 
uthyrningar som ägs av Borås Stad. 
Ägda internhyresfastigheter visar ett överskott om 40 632 tkr. Det budgeterade resultatet var ett 
överskott om 37 655 tkr, således en resultatförbättring mot budget om 2 977 tkr. 

Intäkter 

Utfall Årsbudget Diff 

Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning 2020 16(42) 

Utfall Årsbudget Diff 

421 839 432 444 - 10 605 

Utfall för interna intäkter är uppgår till 419 788 tkr. De budgeterade intäkterna var 430 085 tkr, således 
har interna intäkter minskat  med 10 297 tkr. 

Externa intäkter för ägda objekt uppgår till 2 051 tkr. De budgeterade intäkterna var 2 359 tkr, således 
har externa intäkter minskat med 308 tkr. 

Kostnader 
Kostnaderna för året uppgår till 381 207 tkr medan de budgeterade kostnaderna var 394 789 tkr, 
således en kostnadsminskning om 13 582 tkr. 

Kostnaderna kan delas in i olika kategorier. 

Kostnader i kr Budget, tkr Utfall 2020, tkr Avvikelse, tkr Utfall 2019 tkr 

Drift 13 822 15 814 -1 992 13 127 

Underhåll 35 932 21 859 14 073 36 282 

Utemiljö 8 572 6 238 2 334 6 658 

Säkerhet 8 534 9 696 -1 162 8 886 

Konsumtion 88 244 87 259 985 88 318 

Kapitalkostnader 185 135 185 847 -712 167 776 

Fastighetsskötsel 24 136 24 090 46 21 717 

Administration 6 446 6 452 -6 6 029 

Övriga kostnader 23 968 23 952 16 24 578 

Underhåll 

Vad gäller underhåll är det några objekt som har positiva avvikelser som är högre än 400 tkr mot 
underhållsbudget. 

1. Kulturhuset  1 067 tkr; 
2. Viskastrandsgymnasiet  654 tkr; 
3. Boråshallen  623 tkr; 
4. Bodaskolan  618 tkr 
5. Almåsgymnasiet 928 tkr. 

Konsumtion 

Kostnad Utfall Årsbudget Diff 

El -373 0 373 

Fjärrvärme -108 0 108 

Vatten -5 0 5 

Eldningsolja 0 40 40 

Anslutningsavgifter 0 0 0 

El-avgifter 33 651 32 428 -1 223 

Nätavgift 416 459 43 

VA-avgifter 10 949 9 968 -981 
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Kostnad Utfall Årsbudget Diff 

Värmeavgifter 34 643 37 200 2 557 

Fjärrkyla 68 201 133 

Renhållning 8 019 7 948 -71 

Summa: 87 259 88 244 985 

Kapitalkostnader 

Vad gäller kapitalkostnader har kostnaderna minskat med 1 % jämfört med budget. 

Inhyrda internhyresfastigheter 
Dessa kommentarer avser Internhyresfastigheter schablontyp 1 och 2 samt Externa uthyrningar som hyrs in av Borås 
Stad. 
Inhyrda internhyresfastigheter visar ett underskott om 34 056 tkr i resultat. Det budgeterade resultatet 
vara ett underskott om 33 832 tkr, således en försämring mot budget om 224 tkr. 

Intäkter 

Utfall intäkter Årsbudget Diff 

274 322 274 414 - 92 

Utfall för interna intäkter är uppgår till 270 506 tkr. De budgeterade intäkterna var 272 262 tkr, således 
har interna intäkter minskat med 1 756 tkr. 

Externa intäkter för ägda objekt uppgår till 3 816 tkr. De budgeterade intäkterna var 2 152 tkr, således 
har externa intäkter ökat med 1 664 tkr. 

Kostnader 
Kostnaderna för året uppgår till 308 378 tkr medan de budgeterade kostnaderna var 308 246 tkr, 
således en kostnadsökning om 132 tkr. 

Kostnader Budget 2020, tkr Utfall 2020 tkr Avvikelse mot 
budget 2020, tkr Utfall 2019, tkr 

Kapitalkostnader 7 999 14 021 -6 022 8 490 

Konsumtionsavgifter 13 564 16 453 -2 889 16 001 

Säkerhet 7 131 2 464 4 667 2 867 

Drift 4 718 1 357 3 361 1 174 

Underhåll 5 626 1 369 4 257 3 200 

Hyreskostnader 259 085 263 524 -4 439 250 949 

Städning 323 385 -62 562 

Administration 2 809 2 809 0 2 577 

Förvaltningskostnader 5 149 5 149 0 5 077 

Fastighetsskötsel 1 735 757 978 473 

Övrigt 107 90 17 83 

Hyreskostnader  
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Kostnad Utfall Årsbudget Diff 

Värmeavgifter 34 643 37 200 2 557 

Fjärrkyla 68 201 133 

Renhållning 8 019 7 948 -71 

Summa: 87 259 88 244 985 

Kapitalkostnader 

Vad gäller kapitalkostnader har kostnaderna minskat med 1 % jämfört med budget. 

Inhyrda internhyresfastigheter 
Dessa kommentarer avser Internhyresfastigheter schablontyp 1 och 2 samt Externa uthyrningar som hyrs in av Borås 
Stad. 
Inhyrda internhyresfastigheter visar ett underskott om 34 056 tkr i resultat. Det budgeterade resultatet 
vara ett underskott om 33 832 tkr, således en försämring mot budget om 224 tkr. 

Intäkter 

Utfall intäkter Årsbudget Diff 

274 322 274 414 - 92 

Utfall för interna intäkter är uppgår till 270 506 tkr. De budgeterade intäkterna var 272 262 tkr, således 
har interna intäkter minskat med 1 756 tkr. 

Externa intäkter för ägda objekt uppgår till 3 816 tkr. De budgeterade intäkterna var 2 152 tkr, således 
har externa intäkter ökat med 1 664 tkr. 

Kostnader 
Kostnaderna för året uppgår till 308 378 tkr medan de budgeterade kostnaderna var 308 246 tkr, 
således en kostnadsökning om 132 tkr. 

Kostnader Budget 2020, tkr Utfall 2020 tkr Avvikelse mot 
budget 2020, tkr Utfall 2019, tkr 

Kapitalkostnader 7 999 14 021 -6 022 8 490 

Konsumtionsavgifter 13 564 16 453 -2 889 16 001 

Säkerhet 7 131 2 464 4 667 2 867 

Drift 4 718 1 357 3 361 1 174 

Underhåll 5 626 1 369 4 257 3 200 

Hyreskostnader 259 085 263 524 -4 439 250 949 

Städning 323 385 -62 562 

Administration 2 809 2 809 0 2 577 

Förvaltningskostnader 5 149 5 149 0 5 077 

Fastighetsskötsel 1 735 757 978 473 

Övrigt 107 90 17 83 

Hyreskostnader  

Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning 2020 18(42) 

Vad gäller hyreskostnader är det några objekt som har negativa avvikelser som är högre än 500 tkr mot 
budget. 

Objekt Utfall i tkr Årsbudget Diff 

Östermalmsgatan 28 2 671 1 323 -1 348 

Pav. Kronäng 2 5 949 5 135 -814 

Västerlånggatan 1-9 857 0 -857 

Skogslid, Fristadgården 4 825 3 594 -1 231 

Vesta 12 5 190 3 896 -1 294 

Agamemnon 8 306 7 427 -879 

Kapitalkostnader 
Några objekt som har större negativa avvikelser mot budgeten är: 

Objekt Belopp Årsbudget Diff 

Pav. Sagavallen 569 16 -553 

Björkängsgymnasiet 1 004 62 -943 

Pav. Kronäng 2 2 442 0 -2 442 

Konsumtionsavgifter 

  Utfall i tkr Årsbudget Diff 

Eldningsolja 0 10 10 

El-avgifter 10 669 9 147 -1 522 

Nätavgift 0 1 1 

VA-avgifter 260 194 -66 

Värmeavgifter 3 397 2 895 -502 

Fjärrkyla 538 287 -251 

Renhållning 1 589 1 030 -558 

Summa: 16 453 13 564 -2 889 

Vad gäller konsumtionsavgifter är det många objekt som avviker mot budget. Objekt som avviker 
negativt med mer än 500 tkr är följande: 

Objekt Belopp Årsbudget Diff 

Pav. Kronäng 2 738 0 -738 

Hestra Centrum 510 0 -510 
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4.3.6 Internhyresfastigheter schablontyp 2 

Denna lokalgrupp avser objekt med årsvis omräkning. Årsvis omräkning innebär att den budgeterade 
kostnaden blir den brukande förvaltningens faktiska hyreskostnad. Budgeten läggs utifrån tidigare utfall 
samt kända prishöjningar. Någon avräkning sker inte i efterhand. Detta kan innebära att verksamheten 
kan visa såväl ett positivt som ett negativt resultat beroende på faktiskt utfall. 

Under 2020 har 59 objekt ingått i verksamheten. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Internhyresfastigheter 
schablontyp 2     

Intäkt 0 101 518 106 009 104 885 -1 124 

Kostnad 0 -105 334 -105 312 -104 845 467 

Nettokostnad 0 -3 816 697 40 -657 

Verksamhetsfastigheter med årsvis omräkning visar ett överskott om 40 tkr i resultatet. Det 
budgeterade resultatet vara ett överskott om 697 tkr, således en försämring mot budget om 657 tkr. 
Avvikelsen beror främst på lägre interna intäkter om 867 tkr för verksamheten. Objektet där avvikelsen 
främst uppstått är Stadsparksbadet där interna intäkter har blivit 1 187 tkr lägre än budget. 

  

4.3.7 Externa uthyrningar 

Denna verksamhet är Verksamhetsfastigheter som hyrs ut till externa hyresgäster. I verksamheten har 
ingått 13 stycken objekt under året. Större objekt över 500 kvm i verksamheten är: 

• Boråshallen - 1 495 kvm; 
• Springaren - 694 kvm; 
• Källeberg  - 783 kvm; 
• Apollo 5  - 850 kvm. 

Resultat 

Externa uthyrningar Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Intäkt  4 283 4 958 5 154 196 

Kostnad  -5 242 -5 531 -5 115 416 

Nettokostnad  -959 -573 39 612 

Resultatet för verksamheten är ett överskott om 39 tkr. Det budgeterade resultatet var ett underskott 
om 573 tkr, utfallet är således en förbättring om 612 tkr. 

Intäkterna uppgår till 5 154 tkr vilket jämfört med budget om 4 958 tkr är en ökning om 416 tkr (4 %). 
Kostnaderna uppgår till 5 115 tkr vilket jämfört med budget om 5 531 tkr är en minskning om 416 tkr ( 
- 8%). 

Den positiva avvikelsen beror främst på underhåll och konsumtionsavgifter som har blivit lägre. 

Kostnad Utfall Årsbudget Diff 
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4.3.6 Internhyresfastigheter schablontyp 2 

Denna lokalgrupp avser objekt med årsvis omräkning. Årsvis omräkning innebär att den budgeterade 
kostnaden blir den brukande förvaltningens faktiska hyreskostnad. Budgeten läggs utifrån tidigare utfall 
samt kända prishöjningar. Någon avräkning sker inte i efterhand. Detta kan innebära att verksamheten 
kan visa såväl ett positivt som ett negativt resultat beroende på faktiskt utfall. 

Under 2020 har 59 objekt ingått i verksamheten. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Internhyresfastigheter 
schablontyp 2     

Intäkt 0 101 518 106 009 104 885 -1 124 

Kostnad 0 -105 334 -105 312 -104 845 467 

Nettokostnad 0 -3 816 697 40 -657 

Verksamhetsfastigheter med årsvis omräkning visar ett överskott om 40 tkr i resultatet. Det 
budgeterade resultatet vara ett överskott om 697 tkr, således en försämring mot budget om 657 tkr. 
Avvikelsen beror främst på lägre interna intäkter om 867 tkr för verksamheten. Objektet där avvikelsen 
främst uppstått är Stadsparksbadet där interna intäkter har blivit 1 187 tkr lägre än budget. 

  

4.3.7 Externa uthyrningar 

Denna verksamhet är Verksamhetsfastigheter som hyrs ut till externa hyresgäster. I verksamheten har 
ingått 13 stycken objekt under året. Större objekt över 500 kvm i verksamheten är: 

• Boråshallen - 1 495 kvm; 
• Springaren - 694 kvm; 
• Källeberg  - 783 kvm; 
• Apollo 5  - 850 kvm. 

Resultat 

Externa uthyrningar Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Intäkt  4 283 4 958 5 154 196 

Kostnad  -5 242 -5 531 -5 115 416 

Nettokostnad  -959 -573 39 612 

Resultatet för verksamheten är ett överskott om 39 tkr. Det budgeterade resultatet var ett underskott 
om 573 tkr, utfallet är således en förbättring om 612 tkr. 

Intäkterna uppgår till 5 154 tkr vilket jämfört med budget om 4 958 tkr är en ökning om 416 tkr (4 %). 
Kostnaderna uppgår till 5 115 tkr vilket jämfört med budget om 5 531 tkr är en minskning om 416 tkr ( 
- 8%). 

Den positiva avvikelsen beror främst på underhåll och konsumtionsavgifter som har blivit lägre. 

Kostnad Utfall Årsbudget Diff 

Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning 2020 20(42) 

Kostnad Utfall Årsbudget Diff 

Underhåll 61 248 187 

Konsumtionsavgifter 549 567 18 

Objektet med mest positiva avvikelse mot netto budget är Källeberg med ett överskott om 344 tkr. 

4.3.8 Räddningstjänstfastigheter 

Resultat 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Räddningstjänstfastigheter    

Intäkt 4 226 4 274 4 410 4 410 0 

Kostnad -3 817 -4 119 -4 410 -3 821 589 

Nettokostnad 409 155 0 589 589 

Räddningstjänstfastigheter har årsvis omräkning och verksamheten har därför ingen nettokostnad i 
budgeten. Det har ingått 7 stycken objekt i verksamheten under året. Resultat för verksamheten är ett 
överskott om 589 tkr. De lägre kostnaderna avser främst underhållsarbeten. Långsiktigt ska årshyran 
balanseras. 

  

4.3.9 LSS-fastigheter 

Verksamheten erbjuder lokaler och lägenheter enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 

Enligt politiskt beslut har verksamheten ett hyrestak om 5 400 kr vilket medför ett intäktsbortfall för 
nämnden. Verksamheten budgeteras också som fullt uthyrt vilket också påverkar intäkterna. För de 
förlorade intäkterna på grund av hyrestaket kommer nämnden att kompenseras i bokslutet. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

LSS-fastigheter     

Intäkt 18 115 18 507 22 006 19 250 -2 756 

Kostnad -29 767 -31 074 -32 232 -31 889 343 

Nettokostnad -11 652 -12 567 -10 226 -12 639 -2 413 

Resultat för verksamheten är ett underskott om 2 413 tkr vilket orsakas av lägre intäkter. 

Nästan alla objekt utom objekten Slättvägen 107 och Skogshyddegatan 43, uppvisar en negativ 
avvikelse mot budget. Objekt Slättvägen 107 hade dessutom inga kostnader för året. 

De objekten med största avvikelserna är: 

• Våglängdsgatan 83-91:       - 398 tkr; 
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• Ängsbovägen/Lidbovägen: - 387 tkr: 
• Klintesväng 10                    - 565 tkr. 

Avvikelsen på Klintesväng 10 beror på högre utfall för lokalkostnader om 410 tkr och lägre intäkterna 
från externa hyresgäster om 156 tkr. Avvikelsen för Våglängdsgatan 83-91 och 
Ängsbovägen/Lidbovägen beror på högre utfall för lokalkostnader om exakt samma summa som 
objekten avviker jämfört med budget - 398 tkr och 387 tkr. 

Hyrestak 

Konsekvensen av hyrestaket är en minskad intäkt om 2 756 tkr vilket är en minskning med 6 % eller 
134 tkr jämfört med förra året. 

De högsta avvikelserna avser objekt i Slättvägen 107 (792 tkr), Ängsbovägen/Lidbovägen  (387 tkr) och 
Våglängdsgatan 83-91 ( 398 tkr). 

  

4.3.10 Äldreomsorgsfastigheter 

Verksamheten avser lägenheter inom vård- och omsorgsboende. 

Enligt politiskt beslut har verksamheten ett hyrestak om 6 060 kr vilket medför ett intäktsbortfall för 
nämnden. Verksamheten budgeteras också som fullt uthyrt vilket kan påverka intäkterna. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Äldreomsorgsfastigheter     

Intäkt 50 806 52 686 55 672 53 404 -2 268 

Kostnad -48 992 -50 133 -51 034 -51 309 -275 

Nettokostnad 1 814 2 553 4 638 2 095 -2 543 

Det har funnits 19 objekt som har ingått i verksamheten under året. Nästan alla objekt visar ett negativ 
avvikelse mot budget utom objekt i Söderkullagatan 66 som visar ett positivt resultat. Det försämrade 
utfallet jämfört med budget beror på lägre intäkter i resultatet för totalt 16 stycken objekt. Objekt som 
avviker högre än 200 tkr i intäkter är följande: 

• Källeberg - 735 tkr; 
• Bodaklint - 428 tkr; 
• Kaprifolen - 281 tkr. 

4.3.11 Övriga fastigheter social omsorg 

Verksamheten avser lägenheter inom särskild service enligt socialtjänstlagen i form av psykiatriboende. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Övriga fastigheter social omsorg    

Intäkt 5996 5719 6468 5269 -1199 

Kostnad -6625 -6813 -6935 -6331 604 

Nettokostnad -629 -1094 -467 -1062 -595 
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• Ängsbovägen/Lidbovägen: - 387 tkr: 
• Klintesväng 10                    - 565 tkr. 

Avvikelsen på Klintesväng 10 beror på högre utfall för lokalkostnader om 410 tkr och lägre intäkterna 
från externa hyresgäster om 156 tkr. Avvikelsen för Våglängdsgatan 83-91 och 
Ängsbovägen/Lidbovägen beror på högre utfall för lokalkostnader om exakt samma summa som 
objekten avviker jämfört med budget - 398 tkr och 387 tkr. 

Hyrestak 

Konsekvensen av hyrestaket är en minskad intäkt om 2 756 tkr vilket är en minskning med 6 % eller 
134 tkr jämfört med förra året. 

De högsta avvikelserna avser objekt i Slättvägen 107 (792 tkr), Ängsbovägen/Lidbovägen  (387 tkr) och 
Våglängdsgatan 83-91 ( 398 tkr). 

  

4.3.10 Äldreomsorgsfastigheter 

Verksamheten avser lägenheter inom vård- och omsorgsboende. 

Enligt politiskt beslut har verksamheten ett hyrestak om 6 060 kr vilket medför ett intäktsbortfall för 
nämnden. Verksamheten budgeteras också som fullt uthyrt vilket kan påverka intäkterna. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Äldreomsorgsfastigheter     

Intäkt 50 806 52 686 55 672 53 404 -2 268 

Kostnad -48 992 -50 133 -51 034 -51 309 -275 

Nettokostnad 1 814 2 553 4 638 2 095 -2 543 

Det har funnits 19 objekt som har ingått i verksamheten under året. Nästan alla objekt visar ett negativ 
avvikelse mot budget utom objekt i Söderkullagatan 66 som visar ett positivt resultat. Det försämrade 
utfallet jämfört med budget beror på lägre intäkter i resultatet för totalt 16 stycken objekt. Objekt som 
avviker högre än 200 tkr i intäkter är följande: 

• Källeberg - 735 tkr; 
• Bodaklint - 428 tkr; 
• Kaprifolen - 281 tkr. 

4.3.11 Övriga fastigheter social omsorg 

Verksamheten avser lägenheter inom särskild service enligt socialtjänstlagen i form av psykiatriboende. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Övriga fastigheter social omsorg    

Intäkt 5996 5719 6468 5269 -1199 

Kostnad -6625 -6813 -6935 -6331 604 

Nettokostnad -629 -1094 -467 -1062 -595 
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I verksamheten finns 7 objekt. 

Den negativa avvikelsen beror på lägre intäktsutfall på samtliga objekt. Nettokostnad för verksamheten 
är 3 % eller 32 tkr lägre jämfört med bokslut förra året. 

Hyrestak 

Konsekvensen av hyrestaket är ett minskad intäkt om 1 199 tkr. Objekt med avvikelser högre än 
100 tkr på intäkter är: 

• Billdalsgatan 20-24, 30: - 552 tkr; 
• Jössagatan 3:                - 335 tkr; 
• Serenadgatan boende  - 127 tkr. 

  

4.3.12 Övriga fastigheter 

Verksamheten består av fastigheter utan eller med enbart externa hyresgäster. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Övriga fastigheter     

Intäkt 30 245 35 118 38 632 34 779 -3 853 

Kostnad -29 539 -34 873 -39 455 -37 303 2 152 

Nettokostnad 706 245 -823 -2 524 -1 701 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 2 524 tkr. Det budgeterade resultatet var ett 
underskott om 823 tkr, utfallet är således en försämring om 1 701 tkr. 

Intäkterna uppgår till 34 779 tkr vilket jämfört med budget om 38 632 tkr är en minskning med 
3 853 tkr. 

Kostnaderna uppgår till 37 303 tkr vilket jämfört med budget om 39 455 tkr är en ökning om 2 152 tkr. 

Avvikelsen mot budget har främst orsakats av lägre externa intäkter. Detta beror på de tillfälliga 
hyresavtal som upprättats på grund av Covid-19. 

Följande kostnader har störst påverkan på resultatet: 

  Utfall i tkr 2020 Budget i tkr 2020 Avvikelse mot budget 
2020, tkr 

Externa intäkter 29 082 33 515 -4 433 

Interna intäkter 5 881 5 117 764 

Felavhjälpande 
underhåll 1 921 2 793 872 

Konsumtionsavgifter 4 898 5 636 738 

Utemiljö 149 409 259 

Säkerhet 507 623 116 

Objekt där utfall för externa intäkter avviker högst jämfört med budget är Simonsland-Marketplace. 
Avvikelsen för det objektet är 2 232 tkr mot budget vilket utgör 50 % av den totala avvikelsen för 
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samtliga objekt i denna verksamhet. 

4.3.13 Mark och fastighetsreserv 

Verksamheten består av strategiskt ägda fastigheter. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Mark- och fastighetsreserv     

Intäkt 3 720 3 696 5 851 5 483 -368 

Kostnad -6 271 -6 385 -9 134 -9 047 87 

Nettokostnad -2 551 -2 689 -3 283 -3 564 -281 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 3 564 tkr. Det budgeterade resultatet var ett 
underskott om 4 283 tkr, utfallet är således en förbättring om 281 tkr. 

Intäkterna uppgår till 5 483 tkr. Detta är, jämfört med budget om 5 851 tkr,  en försämring om 368 tkr 
eller 6 %. 

Kostnaderna uppgår till 9 047 tkr. Detta är, jämfört med budget om 9 134 tkr, en förbättring om 87 tkr 
eller 1 %. 

Det har ingått 61 objekt i verksamheten för året. Av objekten visar Vasagatan 1 det högsta överskottet 
om 108 tkr. Detta beror på lägre hyreskostnader om 99 tkr än budget. Däremot visar objektet 
Varbergsvägen 75 det högsta underskottet om 196 tkr. Detta är främst en följd av högre 
underhållskostnader om 174 tkr jämfört med budget. 

4.3.14 Serveringar 

Denna verksamhet avser kaffe i personalserveringarna i Nornan och Stadshuset. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Serveringar     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 684 -2 748 -2 800 -2 921 -121 

Nettokostnad -2 684 -2 748 -2 800 -2 921 -121 

Resultat för verksamheten är en avvikelse om 121 tkr. Verksamheten har inga intäkter. Utfallet för 
kostnaderna har ökat med 6 % eller 173 tkr jämfört med 2019. 

  

4.3.15 Lokalbank 

Denna verksamhet avser lediga lokaler som är tillgängliga för uthyrning. 

Lokalbank      

Intäkt 0 -41 0 0 0 
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samtliga objekt i denna verksamhet. 

4.3.13 Mark och fastighetsreserv 

Verksamheten består av strategiskt ägda fastigheter. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Mark- och fastighetsreserv     

Intäkt 3 720 3 696 5 851 5 483 -368 

Kostnad -6 271 -6 385 -9 134 -9 047 87 

Nettokostnad -2 551 -2 689 -3 283 -3 564 -281 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 3 564 tkr. Det budgeterade resultatet var ett 
underskott om 4 283 tkr, utfallet är således en förbättring om 281 tkr. 

Intäkterna uppgår till 5 483 tkr. Detta är, jämfört med budget om 5 851 tkr,  en försämring om 368 tkr 
eller 6 %. 

Kostnaderna uppgår till 9 047 tkr. Detta är, jämfört med budget om 9 134 tkr, en förbättring om 87 tkr 
eller 1 %. 

Det har ingått 61 objekt i verksamheten för året. Av objekten visar Vasagatan 1 det högsta överskottet 
om 108 tkr. Detta beror på lägre hyreskostnader om 99 tkr än budget. Däremot visar objektet 
Varbergsvägen 75 det högsta underskottet om 196 tkr. Detta är främst en följd av högre 
underhållskostnader om 174 tkr jämfört med budget. 

4.3.14 Serveringar 

Denna verksamhet avser kaffe i personalserveringarna i Nornan och Stadshuset. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Serveringar     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 684 -2 748 -2 800 -2 921 -121 

Nettokostnad -2 684 -2 748 -2 800 -2 921 -121 

Resultat för verksamheten är en avvikelse om 121 tkr. Verksamheten har inga intäkter. Utfallet för 
kostnaderna har ökat med 6 % eller 173 tkr jämfört med 2019. 

  

4.3.15 Lokalbank 

Denna verksamhet avser lediga lokaler som är tillgängliga för uthyrning. 

Lokalbank      

Intäkt 0 -41 0 0 0 
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Lokalbank      

Kostnad -3 596 -11 731 -3 000 -22 210 -19 210 

Nettokostnad -3 596 -11 772 -3 000 -22 210 -19 210 

Resultatet för verksamheten är en kostnad om 22 210 tkr. Det budgeterade kostnaden var 3 000 tkr, 
utfallet är således en försämring om 19 210 tkr. Utfall för kostnader för verksamheten har stigit med 
89 % eller 10 438 tkr jämfört med förra året. 

Det finns 30 objekt i Lokalbanken, vilket stämmer bra med prognos för tertial 2, varav 7 objekt som 
hade kostnader över 500 tkr. De objekten är: 

• Kyllaredsgymnasiet - 11 914 tkr; 
• Kulturskolan            -   1 492 tkr; 
• Högsbovägen 5      -      958 tkr; 
• Norrbyskolan          -      902 tkr; 
• Backvägen 5, Asklandagården - 641 tkr; 
• Lorensbergsgården -     552 tkr; 
• Kransmossen          -     506 tkr; 

4.3.16 Pågående arbeten, ej uthyrningsbara 

Denna verksamhet avser lediga lokaler som inte är tillgängliga för uthyrning, oftast för att olika arbeten 
pågår. Verksamheten startades 2017 och avser en avknoppning från Lokalbanken med objekt med 
pågående arbeten och / eller ej uthyrningsbara i nuvarande skick. I verksamheten finns inga intäkter. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Pågående arbeten, ej uthyrningsbara    

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 058 -6 663 0 -9 395 -9 395 

Nettokostnad -1 058 -6 663 0 -9 395 -9 395 

Det finns ingen budget för denna verksamhet. Kostnaderna uppgår till 9 395 tkr och avser 4 objekt. 
Objekt som främst har påverkat utfallet för verksamheten är Björkängsskola i Samariten 11, med ett 
utfall om 8 845 tkr och Dalsjögläntan med utfall om 285 tkr. 

Objekt Utfall i tkr 

Rådjurets förskola 124 

Värmlandsgatan 22, Kdk 142 

Björkängsgymnasiet 8 845 

Dalsjöfors Dalsjögläntan 285 
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4.3.17 Evakuering 

Verksamheten avser ersättningslokaler i samband med åtgärder i de ordinarie lokalerna. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Evakuering     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -10 355 -12 686 -15 000 -10 465 4 535 

Nettokostnad -10 355 -12 686 -15 000 -10 465 4 535 

Resultatet för verksamheten visar att budget upparbetades upp till 10 465 tkr. Budget för verksamheten 
har varit 15 000 tkr, utfallet är således ett överskott om 4 535 tkr. Det finns inga intäkter. 

Utfallet för året är fördelad på 6 objekt, dessa är: Kulturhuset, Norrbyskolan, Trandaredskolan, Övre 
Kvarngatan 32 samt paviljong Paviljong Kronängskolan. 

Objekt som hade kostnaderna över 500 tkr för evakuering under året är följande: 

• Paviljong Kronängskolan, med kostnad som uppgår till 8 011 tkr;  
• Trandaredskolan med kostnad som uppgår till 1 591 tkr; 
• Norrbyskolan med kostnad om 577 tkr. 

Verksamheten avser ersättningslokaler i samband med åtgärder i de ordinarie lokalerna. 

  

4.3.18 Sanering 

Verksamheten avser saneringskostnader. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Sanering      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -3 102 -3 429 -2 000 -841 1 159 

Nettokostnad -3 102 -3 429 -2 000 -841 1 159 

Verksamheten har inga intäkter. 

Kostnaderna uppgår till 841 tkr vilket jämfört med ett utfall 2019 om 3 429 tkr har blivit en minskning 
om 2 588 tkr. 

Kostnaderna under året avser 5 stycken objekt. Objekten och utfall har blivit följande: 

Objekt Utfall i tkr 

Skogsgläntan 18 

Dalsjöhallen 65 

Borås Tennis o Boulecenter 608 

Ryda IP 37 

Nya Asklandaskolan 107 
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4.3.17 Evakuering 

Verksamheten avser ersättningslokaler i samband med åtgärder i de ordinarie lokalerna. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Evakuering     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -10 355 -12 686 -15 000 -10 465 4 535 

Nettokostnad -10 355 -12 686 -15 000 -10 465 4 535 

Resultatet för verksamheten visar att budget upparbetades upp till 10 465 tkr. Budget för verksamheten 
har varit 15 000 tkr, utfallet är således ett överskott om 4 535 tkr. Det finns inga intäkter. 

Utfallet för året är fördelad på 6 objekt, dessa är: Kulturhuset, Norrbyskolan, Trandaredskolan, Övre 
Kvarngatan 32 samt paviljong Paviljong Kronängskolan. 

Objekt som hade kostnaderna över 500 tkr för evakuering under året är följande: 

• Paviljong Kronängskolan, med kostnad som uppgår till 8 011 tkr;  
• Trandaredskolan med kostnad som uppgår till 1 591 tkr; 
• Norrbyskolan med kostnad om 577 tkr. 

Verksamheten avser ersättningslokaler i samband med åtgärder i de ordinarie lokalerna. 

  

4.3.18 Sanering 

Verksamheten avser saneringskostnader. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Sanering      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -3 102 -3 429 -2 000 -841 1 159 

Nettokostnad -3 102 -3 429 -2 000 -841 1 159 

Verksamheten har inga intäkter. 

Kostnaderna uppgår till 841 tkr vilket jämfört med ett utfall 2019 om 3 429 tkr har blivit en minskning 
om 2 588 tkr. 

Kostnaderna under året avser 5 stycken objekt. Objekten och utfall har blivit följande: 

Objekt Utfall i tkr 

Skogsgläntan 18 

Dalsjöhallen 65 

Borås Tennis o Boulecenter 608 

Ryda IP 37 

Nya Asklandaskolan 107 

Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning 2020 26(42) 

  

4.3.19 Rivning 

  

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Rivning      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 224 -1 346 -1 500 -929 571 

Nettokostnad -1 224 -1 346 -1 500 -929 571 

Resultatet har genererats av 4 stycken objekt under året. Kostnadsutfall uppgår till 929 tkr. Utfallet är 
en minskning av rivningskostnader med 31 % eller 417 tkr jämfört med utfallet 2019. 

Nedlagda kostnader under året avser främst rivnings kostnader på Rotundan om 550 tkr och 
Östergårdskolan om 300 tkr. 

4.3.20 Utredningar tidigt skede 

Denna verksamhet avser utredningar av mer övergripande eller generell karaktär samt utvecklingsarbete 
och avser inte ett specifikt objekt. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Utredningar 
tidigt skede      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -663 -538 -783 -569 214 

Nettokostnad -663 -538 -783 -569 214 

Resultatet för verksamheten är ett underskott om 568 tkr. Det budgeterade resultatet var ett underskott 
om 783 tkr, utfallet är således en förbättring om 214 tkr. 

Verksamheten har inga intäkter. Kostnaderna för förstudier har stigit med 6 % jämfört med 2019. 

4.3.21 Femårslån 

Denna verksamhet avser tidigare lämnade lån avseende anpassningar av lokalerna som verksamheterna 
önskat och som inte ingår i fastighetsförvaltningen. 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse Tkr 

Femårslån     

Intäkt 868 332 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 868 332 0 0 0 
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Nya lån lämnas inte utan verksamheten avser befintliga lån som slutbetalats under 2019. Lån fanns för 
5 objekt, dessa är Kulturhuset, Boråshallen, Ridhuset, Almåsgymnasiet och Sven Eriksongymnasiet. 

4.3.22 Mindre verksamheter 

Verksamheten består av: civilförsvar, koloniträdgårdar och kiosker. 

Mindre 
Verksamheter      

Intäkt 2 100 193 195 187 -8 

Kostnad -2 284 -163 -116 -100 16 

Nettokostnad -184 30 79 87 8 

Den största verksamheten avser koloniträdgårdar där resultatet för året är ett överskott om 21 tkr. 
Detta beror på lägre drift-och underhållskostnader i år. 

Verksamheten Civilförsvar hade inget utfall för året. 

  

4.4 Verksamheten 2020 
Utveckling av lokalförsörjningsprocessen har pågått under året. Det rapporteringssystem (Stratsys) som 
använts för första gången har gett gott resultat. Fortsatt analys och förbättringsarbete av systemet pågår. 
Den politiska uppföljningen mellan presidierna i de nämnder med ett stort antal lokaler uppskattas. 
Den har gett en samsyn på och förståelse för komplexiteten vilket är värdefullt i den strategiska 
lokalplaneringen. 

Det tidiga skedet i byggprocessen (förstudie) har utvecklats och innehåller nu en större del 
detaljplanering för att undvika sena förändringar som är kostnadsdrivande. 

Vid ny- och ombyggnationer använder vi systemet Sunda Hus. Det är ett verktyg som används för 
medvetna materialval i syfte att säkerställa en giftfri och långsiktigt värdefull byggd. 

Projektplanen för energieffektivisering i befintliga fastigheter 2020 innefattade 9 st driftprojekt. 

Totalt har 38 st fastigheter har inventerats för att kunna göra en bedömning av fastighetens lämplighet 
för installerande av solceller. Kriterierna som bedöms är elförbrukning, fastighetens placering och 
hållbarhet i takkonstruktionen. Av de objekt som är inventerade är 28 st driftsatta och 10 st under 
utredning. Vid nybyggnation arbetar vi efter de nivåer som anges i Borås Stads miljömål. 

Avseende arbetsvillkor för upphandlade verksamheter kontrolleras detta genom den utökade kontrollen 
via ID06 och personalliggare. 

Alla nya förskolor byggs med tillagningskök. 

Arbetet med att rusta upp lekgårdar pågår och åtgärderna har anpassats till årsbudgIeten om 5 000 tkr. 
Under 2020 har 32 projekt avslutats. 

Arbetet avseende Bodavallen, Bodaskolan och omkringliggande områden har under våren genomförts 
genom en förstudie i samarbete med Fritids- och folkhälsonämnden samt Grundskolenämnden. 

På grund av situationen med Covid-19 har nämnden upprättat tillfälliga hyresavtal med 17 hyresgäster. 
Dessa avtal har gett minskade hyresintäkter om 4 990 tkr. 

Under året har flera åtgärder för att uppnå en långsiktig hållbar ekonomi genomförts. Exempelvis har 
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Nya lån lämnas inte utan verksamheten avser befintliga lån som slutbetalats under 2019. Lån fanns för 
5 objekt, dessa är Kulturhuset, Boråshallen, Ridhuset, Almåsgymnasiet och Sven Eriksongymnasiet. 

4.3.22 Mindre verksamheter 

Verksamheten består av: civilförsvar, koloniträdgårdar och kiosker. 

Mindre 
Verksamheter      

Intäkt 2 100 193 195 187 -8 

Kostnad -2 284 -163 -116 -100 16 

Nettokostnad -184 30 79 87 8 

Den största verksamheten avser koloniträdgårdar där resultatet för året är ett överskott om 21 tkr. 
Detta beror på lägre drift-och underhållskostnader i år. 

Verksamheten Civilförsvar hade inget utfall för året. 

  

4.4 Verksamheten 2020 
Utveckling av lokalförsörjningsprocessen har pågått under året. Det rapporteringssystem (Stratsys) som 
använts för första gången har gett gott resultat. Fortsatt analys och förbättringsarbete av systemet pågår. 
Den politiska uppföljningen mellan presidierna i de nämnder med ett stort antal lokaler uppskattas. 
Den har gett en samsyn på och förståelse för komplexiteten vilket är värdefullt i den strategiska 
lokalplaneringen. 

Det tidiga skedet i byggprocessen (förstudie) har utvecklats och innehåller nu en större del 
detaljplanering för att undvika sena förändringar som är kostnadsdrivande. 

Vid ny- och ombyggnationer använder vi systemet Sunda Hus. Det är ett verktyg som används för 
medvetna materialval i syfte att säkerställa en giftfri och långsiktigt värdefull byggd. 

Projektplanen för energieffektivisering i befintliga fastigheter 2020 innefattade 9 st driftprojekt. 

Totalt har 38 st fastigheter har inventerats för att kunna göra en bedömning av fastighetens lämplighet 
för installerande av solceller. Kriterierna som bedöms är elförbrukning, fastighetens placering och 
hållbarhet i takkonstruktionen. Av de objekt som är inventerade är 28 st driftsatta och 10 st under 
utredning. Vid nybyggnation arbetar vi efter de nivåer som anges i Borås Stads miljömål. 

Avseende arbetsvillkor för upphandlade verksamheter kontrolleras detta genom den utökade kontrollen 
via ID06 och personalliggare. 

Alla nya förskolor byggs med tillagningskök. 

Arbetet med att rusta upp lekgårdar pågår och åtgärderna har anpassats till årsbudgIeten om 5 000 tkr. 
Under 2020 har 32 projekt avslutats. 

Arbetet avseende Bodavallen, Bodaskolan och omkringliggande områden har under våren genomförts 
genom en förstudie i samarbete med Fritids- och folkhälsonämnden samt Grundskolenämnden. 

På grund av situationen med Covid-19 har nämnden upprättat tillfälliga hyresavtal med 17 hyresgäster. 
Dessa avtal har gett minskade hyresintäkter om 4 990 tkr. 

Under året har flera åtgärder för att uppnå en långsiktig hållbar ekonomi genomförts. Exempelvis har 
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effektiviseringar om 21 000 tkr avseende felavhjälpande underhåll genomförts. I budget 2021 har 
ytterligare effektiviseringar om ca 10 000 tkr gjorts. 

I mars översände Lokalförsörjningsnämnden förslag på åtgärder för att över tid uppnå en budget i 
balans. Förslagen innebar principiella ställningstagande, justering av obalanser samt strukturella 
åtgärder. Nämndens bedömning är att långsiktigt måste en ökad intäktssida inom internhyressystemet 
möjliggöras. 

 
  
  

  

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Nämndens jämställdhetsarbete ingår i det löpande arbetsmiljöarbetet. 2019 års NMI-mätning gav inga 
indikationer på att övriga insatser behövs internt. 

Enligt Lokalförsörjningsnämndens reglemente har nämnden till uppgift att erbjuda lokaler till stadens 
verksamheter. Nämndens verksamhet vänder sig således inte direkt till någon av målgrupperna som 
stadens program för jämställdhetsintegrering omfattar. Då Lokalförsörjningsnämnden inte fördelar 
några allmänna medel eller på annat sätt bedriver verksamhet utifrån könsfördelning är det nämndens 
uppfattning att budgeten därför är könsneutral. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Nämnden har skrivit tillfälliga hyresavtal med 17 hyresgäster. Avtalen har gällt från kvartal 2 t o m 
kvartal 4. Hyresreduktionerna har gett minskade intäkter om 4 990 tkr. 

Det statliga stöd som erhållits för de tillfälliga hyresavtalen uppgår till 139 253 kronor. 

Beroende på administrativt stöd på grund av distansarbete samt tecknande av tillfälliga hyresavtal har 
kostnaderna ökat med ca 500 tkr. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Hyresreduktioner -4 990 

Administrativt stöd -500 

Statligt stöd för hyresreduktioner 139 

Summa -5 351 
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6 Verksamhetsmått 

6.1 Ägda fastigheter 

6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Felavhjälpande 
underhåll, tkr 

34 566 36 274 40 853 22 685 

Konsumtionsavgifter, tkr 81 342 88 317 95 256 93 465 

6.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Preliminärt Kostnad 
underhållsinvesteringar 

 41 487 81 950 64 014 

6.2 Inhyrda fastigheter 

6.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal inhyrda 
kvadratmeter 

229 448 236 308 246 589 238 942 

6.3 Energianvändning 

6.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

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

93 96 92 91 

Kommentar Norrmalårskorrigerade värden. 
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6 Verksamhetsmått 

6.1 Ägda fastigheter 

6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Felavhjälpande 
underhåll, tkr 

34 566 36 274 40 853 22 685 

Konsumtionsavgifter, tkr 81 342 88 317 95 256 93 465 

6.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Preliminärt Kostnad 
underhållsinvesteringar 

 41 487 81 950 64 014 

6.2 Inhyrda fastigheter 

6.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal inhyrda 
kvadratmeter 

229 448 236 308 246 589 238 942 

6.3 Energianvändning 

6.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

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

93 96 92 91 

Kommentar Norrmalårskorrigerade värden. 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Total 
energiförbrukning i 
kommunens 
fastigheter, 
kWh/kvadratmeter 

  223 152 

Kommentar Innefattar fjärrvärme, fjärrkyla och el för samtliga fastigheter i systemet Keepaneye. Faktisk 
förbrukning. 

6.4 Internhyressystem, resultat lokalgrupper tkr 

6.4.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Förskola 1 750 2 171 2 624 5 224 

Grundskola, inkl. 
fritidshem och 
förskoleklass 

2 513 1 926 108 4 413 

Gymnasie- och 
vuxenutbildning 

1 379 -6 327 -9 167 -5 275 

Äldreomsorg 3 317 -1 862 2 153 3 339 

Daglig verksamhet 
m.m. 

141 -424 439 485 

LSS-boenden 654 686 566 396 

Bibliotek 985 -116 45 -487 

Fritid -1 338 3 957 1 694 2 187 

Kontor 395 -4 221 -2 145 -1 933 

Fritidsgårdar 2 250 -1 452 -763 -1 893 

IFO 912 -1 152 713 204 

Årsvis omräkning 3 788 -3 816 0 329 

Externa 
uthyrningar 

2 965 -959 -89 -536 

7 Investeringar 
Sammanställning investeringsvolymer 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvikelse Omdispo

nering Prognos 

Grundskola inklusive 
fritidshem och särskola 1 129 619 120 251 79 808 40 443 40 594 1 129 220 

Förskola 211 554 38 931 5 672 33 259 15 000 210 714 
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Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvikelse Omdispo

nering Prognos 

Gymnasieskola, 
vuxenutbildning och 
frivillig särskola 

22 000 9 400 8 124 1 276 1 313 22 734 

Äldreomsorg - - 338 -338 - - 

Lokaler för daglig 
verksamhet, 
arbetsförberedande 
åtgärder mm 

- - - - - - 

LSS-boenden 192 587 61 557 27 022 34 535 13 307 193 693 

Kultur och fritid 100 850 31 671 12 996 18 675 9 391 83 633 

Kontor- och 
personallokaler - - - - - - 

Individ- och 
familjeomsorg - - - - - - 

Övriga lokaler 32 900 18 571 1 846 16 725 13 715 32 900 

Mindre investeringar  146 583 115 151 31 432   

Summa 1 689 510 426 964 250 957 176 007 93 320 1 672 894 

Analys 
Det totala utgiften för 2020 är 250 957 tkr vilket är en positiv avvikelse om 176 007 tkr mot budget. 
Budgeten för året var 426 964 tkr och upparbetades således till 59 %. 

När det gäller större investeringar har utfall för Grundskola inklusive fritidshem och särskola samt 
Gymnasieskola, vuxenutbildning och frivillig särskola lägst procentuell avvikelse mot budget. 

Utfall för mindre investeringar på 250 957 visar att budget upparbetades till 79 %. 

7.1 Grundskola inklusive fritidshem och särskola 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Fristad högstadie 
energieff/ombyggn 
(2388) 

- - 30 -30 - - 3 

Särlaskolan 
ombyggnad 175 000 400 1 173 -773 -773 175 000 1 

Myråsskolan om-
/tillbyggnad 230 000 46 727 6 496 40 231 40 231 230 000 1 

Engelbrektskolan 
ombyggnad - - 10 -10 -  1 

Gånghesterskolan 
ombyggnad - - 80 -80 - - 3 

Sjömarkenskolan 
ombyggnad - 2 185 4 458 -2 273 - - 3 
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Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvikelse Omdispo

nering Prognos 

Gymnasieskola, 
vuxenutbildning och 
frivillig särskola 

22 000 9 400 8 124 1 276 1 313 22 734 

Äldreomsorg - - 338 -338 - - 

Lokaler för daglig 
verksamhet, 
arbetsförberedande 
åtgärder mm 

- - - - - - 

LSS-boenden 192 587 61 557 27 022 34 535 13 307 193 693 

Kultur och fritid 100 850 31 671 12 996 18 675 9 391 83 633 

Kontor- och 
personallokaler - - - - - - 

Individ- och 
familjeomsorg - - - - - - 

Övriga lokaler 32 900 18 571 1 846 16 725 13 715 32 900 

Mindre investeringar  146 583 115 151 31 432   

Summa 1 689 510 426 964 250 957 176 007 93 320 1 672 894 

Analys 
Det totala utgiften för 2020 är 250 957 tkr vilket är en positiv avvikelse om 176 007 tkr mot budget. 
Budgeten för året var 426 964 tkr och upparbetades således till 59 %. 

När det gäller större investeringar har utfall för Grundskola inklusive fritidshem och särskola samt 
Gymnasieskola, vuxenutbildning och frivillig särskola lägst procentuell avvikelse mot budget. 

Utfall för mindre investeringar på 250 957 visar att budget upparbetades till 79 %. 

7.1 Grundskola inklusive fritidshem och särskola 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Fristad högstadie 
energieff/ombyggn 
(2388) 

- - 30 -30 - - 3 

Särlaskolan 
ombyggnad 175 000 400 1 173 -773 -773 175 000 1 

Myråsskolan om-
/tillbyggnad 230 000 46 727 6 496 40 231 40 231 230 000 1 

Engelbrektskolan 
ombyggnad - - 10 -10 -  1 

Gånghesterskolan 
ombyggnad - - 80 -80 - - 3 

Sjömarkenskolan 
ombyggnad - 2 185 4 458 -2 273 - - 3 
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Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Byttorpskolan, om- och 
tillbyggnad 153 811 47 489 51 823 -4 334 -4 334 154 440 2 

Erikslundskolan om- 
och tillbyggnad för 
utökad elevkapacitet 

235 000 - 847 -847 -847 235 000 1 

Gässlösa modulskola - 400 229 171 - - 3 

Kronängsskolan  1 250 - 1 250 - - 3 

Trandaredskolan 
utbyggnad kök 16 808 12 800 4 212 8 588 8 588 16 808 2 

Ny skola Gässlösa 310 000 - 2 371 -2 371 -2 371 310 000 2 

Daltorpskolan 
anpassning 7-9 9 000 9 000 8 079 921 100 7 972 2 

Summa 1 129 619 120 251 79 808 40 443 40 594 1 129 22
0  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Särlaskolan ombyggnad 
Projektbeskrivning: Utökad elevkapacitet för totalt ca 600 elever i årskurs 7-9 (7-parallaelig skola). 
Avvikelsen beror på diverse utredningar och olika placeringsalternativ för den nya tillbyggnaden. 
Bygglovshandlingar har tagits fram för att söka bygglov tidigt i processen för att hantera risken för 
överklaganden. 
Slutbesiktning: - 
Myråsskolan om-/tillbyggnad 
Projektbeskrivning: Utökad elevkapacitet för totalt ca 750 elever i årskurs F-6 (1-parallellig skola). 
Avvikelsen beror på att senarelagd produktionsstart på grund av överklagad detaljplan. 
Slutbesiktning: - 
Sjömarkenskolan ombyggnad 
Projektbeskrivning: Utökad elevkapacitet för totalt ca 630 elever i årskurs F-6 (3-parallaelig skola). 
Avvikelsen beror på slutreglering mot entreprenör och hantering av garantiåtgärder. 
Slutbesiktning: december 2019 

Byttorpskolan om- och tillbyggnad  
Projektbeskrivning: Utökad elevkapacitet för totalt ca 570 elever i årskurs F-6 (3-parallellig skola). 
Avvikelsen beror på att produktionen är i starkare framdrift än beräknad. 
Slutbesiktning: - 
Erikslundskolan 
Projektbeskrivning: Utökad elevkapacitet för totalt ca 860 elever (2-parallellig F-6, 5-parallellig 7-9 och 
särskolan 1-9). 
Avvikelsen beror på att nedlagda kostnader härrör sig från arbete med detaljplanarbetet. 
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Slutbesiktning: - 
Trandaredskolan utbyggnad kök 
Projektbeskrivning: Utbyggnad av skolans tillagningskök. 
Avvikelsen beror på att produktionsstart är senarelagd fyra månader på grund av utökat anslag som 
innebar att nya politiska beslut skulle tas. 
Slutbesiktning: - 
Ny skola Gässlösa 
Projektbeskrivning: Nybyggnad av skola med elevkapacitet för totalt ca 1 000 elever i årskurs F-9 inkl. 
grundsärskola och kommunikationsklass (3-parallaelig F-6, 4-parallaelig 7-9 samt särskolan och 
kommunikationsklass 1-9). 
Avvikelsen beror på att förstudien är påbörjad tidigare än planerat för att ligga i takt med 
Grundskoleförvaltningens elevbehov. 
Slutbesiktning: - 

7.2 Förskola 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Göta Förskola, 
Silverpoppeln - - 37 -37 - - 3 

Kristinegården, 
ombyggnation 39 900 4 000 1 735 2 265 - 39 900 1 

Alidebergs förskola, 
Vildmarken 47 404 3 767 2 927 840 - 46 564 3 

Strandvägens förskola 39 450 26 065 110 25 955 15 000 39 450 2 

Badstrandsvägens 
förskola 43 400 2 599 208 2 391 - 43 400 1 

Vinkelvägens förskola 41 400 2 500 655 1 845 - 41 400 1 

Linneagården 
ombyggnad - - -  - - - 

Förskola övre Sjöbo - - -  - - - 

Tokarpsberg förskola - - -  - - - 

Summa 211 554 38 931 5 672 33 259 15 000 210 714  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Kristinegården 
Projektbeskrivning: Nybyggnation av förskola med 120 platser. 
Avvikelsen beror på färre nedlagda kostnader gentemot budget då detaljplanarbetet har blivit fördröjt. 
Då projektet har förskjutits har en omdisponering av en del av projektbudgeten gjorts till 2022. 
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Slutbesiktning: - 
Trandaredskolan utbyggnad kök 
Projektbeskrivning: Utbyggnad av skolans tillagningskök. 
Avvikelsen beror på att produktionsstart är senarelagd fyra månader på grund av utökat anslag som 
innebar att nya politiska beslut skulle tas. 
Slutbesiktning: - 
Ny skola Gässlösa 
Projektbeskrivning: Nybyggnad av skola med elevkapacitet för totalt ca 1 000 elever i årskurs F-9 inkl. 
grundsärskola och kommunikationsklass (3-parallaelig F-6, 4-parallaelig 7-9 samt särskolan och 
kommunikationsklass 1-9). 
Avvikelsen beror på att förstudien är påbörjad tidigare än planerat för att ligga i takt med 
Grundskoleförvaltningens elevbehov. 
Slutbesiktning: - 

7.2 Förskola 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Göta Förskola, 
Silverpoppeln - - 37 -37 - - 3 

Kristinegården, 
ombyggnation 39 900 4 000 1 735 2 265 - 39 900 1 

Alidebergs förskola, 
Vildmarken 47 404 3 767 2 927 840 - 46 564 3 

Strandvägens förskola 39 450 26 065 110 25 955 15 000 39 450 2 

Badstrandsvägens 
förskola 43 400 2 599 208 2 391 - 43 400 1 

Vinkelvägens förskola 41 400 2 500 655 1 845 - 41 400 1 

Linneagården 
ombyggnad - - -  - - - 

Förskola övre Sjöbo - - -  - - - 

Tokarpsberg förskola - - -  - - - 

Summa 211 554 38 931 5 672 33 259 15 000 210 714  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Kristinegården 
Projektbeskrivning: Nybyggnation av förskola med 120 platser. 
Avvikelsen beror på färre nedlagda kostnader gentemot budget då detaljplanarbetet har blivit fördröjt. 
Då projektet har förskjutits har en omdisponering av en del av projektbudgeten gjorts till 2022. 
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Slutbesiktning: - 
Strandvägens förskola 
Projektbeskrivning: Nybyggnation av förskola med 120 platser. 
Avvikelsen beror på senarelagd produktionsstart på grund av överklagat bygglov. Då projektet har 
förskjutits har en omdisponering av en del av projektbudgeten gjorts till 2022. 
Slutbesiktning: - 
Badstrandsvägens förskola 
Projektbeskrivning: Nybyggnation av förskola med 120 platser. 
Avvikelsen beror på senarelagd produktionsstart på grund av minskat behov av barnomsorgsplatser. Då 
projektet har förskjutits har en omdisponering av en del av projektbudgeten gjorts till 2022. 
Slutbesiktning: - 
Vinkelvägens förskola 
Projektbeskrivning: Nybyggnation av förskola med 120 platser. 
Avvikelsen beror på senarelagd produktionsstart på grund av minskat behov av barnomsorgsplatser.Då 
projektet har förskjutits har en omdisponering av en del av projektbudgeten gjorts till 2022. 
Slutbesiktning: - 

7.3 Gymnasieskola, vuxenutbildning och frivillig särskola 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Sven 
Eriksongymnasiet 
Ombyggnad 

- - 38 -38 - - 3 

Almåsgymnasiet 
innergård 17 500 4 900 3 801 1 099 1 099 17 500 2 

Almåsgymnasiet NO -
salar 4 500 4 500 4 285 215 215 4 473 2 

Bäckängsgymnasiet 
utökat lokalbehov - - -  - - 1 

Ny gymnasieskola - - -  - - 0 

Summa 22 000 9 400 8 124 1 276 1 314 21 973  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Almåsgymnasiet innergård 
Projektbeskrivning: Tillbyggnation av innergård. 
Avvikelsen beror på lägre anbud gällande högspänningsställverket än budgeterat. 
Slutbesiktning: - 
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7.4 Äldreomsorg 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Kristinegränd vård- 
och omsorgsboende - - 338 -338 - - 1 

Summa   338 -338    
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

7.5 Lokaler för daglig verksamhet, arbetsförberedande 
åtgärder mm 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Summa        
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

7.6 LSS-boenden 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Färgargatans LSS 18 150 8 400 2 529 5 871 5 871 18 150 2 

Sörmarkslidens LSS 18 150 8 400 85 8 315 - 18 150 1 

Björkbo LSS 
(Barnhemsgatan) 18 500 10 500 87 10 413 - 18 500 1 
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7.4 Äldreomsorg 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Kristinegränd vård- 
och omsorgsboende - - 338 -338 - - 1 

Summa   338 -338    
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

7.5 Lokaler för daglig verksamhet, arbetsförberedande 
åtgärder mm 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Summa        
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

7.6 LSS-boenden 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Färgargatans LSS 18 150 8 400 2 529 5 871 5 871 18 150 2 

Sörmarkslidens LSS 18 150 8 400 85 8 315 - 18 150 1 

Björkbo LSS 
(Barnhemsgatan) 18 500 10 500 87 10 413 - 18 500 1 
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Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Rydsvägen LSS 
(Gruppbostad LSS A) 18 500 2 500 108 2 392 - 18 500 1 

Skogsfrugatans SOL 30 000 8 600 4 123 4 477 4 477 30 000 2 

Backhagsvägens LSS 18 971 12 600 14 294 -1 694 -1 694 20 077 2 

Metergatan 2 SoL-
boende tillbyggnad 5 316 5 057 681 4 376 4 376 5 316 2 

Brotorpsgatan LSS 
ombyggnad 5 000 5 000 4 723 277 277 5 000 2 

Johannelundsgatan 
SoL (Gruppbostad 
SOL, A) 

60 000 500 393 107 - 60 000 1 

Summa 192 587 61 557 27 023 34 534 13 307 193 693  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Färgargatans LSS 
Projektbeskrivning: Nybyggnation av 6 lägenheter. 
Avvikelsen beror på senarelagd produktionsstart med anledning av överklagat bygglov. 
Slutbesiktning: - 
Sörmarkslidens LSS 
Projektbeskrivning: Nybyggnation av 6 lägenheter. 
Avvikelsen beror på senarelagd produktionsstart med anledning av överklagad detaljplan samt 
överklagat bygglov. Då projektet har förskjutits har en omdisponering av en del av projektbudgeten 
gjorts till 2022. 
Slutbesiktning: - 
Björkbo LSS (Barnhemsgatan) 
Projektbeskrivning: Nybyggnation av 5 lägenheter. 
Avvikelsen beror på fördröjning av lokalersingen för boendet. Då projektet har förskjutits har en 
omdisponering av en del av projektbudgeten gjorts till 2022. 
Slutbesiktning: - 
Rydsvägen LSS (Gruppbostad LSS A) 
Projektbeskrivning: Nybyggnation av 5 lägenheter. 
Avvikelsen beror på fördröjning av lokalersingen för boendet. Då projektet har förskjutits har en 
omdisponering av en del av projektbudgeten gjorts till 2022. 
Slutbesiktning: - 
Skogsfrugatans SOL 
Projektbeskrivning: Nybyggnation av 10 lägenheter. 
Avvikelsen beror på senarelagd produktionsstart med anledning av överklagat bygglov. 
Slutbesiktning: - 
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Backhagsvägens LSS 
Projektbeskrivning: Nybyggnation av 5 lägenheter anpassade för autismspektra. 
Avvikelsen beror på ökade ÄTA-kostnader i projektet. 
Slutbesiktning: - 
Metergatan 2 SoL-boende tillbyggnad 
Projektbeskrivning: Tillbyggnad av två lägenheter samt ombyggnation av befintligt allrum. 
Avvikelsen beror på senarelagd produktionsstart med anledning av fördröjd bygglovshantering. 
Slutbesiktning: - 

7.7 Kultur och fritid 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

SE-vallen, 
ny/ombyggnad 
omklädningsbyggnad 

15 410 1 128 1 341 -213 -213 15 624 3 

Borås simarena 
reinvestering - - -67 67 - - 3 

Ny isyta Borås - - 73 -73 - - 1 

Boråshallen 
ombyggnad etapp 1 8 000 8 000 1 952 6 048 150 1 952 2 

Boråshallen 14 000 3 994 - 3 994 - - 0 

Bodavallen 
ombyggnad - - 326 -326 - - 1 

Sjöbovallen 
ombyggnad 17 500 9 599 7 009 2 590 2 589 20 117 2 

Nya Fristadhallen 45 940 8 900 2 036 6 864 6 864 45 940 2 

Skjuthall 
Polisutbildningen - 50 244 -194 - - 3 

Kulturhuset -
 scenteknik 
Stadsteatern 

- - 82 -82 - - 3 

Summa 100 850 31 671 12 996 18 675 9 390 83 633  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Borås simarena reinvestering 
Projektbeskrivning: Renovering av främst ytskikt. 
Den negativa avvikelsen är på grund av att två projektnummer öppnades och utgiften från 2019 för 
ovanstående projekt överfördes under 2020 till det andra projektet inom underhållsinvesteringar. 
Slutbesiktning: - 
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Backhagsvägens LSS 
Projektbeskrivning: Nybyggnation av 5 lägenheter anpassade för autismspektra. 
Avvikelsen beror på ökade ÄTA-kostnader i projektet. 
Slutbesiktning: - 
Metergatan 2 SoL-boende tillbyggnad 
Projektbeskrivning: Tillbyggnad av två lägenheter samt ombyggnation av befintligt allrum. 
Avvikelsen beror på senarelagd produktionsstart med anledning av fördröjd bygglovshantering. 
Slutbesiktning: - 

7.7 Kultur och fritid 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

SE-vallen, 
ny/ombyggnad 
omklädningsbyggnad 

15 410 1 128 1 341 -213 -213 15 624 3 

Borås simarena 
reinvestering - - -67 67 - - 3 

Ny isyta Borås - - 73 -73 - - 1 

Boråshallen 
ombyggnad etapp 1 8 000 8 000 1 952 6 048 150 1 952 2 

Boråshallen 14 000 3 994 - 3 994 - - 0 

Bodavallen 
ombyggnad - - 326 -326 - - 1 

Sjöbovallen 
ombyggnad 17 500 9 599 7 009 2 590 2 589 20 117 2 

Nya Fristadhallen 45 940 8 900 2 036 6 864 6 864 45 940 2 

Skjuthall 
Polisutbildningen - 50 244 -194 - - 3 

Kulturhuset -
 scenteknik 
Stadsteatern 

- - 82 -82 - - 3 

Summa 100 850 31 671 12 996 18 675 9 390 83 633  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Borås simarena reinvestering 
Projektbeskrivning: Renovering av främst ytskikt. 
Den negativa avvikelsen är på grund av att två projektnummer öppnades och utgiften från 2019 för 
ovanstående projekt överfördes under 2020 till det andra projektet inom underhållsinvesteringar. 
Slutbesiktning: - 
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Boråshallen ombyggnad etapp 1  
Projektbeskrivning: Anpassning och upprustning av befintliga lokaler, främst tillskott av WC. 
Avvikelsen beror på att vid äskandet av projektbudget var projektomfattningen okänd. 
Slutbesiktning: augusti 2020 

Boråshallen  
Projektbeskrivning: Större anpassning, främst ur tillgänglighetssynpunkt, av befintliga lokaler. 
Avvikelsen beror på att projektet har blivit senarelagt i budgeten och därför har även omdisponering av 
innevarande budget skett till 2022 eller senare. 
Slutbesiktning: - 
Sjöbovallen ombyggnad  
Projektbeskrivning: Nybyggnad av omklädningsbyggnad med klubblokal och danssal. 
Avvikelsen beror på att föreningen begärde utökade lokaler i ett sent skede av processen. 
Slutbesiktning: - 
Ny idrottshall i Fristad 
Projektbeskrivning: Nybyggnation av idrottshall i Fristad. 
Avvikelsen beror på att projektet blev senarelagd på grund av utökat anslag som innebar att nya 
politiska beslut skulle tas. 
Slutbesiktning: - 
Kulturhuset - scenteknik Stadsteatern 
Projektbeskrivning: Ombyggnad för att avhjälpa arbetsmiljöproblem och säkerhetsrisker med hantering av 
scentekniken. 
Avvikelsen beror på att entreprenören gick i konkurs och kunde inte åtgärda sina besiktningspunkter 
som då övergick i beställarens ansvar. Kostnader på grund av detta kommer troligen även att ske under 
2021. Dessa kostnader är dock svåra att förutsäga i dagsläget. 
Slutbesiktning: september 2018 

7.8 Kontor- och personallokaler 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Summa        
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

7.9 Individ- och familjeomsorg 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 
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Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Summa        
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

7.10 Övriga lokaler 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Guttasjön om- och 
tillbyggnad 18 900 4 571 98 4 473 - 18 900 1 

Stadshuset, 
ombyggnation av 
Stadshusets entré och 
reception 

- - 1 463 -1 463 - - 3 

Fullmäktigesalen 
ombyggnation - - 173 -173 -173 - 1 

Wiskania, yttre 
renovering 14 000 14 000 40 13 960 13 960 14 000 2 

Bryggaregatan 
anpassning - - 72 -72 -72 - 1 

Ny brandstation SÄRF - - -  - - 0 

Summa 32 900 18 571 1 846 16 725 13 715 32 900  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Guttasjön om- och tillbyggnad 
Projektbeskrivning: Till- och ombyggnad för att skapa nya funktioner. 
Avvikelsen beror på grund av överläggningar med SÄRF kring projektets budget och omfattning. Då 
projektet har förskjutits har en omdisponering av en del av projektbudgeten gjorts till 2022. 
Slutbesiktning: - 
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Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Summa        
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

7.10 Övriga lokaler 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

Guttasjön om- och 
tillbyggnad 18 900 4 571 98 4 473 - 18 900 1 

Stadshuset, 
ombyggnation av 
Stadshusets entré och 
reception 

- - 1 463 -1 463 - - 3 

Fullmäktigesalen 
ombyggnation - - 173 -173 -173 - 1 

Wiskania, yttre 
renovering 14 000 14 000 40 13 960 13 960 14 000 2 

Bryggaregatan 
anpassning - - 72 -72 -72 - 1 

Ny brandstation SÄRF - - -  - - 0 

Summa 32 900 18 571 1 846 16 725 13 715 32 900  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Guttasjön om- och tillbyggnad 
Projektbeskrivning: Till- och ombyggnad för att skapa nya funktioner. 
Avvikelsen beror på grund av överläggningar med SÄRF kring projektets budget och omfattning. Då 
projektet har förskjutits har en omdisponering av en del av projektbudgeten gjorts till 2022. 
Slutbesiktning: - 
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Wiskania, yttre renovering 
Projektbeskrivning: Renovering av tak samt nedmontering av skorsten. 
Avvikelsen beror på att projektet kom igång i slutet av 2020. Beslut om direktanslag i LFN togs i 
augusti. 
Slutbesiktning: - 

7.11 Mindre investeringar 

Sammanställning 
  Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2019 

Brandsäkerhet myndighetskrav 10 900 000 2 259 927 8 640 073 

Energibesparande åtgärder inkl. belysning 11 646 000 10 712 037 933 963 

Tillgänglighetsanpassning kommunala lokaler 1 000 000 1 043 048 -43 048 

Hyresgästanpassning exkl GVUN 8 770 000 8 958 559 -188 559 

Miljöanpassningar 1 000 000 918 252 81 748 

Solenergi 5 619 000 3 575 025 2 043 975 

Säkerhetsinvesteringar 7 000 000 6 338 852 661 148 

Fiberinstallationer egna fastigheter 7 700 000 8 163 327 -463 327 

Underhållsinvesteringar 81 950 000 64 014 368 17 935 632 

Hyresgästanpassning GVUN 5 998 000 5 036 328 961 672 

Utemiljö förskolor 5 000 000 4 130 888 869 112 

Summa 146 583 000 115 150 611 31 432 389 

Analys 
Brandsäkerhet myndighetskrav 
De flesta projekten har inte kunnat påbörjas på grund av Covid-19. Några projekt har inte heller kunnat 
slutföras av samma orsak. 

Energibesparande åtgärder inkl. belysning   
Under året har vi genomfört 84 st projekt varav 6 st startade 2019. Avvikelsen orsakas av att ett projekt 
(införande av web-portal) inte kunde genomföras som en investering. 

Tillgänglighetsanpassning kommunala lokaler 
Under 2020 har vi genomfört 15 projekt varav 2 st som startade 2019. 

Hyresgästanpassning exkl GVUN 
Inom det ägda beståndet har vi arbetat med 31 projekt. Av dessa har 26 st avslutats, ett övergått till en 
större investering och 4 st kommer att slutföras under 2021. 

Miljöanpassningar 
Under 2020 har vi genomfört 5 projekt. Hestra Midgård, markanläggning, skrapgaller. 
Lundbyhallen, inköp av utrustning för framställning av z-vatten. Kristinegården, inre ytskikt och byte 
av golv. 

Solenergi  
Under 2020 genomfördes 7 st projekt på objekten Borås Brandstation, Borås Simarena och 
Ljungagården. Installation planerades också på Melltorps förskola och Almålsgymnasiet. Problem med 
takkonstruktionen gjorde dock att projekten inte kunde genomföras vilket orsakat avvikelsen. 

Säkerhetsinvesteringar 
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Under 2020 har 14 projekt slutförts varav ett påbörjades 2019. Exempel: 

• Byttorpsklint, tekniska installationer, utökning av brandlarm 
• Gånghesterskolan, teknika installationer, larm 
• Hulta Ängar, tekniska installationer, utbyggnad av brandlarmscentral 
• Borås Brandstation, brandskydd 

Fiberinstallationer egna fastigheter 
25 projekt är slutförda under året varav 2 st som påbörjades 2019. Avvikelsen orsakas av ökade 
kostnader för installationen i stadshuset. Exempel: 

• Saltemad, installationer, nyinstallation av WIFI 
• Byttorpsklint, installationer, utökning AP, Trygghetslarm VÄF 
• Stadshuset, installationer, utökning switchar 
• Fabriksgatan 12, installationer, utökning WIFI 
• Almåsgymnasiet, installationer, utökning WIFI 

Underhållsinvesteringar  
Inom det ägda beståndet har 203 projekt pågått inklusive 23 projekt som påbörjades 2019. 12 av 
projekten har inte kunnat slutföras varav 2 st påbörjades 2019. De projekt som främst bidrar till 
avvikelsen är: 

• Stadshuset - takbeklädnad - 2 000 tkr 
Muren runt Folktalarterassen riskerade att rasa ut mot Kungsgatan och i projektet krävdes 
därför avspärrningar. Hade projektet avseende taket på stadshuset genomförts hade 
tillgängligheten varit i det närmaste obefintlig under en längre tid. Projektet kommer att 
genomföras under 2021. 
 

• Borås Simarena, golv - 6 393 tkr 
Åtgärderna har visat sig mycket komplicerade och är dessutom verksamhetsstörande. 
 

• Gamla Erikslundskolan/Engelska skolan - 914 tkr 
Åtgärden som ska genomföras är byte av samtliga fönster. Byggnaden är en kulturfastighet 
varför åtgärder måste genomföras med stor varsamhet. Det har tagit längre tid än planerat att 
hitta de rätta fönstren som krävs för att bevara fastighetens fasad. 
 

• Sjöboklint och Hestra Midgård - 1 380 tkr 
De planerade åtgärderna gällde byte av tak samt kyl- och frysrum. Åtgärderna kunde inte 
genomföras på grund av Covid-19 
 

Hyresgästanpassning GVUN 
25 projekt av pågått under året varav 7 påbörjades 2019. 4 st kunde inte avslutas utan kommer att gå 
över till 2021. Det objekt som främst påverkar avvikelsen är entrén till Almåsskolan. 

Utemiljö förskolor  
35 projekt har pågått under året. 5 av dessa rör inhyrda fastigheter och 30 st ägda fastigheter. Av dessa 
har 32 färdigställts och resterande går över till 2021. 
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Under 2020 har 14 projekt slutförts varav ett påbörjades 2019. Exempel: 

• Byttorpsklint, tekniska installationer, utökning av brandlarm 
• Gånghesterskolan, teknika installationer, larm 
• Hulta Ängar, tekniska installationer, utbyggnad av brandlarmscentral 
• Borås Brandstation, brandskydd 

Fiberinstallationer egna fastigheter 
25 projekt är slutförda under året varav 2 st som påbörjades 2019. Avvikelsen orsakas av ökade 
kostnader för installationen i stadshuset. Exempel: 

• Saltemad, installationer, nyinstallation av WIFI 
• Byttorpsklint, installationer, utökning AP, Trygghetslarm VÄF 
• Stadshuset, installationer, utökning switchar 
• Fabriksgatan 12, installationer, utökning WIFI 
• Almåsgymnasiet, installationer, utökning WIFI 

Underhållsinvesteringar  
Inom det ägda beståndet har 203 projekt pågått inklusive 23 projekt som påbörjades 2019. 12 av 
projekten har inte kunnat slutföras varav 2 st påbörjades 2019. De projekt som främst bidrar till 
avvikelsen är: 

• Stadshuset - takbeklädnad - 2 000 tkr 
Muren runt Folktalarterassen riskerade att rasa ut mot Kungsgatan och i projektet krävdes 
därför avspärrningar. Hade projektet avseende taket på stadshuset genomförts hade 
tillgängligheten varit i det närmaste obefintlig under en längre tid. Projektet kommer att 
genomföras under 2021. 
 

• Borås Simarena, golv - 6 393 tkr 
Åtgärderna har visat sig mycket komplicerade och är dessutom verksamhetsstörande. 
 

• Gamla Erikslundskolan/Engelska skolan - 914 tkr 
Åtgärden som ska genomföras är byte av samtliga fönster. Byggnaden är en kulturfastighet 
varför åtgärder måste genomföras med stor varsamhet. Det har tagit längre tid än planerat att 
hitta de rätta fönstren som krävs för att bevara fastighetens fasad. 
 

• Sjöboklint och Hestra Midgård - 1 380 tkr 
De planerade åtgärderna gällde byte av tak samt kyl- och frysrum. Åtgärderna kunde inte 
genomföras på grund av Covid-19 
 

Hyresgästanpassning GVUN 
25 projekt av pågått under året varav 7 påbörjades 2019. 4 st kunde inte avslutas utan kommer att gå 
över till 2021. Det objekt som främst påverkar avvikelsen är entrén till Almåsskolan. 

Utemiljö förskolor  
35 projekt har pågått under året. 5 av dessa rör inhyrda fastigheter och 30 st ägda fastigheter. Av dessa 
har 32 färdigställts och resterande går över till 2021. 
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8 Förhyrningar 
Objekt Årshyra, tkr Avtalsperiod 

46703 - Fabriksgatan 11 - IFO ca 3 800 2020-03-02--2029-12-
31 

46700 - Fabriksgatan 10/Bryggaregatan 12- GVUF ca 5 200 2020-06-01 -- 2032-
05-31 

46396 - Västerlånggatan 1-9 - FF/Familjecentral ca 950 2020-02-01--2028-01-
31 

46702-  Torstenssonsgatan 8 - ca 1750 2020-04-01--2030-03-
31 

46259- Albanoliden 1 - GRF ca 335 2020-06-01-- 2022-12-
31 

46656- Uppegårdsgatan 2- FF ca 2 500 2020-04-01--2035-03-
31 

46246 -Pav. Svedjeskolan - GRF ca 470 2020-06-01--2021-05-
31 

Beskrivning 
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1 Inledning 
Året 2020 har till stora delar präglats av coronapandemin även för miljö- och konsumentnämndens 
verksamhet. 

Miljöinspektörerna, livsmedelsinspektörerna, alkoholhandläggarna och tobakshandläggarna har fått en 
svårare arbetssituation på grund av coronapandemin. Flertalet verksamheter har inte längre samma 
möjlighet att ta emot tillsyns- eller kontrollbesök, då de har en ansträngd situation med trängsel och 
ekonomiska svårigheter medan andra verksamheter har strikt besöksförbud och distansarbete. 1 juli 
2020 kom en ny lag gällande trängseltillsyn, vilket medförde att inspektörerna fick prioritera tillsyn på 
restauranger och serveringar och bortprioritera annan ordinarie tillsyn. Under senhösten kom ytterligare 
en ny lag, som reglerade om stängningstiderna vid alkoholservering. Sammantaget har detta medför den 
budgeterade tillsynen inte fullt ut har klarats av. 

Rådgivningsverksamheterna inom budget och skuld, konsumenträtt och energi- och klimatrådgivning 
samt de förebyggande åtgärderna inom alla dessa områden påverkas i hög grad av pandemin. Besök kan 
inte tas emot på samma sätt och förebyggande åtgärder i form av till exempel föreläsningar måste ställas 
in. 

Internt inom förvaltningen uppkommer kontinuerligt en mängd olika frågeställningar om corona bland 
personalen. Förvaltningsledningen har haft och fortsätter tillsvidare med regelbundna avstämningar och 
kommunikation med alla anställda för att bland annat lindra oro och rädsla hos personalen. Digitala 
möten sker på avdelningarna minst engång per vecka med samma syfte. En hel del tid har gått åt till 
daglig omvärldsbevakning för att kunna ge svar och få klarhet i frågor inom arbetsmiljö, smittrisker och 
lokal hantering av frågor inom förvaltningen. Detta har påverkat all ordinarie verksamhet. 

Miljö- och konsumentnämnden redovisar 2020 ett underskott på - 4 815 tkr efter hänsyn till 
jämförelsestörande poster och nämndens buffert. Resultatet i jämförelse med budget visar ett 
underskott på - 4 993 tkr. Nämndens buffert på 274 tkr har inte använts och har hjälpt till att förbättra 
resultatet. 

 Nämnden har lov att disponera 1 238 tkr (ännu oanvända byggbonusmedel, 550 tkr för 
inventering av miljöförorenade områden och 688 tkr för utredningar luft och grönstråk) av 
ackumulerat resultat, men enbart 178 tkr har nyttjats 2020. 
Nämnden önskar disponera de återstående 1 060 tkr under 2021. 

 Nämnden har lov att använda 549 tkr av "Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat" för 
Klimatkompensationsfonden. I år har dock fonden fått in mer medel (781 tkr) än vad som 
betalats ut (315 tkr), vilket gör att nämnden inte behöver använda det ackumulerade resultatet, 
utan ökar på det istället med 466 tkr. Vid årets slut uppgår fonden till 1 015 tkr varav 700 tkr är 
öronmärkta för nämnden gällande projektet skyfallskartering. 
Nämnden önskar disponera de återstående 1 015 tkr under 2021. 

Sammanfattningsvis beror nämndens underskott 2020 främst på: 

 Kommunfullmäktiges beslut att inte ta ut årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll och 
serveringstillstånd för alkohol har medfört uteblivna intäkter på totalt 5,1 mnkr. 
Nämnden begär att få 2020 års bokslut reducerat med dessa 5,1 mnkr. 

 Medarbetarna inom Livsmedelskontroll och Miljötillsyn fokuserade 2020 mycket på 
trängseltillsyn istället planerad tillsyn, vilket medfört en del uteblivna intäkter även för 
Miljötillsyn. Miljötillsyn visar ett negativt resultat på - 992 tkr. I detta resultat ingår ett överskott 
på 3,2 mnkr gällande personalkostnader. Överskottet beror på att avdelningen inte har varit fullt 
bemannad under året samt att miljöinspektör för förorenade områden tillträder först under 
2021. 

Ekonomiska konsekvenser av coronaviruset 

 Medarbetarna inom Alkohol, Livsmedel och Miljötillsyn har fått fokusera mycket på att arbeta 
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1 Inledning 
Året 2020 har till stora delar präglats av coronapandemin även för miljö- och konsumentnämndens 
verksamhet. 

Miljöinspektörerna, livsmedelsinspektörerna, alkoholhandläggarna och tobakshandläggarna har fått en 
svårare arbetssituation på grund av coronapandemin. Flertalet verksamheter har inte längre samma 
möjlighet att ta emot tillsyns- eller kontrollbesök, då de har en ansträngd situation med trängsel och 
ekonomiska svårigheter medan andra verksamheter har strikt besöksförbud och distansarbete. 1 juli 
2020 kom en ny lag gällande trängseltillsyn, vilket medförde att inspektörerna fick prioritera tillsyn på 
restauranger och serveringar och bortprioritera annan ordinarie tillsyn. Under senhösten kom ytterligare 
en ny lag, som reglerade om stängningstiderna vid alkoholservering. Sammantaget har detta medför den 
budgeterade tillsynen inte fullt ut har klarats av. 

Rådgivningsverksamheterna inom budget och skuld, konsumenträtt och energi- och klimatrådgivning 
samt de förebyggande åtgärderna inom alla dessa områden påverkas i hög grad av pandemin. Besök kan 
inte tas emot på samma sätt och förebyggande åtgärder i form av till exempel föreläsningar måste ställas 
in. 

Internt inom förvaltningen uppkommer kontinuerligt en mängd olika frågeställningar om corona bland 
personalen. Förvaltningsledningen har haft och fortsätter tillsvidare med regelbundna avstämningar och 
kommunikation med alla anställda för att bland annat lindra oro och rädsla hos personalen. Digitala 
möten sker på avdelningarna minst engång per vecka med samma syfte. En hel del tid har gått åt till 
daglig omvärldsbevakning för att kunna ge svar och få klarhet i frågor inom arbetsmiljö, smittrisker och 
lokal hantering av frågor inom förvaltningen. Detta har påverkat all ordinarie verksamhet. 

Miljö- och konsumentnämnden redovisar 2020 ett underskott på - 4 815 tkr efter hänsyn till 
jämförelsestörande poster och nämndens buffert. Resultatet i jämförelse med budget visar ett 
underskott på - 4 993 tkr. Nämndens buffert på 274 tkr har inte använts och har hjälpt till att förbättra 
resultatet. 

 Nämnden har lov att disponera 1 238 tkr (ännu oanvända byggbonusmedel, 550 tkr för 
inventering av miljöförorenade områden och 688 tkr för utredningar luft och grönstråk) av 
ackumulerat resultat, men enbart 178 tkr har nyttjats 2020. 
Nämnden önskar disponera de återstående 1 060 tkr under 2021. 

 Nämnden har lov att använda 549 tkr av "Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat" för 
Klimatkompensationsfonden. I år har dock fonden fått in mer medel (781 tkr) än vad som 
betalats ut (315 tkr), vilket gör att nämnden inte behöver använda det ackumulerade resultatet, 
utan ökar på det istället med 466 tkr. Vid årets slut uppgår fonden till 1 015 tkr varav 700 tkr är 
öronmärkta för nämnden gällande projektet skyfallskartering. 
Nämnden önskar disponera de återstående 1 015 tkr under 2021. 

Sammanfattningsvis beror nämndens underskott 2020 främst på: 

 Kommunfullmäktiges beslut att inte ta ut årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll och 
serveringstillstånd för alkohol har medfört uteblivna intäkter på totalt 5,1 mnkr. 
Nämnden begär att få 2020 års bokslut reducerat med dessa 5,1 mnkr. 

 Medarbetarna inom Livsmedelskontroll och Miljötillsyn fokuserade 2020 mycket på 
trängseltillsyn istället planerad tillsyn, vilket medfört en del uteblivna intäkter även för 
Miljötillsyn. Miljötillsyn visar ett negativt resultat på - 992 tkr. I detta resultat ingår ett överskott 
på 3,2 mnkr gällande personalkostnader. Överskottet beror på att avdelningen inte har varit fullt 
bemannad under året samt att miljöinspektör för förorenade områden tillträder först under 
2021. 

Ekonomiska konsekvenser av coronaviruset 

 Medarbetarna inom Alkohol, Livsmedel och Miljötillsyn har fått fokusera mycket på att arbeta 
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med trängseltillsyn och i viss mån kontroll av serveringstider för alkohol, istället för att arbeta 
med ordinarie tillsyn. Ett statligt bidrag på 596 tkr betalades ut 2020 som stöd för det extra 
arbetet från 1 juli till 31 december med trängseltillsyn. Dessa intäkter motsvarar knappt en 
årsarbetstid, medan den totalt nedlagda tiden från mars till och med december motsvarar cirka 
två årsarbetstider eller cirka 1 500 tkr. 

 Medarbetare och chefer har i varierande grad arbetat hemifrån under året. Utrustning för att 
underlätta den fysiska hemarbetsmiljön har köpts in för cirka 120 tkr. 

2 Viktiga händelser under året 
Agenda 2030, Miljö och konsumentnämnden 

 Som ett led i arbetet med att implementera uppmaningen från kommunfullmäktige, att samtliga 
förvaltningar och bolag vid alla beslut och i allt sitt arbete ska utgå från att målen i Agenda 2030 
ska uppfyllas, har nämnden infört konsekvensbeskrivningar i de tre hållbarhetsdimensionerna 
vid alla nämndbeslut. 

Nytt tillsynsområde av lagstiftning kring coronapandemin 

 Coronapandemin har krävt nya lagstiftningar som medfört en ny form av tillsyn, trängseltillsyn 
samt kontroll av serveringstider för alkoholservering. Myndighetssamverkan inom tre av 
nämndens ordinarie myndighetsområden har genomfört den nya tillsynen - Miljötillsyn, 
livsmedel och alkohol. Trängseltillsyn har i huvudsak genomförts på restauranger och 
uteserveringar, samt rökfria miljöer. 

Tillstånd- och livsmedelskontroll 

 Flertal informationsinsatser kring corona till Boråsare, verksamhetsutövare och politiker. 
 Under 2020 har Serveringstillstånd fått de högsta poängen (88) i NKI-undersökningen av alla 

förvaltningar i Borås historia.’ 
 Digitala kontroller inom livsmedelsområdet. 
 Provtagning på kött på uppdrag av SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) 
 Samarbete med Näringslivsenheten kring förbättringar för näringslivet i Borås Stad och 

utveckling av NKI-arbetet. 
 Arbete med effektivisering på serveringstillstånd. 

Miljötillsyn  

 Inom den lokala myndighetssamverkan i Borås har tillsyn på fordonsverksamheter genomförts 
tillsammans med skatteverket, kronofogdemyndigheten, gränspolisen och lokalpolisen 

 Tillsyn har kunnat genomföras digitalt 
 Tillsyn på ventilation har genomförts på grundskolor och gymnasier i kommunen 
 Tillsyn på energieffektivisering hos företagen i kommunen har genomförts 
 Samarbete med Näringslivsenheten kring förbättringar för näringslivet i Borås Stad och 

utveckling av NKI-arbetet 

Miljöstrategiska inklusive energi- och klimatrådgivning 

 En klimatkommitté har bildats med kompetens inom energi-, klimat- och ekonomifrågor 
 Ett klimatråd har startats, bestående av bl.a. klimatkommittén och politiker från alla partier 
 Borås Stads Energi- och klimatstrategi har färdigställts och antagits 
 Borås Stads Koldioxidbudget har färdigställts och antagits 
 Revideringen av Borås Stads Riktlinjer för resor har färdigställts och antagits 
 Miljöutbildningen har digitaliserats, för att kunna nå ut till så många som möjligt under 
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pandemin 
 Deltagande i Hållbarhetsfestivalen, där vi på flera sätt nått ut till boråsarna genom olika 

seminarier och föreläsningar 

Konsument Borås 

 Lansering av ny Facebook-sida som ytterligare kommunikationskanal 
 Digitala föreläsningar och rådgivning på distans 

Stödfunktioner 

 Nytt ärendehanteringssystem för förvaltningens myndighetsområden 
 Driftsättning av e-arkiv 

3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Företagandet växer genom samverkan 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 NKI – Miljö- och hälsoskydd 61 65 70  

 NKI – Livsmedelskontroll 70 70 70  

 NKI – Serveringstillstånd 68 71 75  

NKI – Miljö- och hälsoskydd 
Observera - sammanlagda resultatet för hela 2020 offentliggörs 22 april 2021 och kolumnen 
"Utfall 2020" lämnas därför tom. 
Förvaltningen arbetar systematiskt för att information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet ska hålla hög kvalitet. När det gäller myndighetsutövning inom nämndens 
tre myndighetsområden Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd mäts detta i 
Öppna Jämförelser (Insikt) som görs av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Internt på 
förvaltningen pågår kontinuerligt förbättringsarbete med att höja NKI-värden. Samarbetet med Borås 
Stads Näringslivsenhet fungerar på ett föredömligt sätt och kommer fortsätta under 2021. 
 
Det sammanlagda resultatet för tertial ett och två 2020 för Miljö- och hälsoskydd ligger på 68. Inom 
myndighetsområdet för Miljö- och hälsoskydd har avdelningen genomfört internt förbättringsarbete 
samt samverkat med näringslivsenheten som höjt värdet för NKI med flera enheter under de första två 
tertialen. 

NKI – Livsmedelskontroll 
Enheten ligger stabilt högt i NKI-undersökningar under 2018,2019 och det sammanlagda resultatet för 
tertial ett och två 2020 för Livsmedelskontroll ligger på 71. Med tanke på rådande omständigheter i 
samband med pandemin har enheten anpassat sitt arbetssätt och inriktningen på tillsynen på ett 
ansvarsfullt och professionellt sätt under hela året. Enheten får höga poäng på samtliga områden i 
NKI-undersökningen. 
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pandemin 
 Deltagande i Hållbarhetsfestivalen, där vi på flera sätt nått ut till boråsarna genom olika 

seminarier och föreläsningar 

Konsument Borås 

 Lansering av ny Facebook-sida som ytterligare kommunikationskanal 
 Digitala föreläsningar och rådgivning på distans 

Stödfunktioner 

 Nytt ärendehanteringssystem för förvaltningens myndighetsområden 
 Driftsättning av e-arkiv 

3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Företagandet växer genom samverkan 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 NKI – Miljö- och hälsoskydd 61 65 70  

 NKI – Livsmedelskontroll 70 70 70  

 NKI – Serveringstillstånd 68 71 75  

NKI – Miljö- och hälsoskydd 
Observera - sammanlagda resultatet för hela 2020 offentliggörs 22 april 2021 och kolumnen 
"Utfall 2020" lämnas därför tom. 
Förvaltningen arbetar systematiskt för att information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet ska hålla hög kvalitet. När det gäller myndighetsutövning inom nämndens 
tre myndighetsområden Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd mäts detta i 
Öppna Jämförelser (Insikt) som görs av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Internt på 
förvaltningen pågår kontinuerligt förbättringsarbete med att höja NKI-värden. Samarbetet med Borås 
Stads Näringslivsenhet fungerar på ett föredömligt sätt och kommer fortsätta under 2021. 
 
Det sammanlagda resultatet för tertial ett och två 2020 för Miljö- och hälsoskydd ligger på 68. Inom 
myndighetsområdet för Miljö- och hälsoskydd har avdelningen genomfört internt förbättringsarbete 
samt samverkat med näringslivsenheten som höjt värdet för NKI med flera enheter under de första två 
tertialen. 

NKI – Livsmedelskontroll 
Enheten ligger stabilt högt i NKI-undersökningar under 2018,2019 och det sammanlagda resultatet för 
tertial ett och två 2020 för Livsmedelskontroll ligger på 71. Med tanke på rådande omständigheter i 
samband med pandemin har enheten anpassat sitt arbetssätt och inriktningen på tillsynen på ett 
ansvarsfullt och professionellt sätt under hela året. Enheten får höga poäng på samtliga områden i 
NKI-undersökningen. 
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NKI – Serveringstillstånd 
Tillståndsenheten har fått beröm från verksamhetsutövare vid flertal tillfället för både professionalism, 
rättssäkerhet och bemötande något som har speglats i NKI-undersökningar varje år. Under andra 
kvartalet 2020 har Tillståndsenheten fått de högsta poängen (88) i NKI-undersökningen av alla 
förvaltningar i Borås historia. Det sammanlagda resultatet för tertial ett och två 2020 för 
Serveringstillstånd ligger på 76. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Genomfört Genomfört. Ett förslag på 
effektiviseringsåtgärder lämnades vidare från 
Miljö- och Konsumentnämnden till 
Kommunfullmäktige januari 2021. 

3.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Genomfört Vid revideringen har riktlinjerna förtydligats med 
avsikt att minska resandet med flyg. 

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

3.3.1 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Miljö- och konsumentnämnden ger 
miljöförvaltningen i uppdrag att 
under 2018 initiera arbetet med mål 
för Borås Stad inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet efter 2020. 
Nationella miljö- och folkhälsomål 
samt Agenda 2030 ska vägas in. 

 Delvis 
genomfört 

En inventering av goda exempel från ledande 
miljökommuner har gjorts, med avseende på 
miljömålen och Agenda 2030. Detta som 
inspiration till fortsatt arbete inom området. 
Inventeringen har kommunicerats bland annat 
på koncernledningsmöte i december 2020. 
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,1 5,7 5,5 5,8 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

0,4 0,5 0,5 1 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

51 55 43 55,4 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det är svårt att dra några slutsatser då 
verksamheten och arbetsmiljön har påverkats i hög grad av pågående pandemi och de förändringar som 
detta har inneburit. 
 
Förvaltningen har påbörjat ett strukturerat arbete med arbetsmiljöfrågor i fokus, men det tar tid innan 
sådana satsningar ger tydligt utslag i statistiken 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Miljöförvaltningen använder timanställningar vid tillsyn på kvällar och nätter, annars endast i 
undantagsfall. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Under året har friskvårdsgruppen och aktivitetsgruppen inte kunnat arbeta som skulle varit önskvärt. 
Trots detta har utnyttjandet av friskvårdsbidraget inte sjunkit utan ökat. 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 882 1 111 389 1 928 1 539 

Avgifter och övriga 
intäkter 17 057 19 695 24 931 16 809 -8 122 

Summa intäkter 17 939 20 806 25 320 18 737 -6 583 

Personal -36 311 -38 066 -45 102 -41 091 4 011 

Lokaler -2 161 -2 002 -2 252 -2 183 69 

Material och tjänster -4 643 -5 782 -5 012 -7 457 -2 445 

Kapitalkostnader -101 -98 -80 -399 -319 

Summa kostnader -43 216 -45 948 -52 446 -51 130 1 316 
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3.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,1 5,7 5,5 5,8 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

0,4 0,5 0,5 1 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

51 55 43 55,4 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det är svårt att dra några slutsatser då 
verksamheten och arbetsmiljön har påverkats i hög grad av pågående pandemi och de förändringar som 
detta har inneburit. 
 
Förvaltningen har påbörjat ett strukturerat arbete med arbetsmiljöfrågor i fokus, men det tar tid innan 
sådana satsningar ger tydligt utslag i statistiken 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Miljöförvaltningen använder timanställningar vid tillsyn på kvällar och nätter, annars endast i 
undantagsfall. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Under året har friskvårdsgruppen och aktivitetsgruppen inte kunnat arbeta som skulle varit önskvärt. 
Trots detta har utnyttjandet av friskvårdsbidraget inte sjunkit utan ökat. 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 882 1 111 389 1 928 1 539 

Avgifter och övriga 
intäkter 17 057 19 695 24 931 16 809 -8 122 

Summa intäkter 17 939 20 806 25 320 18 737 -6 583 

Personal -36 311 -38 066 -45 102 -41 091 4 011 

Lokaler -2 161 -2 002 -2 252 -2 183 69 

Material och tjänster -4 643 -5 782 -5 012 -7 457 -2 445 

Kapitalkostnader -101 -98 -80 -399 -319 

Summa kostnader -43 216 -45 948 -52 446 -51 130 1 316 
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Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Buffert (endast i 
budget)   -274  274 

Nettokostnad -25 277 -25 142 -27 400 -32 393 -4 993 

Kommunbidrag 22 800 25 875 27 400 27 400 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -2 477 733 0 -4 993 -4 993 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

760 89  0 0 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 2 750 12  178 178 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 1 033 834 0 -4 815 -4 815 

Ackumulerat resultat -594     

Resultatanalys 
Resultat 2020 

Miljö- och konsumentnämnden redovisar 2020 ett underskott på - 4 815 tkr efter hänsyn till 
jämförelsestörande poster och nämndens buffert. Resultatet i jämförelse med budget visar ett 
underskott på - 4 993 tkr. Nämndens buffert på 274 tkr har inte använts och har hjälpt till att förbättra 
resultatet. 

 Nämnden har lov att disponera 1 238 tkr (ännu oanvända byggbonusmedel, 550 tkr för 
inventering av miljöförorenade områden och 688 tkr för utredningar luft och grönstråk) av 
ackumulerat resultat, men enbart 178 tkr har nyttjats 2020. 
Nämnden önskar disponera de återstående 1 060 tkr under 2021. 

 Nämnden har lov att använda 549 tkr av "Godkänt ianspråktaget ackumulerat resultat" för 
Klimatkompensationsfonden. I år har dock fonden fått in mer medel (781 tkr) än vad som 
betalats ut (315 tkr) vilket gör att nämnden inte behöver använda det ackumulerade resultatet, 
utan ökar på det istället med 466 tkr. Vid årets slut uppgår fonden till 1 015 tkr varav 700 tkr är 
öronmärkta för nämnden gällande projektet skyfallskartering. 
Nämnden önskar disponera de återstående 1 015 tkr under 2021. 

Sammanfattningsvis beror nämndens underskott 2020 främst på: 

 Kommunfullmäktiges beslut att inte ta ut årlig tillsynsavgift för livsmedelskontroll och 
serveringstillstånd för alkohol har medfört uteblivna intäkter på totalt 5,1 mnkr. 
Nämnden begär att få 2020 års bokslut reducerat med dessa 5,1 mnkr. 

 Medarbetarna inom Livsmedelskontroll och Miljötillsyn fokuserade 2020 mycket på 
trängseltillsyn istället planerad tillsyn, vilket medfört en del uteblivna intäkter även för 
Miljötillsyn. Miljötillsyn visar ett negativt resultat på - 992 tkr. I detta resultat ingår ett överskott 
på 3,2 mnkr gällande personalkostnader. Överskottet beror på att avdelningen inte har varit fullt 
bemannad under året samt att miljöinspektör för förorenade områden tillträder först under 
2021. 

Ekonomiska konsekvenser av coronaviruset 

 Medarbetarna inom Alkohol, Livsmedel och Miljötillsyn har fått fokusera mycket på att arbeta 
med trängseltillsyn och i viss mån kontroll av serveringstider för alkohol, istället för att arbeta 
med ordinarie tillsyn. Ett statligt bidrag på 596 tkr betalades ut 2020 som stöd för det extra 
arbetet från 1 juli till 31 december med trängseltillsyn. Dessa intäkter motsvarar knappt en 
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årsarbetstid, medan den totalt nedlagda tiden från mars till och med december motsvarar cirka 
två årsarbetstider eller cirka 1 500 tkr. 

 Medarbetare och chefer har i varierande grad arbetat hemifrån under året. Utrustning för att 
underlätta den fysiska hemarbetsmiljön har köpts in för cirka 120 tkr. 

För kommentarer kring budgetavvikelser per avdelning se avsnitt 4.3. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Första beslut byggbonus 
2017 

750 750  0 

Första beslut byggbonus 
2018 

750 750  0 

Andra beslut byggbonus 
2018 

2 000 762 178 1 060 

Summa 3 500 2 262 178 1 060 

4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Miljö- och 
konsumentnämnden      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -853 -918 -1 167 -808 359 

Resultat -853 -918 -1 167 -808 359 

Förvaltningsledning 
inklusive Stab      

Intäkter 150 30 262 265 3 

Kostnader -7 279 -2 755 -4 930 -4 388 542 

Resultat -7 129 -2 725 -4 668 -4 123 545 

Stab      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

Verksamhetsstöd      

Intäkter  57 100 143 43 

Kostnader  -5 384 -4 865 -5 448 -583 

Resultat  -5 327 -4 765 -5 305 -540 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2425
Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning 2020 9(27)

årsarbetstid, medan den totalt nedlagda tiden från mars till och med december motsvarar cirka 
två årsarbetstider eller cirka 1 500 tkr. 

 Medarbetare och chefer har i varierande grad arbetat hemifrån under året. Utrustning för att 
underlätta den fysiska hemarbetsmiljön har köpts in för cirka 120 tkr. 

För kommentarer kring budgetavvikelser per avdelning se avsnitt 4.3. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Första beslut byggbonus 
2017 

750 750  0 

Första beslut byggbonus 
2018 

750 750  0 

Andra beslut byggbonus 
2018 

2 000 762 178 1 060 

Summa 3 500 2 262 178 1 060 

4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Miljö- och 
konsumentnämnden      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -853 -918 -1 167 -808 359 

Resultat -853 -918 -1 167 -808 359 

Förvaltningsledning 
inklusive Stab      

Intäkter 150 30 262 265 3 

Kostnader -7 279 -2 755 -4 930 -4 388 542 

Resultat -7 129 -2 725 -4 668 -4 123 545 

Stab      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

Verksamhetsstöd      

Intäkter  57 100 143 43 

Kostnader  -5 384 -4 865 -5 448 -583 

Resultat  -5 327 -4 765 -5 305 -540 
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Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Tillstånd- och 
livsmedelskontroll      

Intäkter 7 084 8 595 9 306 4 480 -4 826 

Kostnader -8 897 -9 334 -9 703 -9 669 34 

Resultat -1 813 -739 -397 -5 189 -4 792 

Miljötillsyn      

Intäkter 6 292 7 624 11 596 7 342 -4 254 

Kostnader -11 892 -12 671 -15 146 -11 884 3 262 

Resultat -5 600 -5 047 -3 550 -4 542 -992 

Miljöstrategiska inkl. 
energirådgivning      

Intäkter 2 891 2 372 2 187 3 836 1 649 

Kostnader -9 638 -9 473 -9 685 -11 228 -1 543 

Resultat -6 747 -7 101 -7 498 -7 392 106 

Konsument Borås      

Intäkter 1 522 1 579 1 869 1 890 21 

Kostnader -4 657 -4 953 -6 950 -6 690 260 

Resultat -3 135 -3 374 -5 081 -4 800 281 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -274 0 274 

Resultat 0 0 -274 0 274 

Klimatkompensationsfo
nd      

Intäkter  549 0 781 781 

Kostnader  -460 0 -1 015 -1 015 

Resultat  89 0 -234 -234 

Totalt      

Intäkter 17 939 20 806 25 320 18 737 -6 583 

Kostnader -43 216 -45 948 -52 720 -51 130 1 590 

Resultat -25 277 -25 142 -27 400 -32 393 -4 993 

4.3 Verksamhetsanalys 
Verksamhetsåret 2020 har präglats av den pandemi landet befinner sig i och de påföljande restriktioner 
och rekommendationer som regering och centrala myndigheter successivt tagit fram. Situationen har 
påverkat alla anställda och hela förvaltningen på olika sätt. För de alla avdelningar har 
verksamhetsplanering och arbetsmetoder fått anpassas till rådande situation. Myndighetsområdena 
Livsmedel och Alkohol har efter beslut i Kommunfullmäktige inte debiterat efter fastställda taxor och 
avgifter. 
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4.3.1 Miljö- och konsumentnämnden 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Den politiska verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget på 359 tkr. Överskottet beror 
huvudsakligen på lägre kostnader för kompetensutveckling, strategidag och studiebesök som inte har 
genomförts i den utsträckning som planerats. 

Åtgärder 
Överskottet är av engångskaraktär och bidrar till att nämndens negativa resultat som helhet mildras. 

Analys av verksamheten 

Som ett led i arbetet med att implementera uppmaningen från kommunfullmäktige, att samtliga 
förvaltningar och bolag vid alla beslut och i allt sitt arbete ska utgå från att målen i Agenda 2030 ska 
uppfyllas, har nämnden infört 

 konsekvensbeskrivningar i de tre hållbarhetsdimensionerna vid alla nämndbeslut (med undantag 
för vissa myndighetsbeslut mot enskilda verksamhetsutövare eller invånare) 

 redan inför 2018 gett miljöförvaltningen i uppdrag att i arbetet med mål för Borås Stad inom 
miljö- hälsoskyddsområdet väga in Nationella folkhälsomål och Agenda 2030. 

4.3.2 Förvaltningsledning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Förvaltningsledningen inklusive staben har ett positivt resultat på 545 tkr som beror på att de 
budgeterade kostnaderna för kompetensutveckling, strategidagar med mera för hela förvaltningen inte 
har nyttjats i den utsträckning som var tänkt. 

Åtgärder 
Överskottet är av engångskaraktär och bidrar till att nämndens negativa resultat som helhet mildras. 

Analys av verksamheten 

Staben inrättades 2019 och har under sitt första helår 2020 påverkats av corona, trängseltillsyn och flera 
krävande personalärenden, vilket medfört att bland annat arbetet med att uppdatera taxorna inom 
nämndens ansvarsområden bara precis har påbörjats och att vidareutvecklingen av förvaltningens 
systematiska arbetsmiljöarbete som förvaltningen legat efter med sedan många år utan en egen HR-
specialist, inte har kommit så långt som planerat. 

Så länge coronapandemin pågår fortsätter påverkan på stabens verksamheter, vilket i sin tur påverkar 
hela förvaltningen. 

4.3.3 Stab 

Se 4.3.2 Förvaltningsledning. 

4.3.4 Verksamhetsstöd 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Verksamhetsstöd redovisar totalt sett en avvikelse mot årsbudget på - 540 tkr. Anledningen är främst 
ökade personalkostnader då avdelningen under större delen av året haft inhyrd personal samt 
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4.3.1 Miljö- och konsumentnämnden 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Den politiska verksamheten redovisar en positiv avvikelse mot budget på 359 tkr. Överskottet beror 
huvudsakligen på lägre kostnader för kompetensutveckling, strategidag och studiebesök som inte har 
genomförts i den utsträckning som planerats. 

Åtgärder 
Överskottet är av engångskaraktär och bidrar till att nämndens negativa resultat som helhet mildras. 

Analys av verksamheten 

Som ett led i arbetet med att implementera uppmaningen från kommunfullmäktige, att samtliga 
förvaltningar och bolag vid alla beslut och i allt sitt arbete ska utgå från att målen i Agenda 2030 ska 
uppfyllas, har nämnden infört 

 konsekvensbeskrivningar i de tre hållbarhetsdimensionerna vid alla nämndbeslut (med undantag 
för vissa myndighetsbeslut mot enskilda verksamhetsutövare eller invånare) 

 redan inför 2018 gett miljöförvaltningen i uppdrag att i arbetet med mål för Borås Stad inom 
miljö- hälsoskyddsområdet väga in Nationella folkhälsomål och Agenda 2030. 

4.3.2 Förvaltningsledning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Förvaltningsledningen inklusive staben har ett positivt resultat på 545 tkr som beror på att de 
budgeterade kostnaderna för kompetensutveckling, strategidagar med mera för hela förvaltningen inte 
har nyttjats i den utsträckning som var tänkt. 

Åtgärder 
Överskottet är av engångskaraktär och bidrar till att nämndens negativa resultat som helhet mildras. 

Analys av verksamheten 

Staben inrättades 2019 och har under sitt första helår 2020 påverkats av corona, trängseltillsyn och flera 
krävande personalärenden, vilket medfört att bland annat arbetet med att uppdatera taxorna inom 
nämndens ansvarsområden bara precis har påbörjats och att vidareutvecklingen av förvaltningens 
systematiska arbetsmiljöarbete som förvaltningen legat efter med sedan många år utan en egen HR-
specialist, inte har kommit så långt som planerat. 

Så länge coronapandemin pågår fortsätter påverkan på stabens verksamheter, vilket i sin tur påverkar 
hela förvaltningen. 

4.3.3 Stab 

Se 4.3.2 Förvaltningsledning. 

4.3.4 Verksamhetsstöd 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Verksamhetsstöd redovisar totalt sett en avvikelse mot årsbudget på - 540 tkr. Anledningen är främst 
ökade personalkostnader då avdelningen under större delen av året haft inhyrd personal samt 
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kostnaden för utbildning i det nya ärendehanteringssystemet Ecos2 för berörd personal. Utbildningen 
gick inte att baka in i investeringen för det nya systemet. 
 
Förlängd drift av det gamla ärendehanteringssystemet under tiden som det nya 
ärendehanteringssystemet driftsattes medförde en ökning av kostnader. Vidare har konsulthjälp av 
Koncerninköp i upphandlings- och införandefas av det nya ärendehanteringssystemet också medfört 
kostnader utöver budget. 
 
Ökat distansarbete har medfört oförutsedda ökade kostnader vad gäller datorutrustning och 
konferensutrustning. 

Åtgärder 
Samtliga avvikelser från budget är av engångskaraktär och inga åtgärder vidtas. 

Analys av verksamheten 

Under 2020 har Verksamhetsstöd anpassat verksamheten efter coronapandemin och många nya 
arbetsuppgifter och rutiner har tillkommit. 

Totalt antal registrerade ärenden i ärendehanteringssystemet för förvaltningens myndighetsområden 
samt allmänna ärenden har ökat något under året jämfört med föregående år. Till varje ärende finns 
olika händelser kopplade (tillsyn, beslut, rapporter etc). Dessa har ökat markant jämfört med tidigare år, 
vilket dels beror på antalet ökade ärenden, dels på ny funktionalitet i det nya ärendehanteringssystemet 
(där bland annat olika händelser automatiskt registreras till skillnad från det tidigare systemet). Antal 
delegationsbeslut är något färre jämfört med föregående år. Utfallet kan slå över åren beroende på 
karaktären på de ärenden som är aktuella. 

IT, kvalitet och uppföljning 
Avdelningen har under året lagt ner mycket tid på införande och driftsättning av det nya 
ärendehanteringssystemet Ecos2. Fokus under året har legat på intrimning av systemet, 
problemlösning, utbildning och framtagning av rutiner, mallar och användarmanualer. Att införa ett 
nytt IT-system är ett omfattande och resurskrävande åtagande, och vår ambition är att under 2021 lägga 
större fokus på funktionalitet, effektivitet, e-tjänster och integration med andra system. 

Parallellt med införandet av Ecos2 har även ett e-arkiv upprättats och driftsatts, vilket innebär att alla 
pappersarkiv inte längre är nödvändiga. 

Förvaltningen har sedan tidigare ett flertal e-tjänster inom alkohol- och tobakstillstånd, och ett par e-
tjänster tillkom inom livsmedelsområdet under året. Fortsatt framtagning av e-tjänster pågår 
kontinuerligt och förvaltningen har även ett samarbete med övriga sjuhäradskommuner där syftet är att 
vi kan ta del av varandras e-tjänster i den takt de blir klara. 

Vidare har förvaltningen även arbetat med pilotprojektet Kommun-Kim under hösten inom områdena 
alkohol och tobak, Konsument Borås, avlopp och avfall. Kommun-Kim är en chatbot som kan svara 
på enklare frågor på Borås Stads hemsida. Arbetet med att utveckla Kommun-Kim kommer att 
fortsätta under 2021. 

Bostad Borås 
Bostad Borås har som uppgift att vara ett stöd till allmänheten kring hur och var man kan söka lägenhet 
i Borås. Inför terminsstarterna är studenterna vid Högskolan i Borås en särskilt viktig målgrupp. 
Verksamheten informerar nya och nuvarande kommuninvånare samt studenter via webbplatsen 
Boråsbo, besök, brev, e-post och telefon. 
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4.3.5 Tillstånd- och livsmedelskontroll 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Avdelningen redovisar totalt sett en negativ avvikelse mot årsbudget på - 4 792 tkr. 

En stor orsak till detta är att Kommunfullmäktige i april 2020 beslutade om att inte debitera 
tillsynsavgift för livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol med anledning av de negativa 
ekonomiska effekter pandemin har för många i branschen. 

Avdelningen har under hösten 2020 påbörjat ett grupputvecklingsarbete som tagit tid och resurser från 
det ordinarie arbetet. Utöver det har en stor sjukfrånvaro och frånvaro p.g.a. vård av barn noterats 
under året. 

Livsmedelskontroll har inte nått upp till sina budgeterade intäkter. Resultat för 2020 är - 3 298 tkr. Den 
huvudsakliga orsaken är Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan.  Avdelningen har också under stora 
delar av året lagt tid på trängseltillsyn och annat arbete relaterat till corona, vilket medfört att ordinarie 
planerad tillsyn inte kunnat genomföras och debiteras enligt fastställd plan. Det innebär att det har 
blivit en stor kontrollskuld för 2020. 

Tillståndsenheten har inte nått upp till sina budgeterade intäkter. Resultat för 2020 är - 1 528 tkr. Den 
huvudsakliga orsaken är Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan.  Ansökningarna om tillfälliga 
serveringstillstånd har minskat men ansökningarna om stadigvarande tillstånd har jämfört med året 
dessförinnan fördubblats från 12 till 25 vilket är en påtaglig arbetsbelastning. Hög frånvaro har 
inneburit ett överskott på personalkostnader. 

På tobakssidan har debitering skett av både ansöknings-, registrerings- och tillsynsavgifter under 2020. 
Intäkter är något större än tidigare år eftersom enheten har debiterat för ärenden som omfattas av 
tobakstillstånd. Merparten av de tillståndsansökningar som kom in hösten 2019 flyttades till 2020. För 
att komma ikapp med handläggningen av dessa ärenden under ett år med Corona och hög frånvaro har 
externa resurser anlitats. 

Åtgärder 
Avdelningen har som ambition att så fort pandemiläget stabiliseras återgå till ordinarie nivå vad gäller 
planerad tillsyn både vad gäller livsmedel, tobak, e-cigaretter, påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel 
och serveringstillstånd. 

Analys av verksamheten 

Livsmedelskontroll 
Verksamhetsåret 2020 har präglats av den pandemi landet befinner sig. För att kunna genomföra 
trängseltillsyn i Borås Stad har livsmedelskontroll varit tvungen att avsätta mycket av sina resurser för 
inläsning, skapande av rutiner, planering och genomförande av trängseltillsyn i Borås Stad. 

Under senare tid har livsmedelskontroll jobbat parallellt med både trängseltillsyn samt fysiska (om det 
varit genomförbart) och digitala kontroller. På grund av rådande pandemi och ändrade prioriteringar i 
kontrollen har det gjorts färre inspektioner och revisioner 2020 jämfört med 2019. 
 
Antalet klagomål har legat konstant högt under året, vilket belastat livsmedelskontroll hårt eftersom alla 
klagomål utreds och alla klagomål följs upp med nya kontroller. Det har även kommit fler klagomål och 
ärenden inom Europeiska larmsystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) och därtill 
hörande EU-databasen iRASFF. Ett RASFF ärende kan generera mycket arbete för 
livsmedelskontrollen. Detta beror på att många verksamheter kan vara berörda av det aktuella larmet. 

Under 2020 har antalet nya registreringar ökat med cirka 25 % jämfört med tidigare åren. Ökningen 
beror till stor del på att pandemin orsakat fler ägarbyten samt fler nystarter av verksamhet än ett 
normalår. Antalet delegationsbeslut motsvarar budgeterade siffror. Livsmedelskontroll har även arbetat 
aktivt med informationsskapandet till både allmänheten och politiken i staden. 
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4.3.5 Tillstånd- och livsmedelskontroll 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Avdelningen redovisar totalt sett en negativ avvikelse mot årsbudget på - 4 792 tkr. 

En stor orsak till detta är att Kommunfullmäktige i april 2020 beslutade om att inte debitera 
tillsynsavgift för livsmedelskontroll och serveringstillstånd för alkohol med anledning av de negativa 
ekonomiska effekter pandemin har för många i branschen. 

Avdelningen har under hösten 2020 påbörjat ett grupputvecklingsarbete som tagit tid och resurser från 
det ordinarie arbetet. Utöver det har en stor sjukfrånvaro och frånvaro p.g.a. vård av barn noterats 
under året. 

Livsmedelskontroll har inte nått upp till sina budgeterade intäkter. Resultat för 2020 är - 3 298 tkr. Den 
huvudsakliga orsaken är Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan.  Avdelningen har också under stora 
delar av året lagt tid på trängseltillsyn och annat arbete relaterat till corona, vilket medfört att ordinarie 
planerad tillsyn inte kunnat genomföras och debiteras enligt fastställd plan. Det innebär att det har 
blivit en stor kontrollskuld för 2020. 

Tillståndsenheten har inte nått upp till sina budgeterade intäkter. Resultat för 2020 är - 1 528 tkr. Den 
huvudsakliga orsaken är Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan.  Ansökningarna om tillfälliga 
serveringstillstånd har minskat men ansökningarna om stadigvarande tillstånd har jämfört med året 
dessförinnan fördubblats från 12 till 25 vilket är en påtaglig arbetsbelastning. Hög frånvaro har 
inneburit ett överskott på personalkostnader. 

På tobakssidan har debitering skett av både ansöknings-, registrerings- och tillsynsavgifter under 2020. 
Intäkter är något större än tidigare år eftersom enheten har debiterat för ärenden som omfattas av 
tobakstillstånd. Merparten av de tillståndsansökningar som kom in hösten 2019 flyttades till 2020. För 
att komma ikapp med handläggningen av dessa ärenden under ett år med Corona och hög frånvaro har 
externa resurser anlitats. 

Åtgärder 
Avdelningen har som ambition att så fort pandemiläget stabiliseras återgå till ordinarie nivå vad gäller 
planerad tillsyn både vad gäller livsmedel, tobak, e-cigaretter, påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel 
och serveringstillstånd. 

Analys av verksamheten 

Livsmedelskontroll 
Verksamhetsåret 2020 har präglats av den pandemi landet befinner sig. För att kunna genomföra 
trängseltillsyn i Borås Stad har livsmedelskontroll varit tvungen att avsätta mycket av sina resurser för 
inläsning, skapande av rutiner, planering och genomförande av trängseltillsyn i Borås Stad. 

Under senare tid har livsmedelskontroll jobbat parallellt med både trängseltillsyn samt fysiska (om det 
varit genomförbart) och digitala kontroller. På grund av rådande pandemi och ändrade prioriteringar i 
kontrollen har det gjorts färre inspektioner och revisioner 2020 jämfört med 2019. 
 
Antalet klagomål har legat konstant högt under året, vilket belastat livsmedelskontroll hårt eftersom alla 
klagomål utreds och alla klagomål följs upp med nya kontroller. Det har även kommit fler klagomål och 
ärenden inom Europeiska larmsystemet RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) och därtill 
hörande EU-databasen iRASFF. Ett RASFF ärende kan generera mycket arbete för 
livsmedelskontrollen. Detta beror på att många verksamheter kan vara berörda av det aktuella larmet. 

Under 2020 har antalet nya registreringar ökat med cirka 25 % jämfört med tidigare åren. Ökningen 
beror till stor del på att pandemin orsakat fler ägarbyten samt fler nystarter av verksamhet än ett 
normalår. Antalet delegationsbeslut motsvarar budgeterade siffror. Livsmedelskontroll har även arbetat 
aktivt med informationsskapandet till både allmänheten och politiken i staden. 
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Från och med 2019 har handläggning av livsmedelssanktionsavgifter tillkommit. Under 2020 har det 
resulterat i en kraftig ökning, då 23 ärenden öppnades (7 ärenden 2019) som tagit mycket tid av 
enheten. 

Omfördelning av arbetsuppgifter och ändrade kontrollmetoder på grund av rådande omständigheter 
under 2020 ledde till att det finns en kontrollskuld på cirka 1600 timmar. 

Serveringstillstånd 
Verksamhetsåret 2020 har präglats av den pandemi landet befinner sig i och de påföljande restriktioner 
och rekommendationer som regering och centrala myndigheter successivt satt på plats. 
Serveringstillstånd har följt utvecklingen och fortlöpande informerat tillståndshavarna om det senaste 
via e-post samt hållit aktuella sidor på webbplatsen à jour. 

För att underlätta för restaurangnäringen togs under året en rad initiativ av Borås Stad. Under våren 
beslutades att inga tillsynsavgifter skulle utgå för året, och ett generellt beslut om möjlighet till utökad 
serveringsperiod på uteserveringen för restauranger med befintligt tillstånd togs vid två tillfällen under 
året. Under senare delen av året beslutades att ovanstående gällande taxor ska gälla även för 2021 och 
att ovanstående gällande serveringsperiod ska gälla under åtminstone delar av 2021. 

Serveringstillstånd har under 2020 ansvarat för handläggning av ärenden och tillsyn i enlighet med 
alkohollagen i Borås Stad, Marks kommun och Bollebygds kommun. Under året sade Marks kommun 
upp avtalet gällande handläggning av ärenden och tillsyn som man haft med Borås Stad sedan flera år. 
Från 1 januari 2021 ligger ansvaret för ovanstående inte längre på Borås Stad. Som en konsekvens av 
detta beslutade nämnden i september att minska personalstyrkan med motsvarande 70 procent av en 
heltid inför 2021. Redan under hösten slutade en medarbetare med en tjänstgöringsgrad på 75 procent 
som inte ersatts. 

Vid ingången av året fanns 4 alkoholhandläggare på serveringstillstånd med en total sysselsättningsgrad 
motsvarande 3,75 heltidstjänst. Vid utgången av året fanns 3 alkoholhandläggare med en 
sysselsättningsgrad motsvarande 3,0 heltidstjänst. Den genomsnittliga närvaron under 2020 var 
uppskattningsvis 2,75 årsarbetare vilket motsvarar ett bortfall av en heltidstjänst. Under flera månader 
har endast två handläggare bemannat på serveringstillstånd. Detta på grund av sjukskrivning, 
utlåning/omorganisation av personal till handläggning av tobaksärenden och debitering samt 
reducering av personal en månad innan avtalet med Marks kommun upphörde. Hösten har inneburit 
förberedelser och arbete inför överlämning av ansvaret och ärenden till Marks kommun. Parallellt med 
detta har enheten deltagit i en grupputveckling på avdelningsnivå.  

Arbetet kring sekretessprövning och överklagade beslut har under året varit omfattande, framförallt 
knutet till ett par uppmärksammade ärenden. 

Den yttre tillsynen har påverkats av pandemin och delvis ändrat fokus. Vid flera tillfällen under året har 
den bedrivits tillsammans med andra avdelningar på förvaltningen. Den samordnade tillsynen har, med 
ett undantag, inte kunnat genomföras, då även samverkande myndigheter varit belagda med 
restriktioner på grund av pandemin. 

Verksamheten har under året fortsatt att hitta vägar för effektivisering. Arbetet med att identifiera 
arbetsmoment som kan läggas över på den administrativa stödfunktionen på förvaltningen har fortsatt, 
och ett samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen gällande utbildningarna i ansvarsfull 
alkoholservering inleddes under året. Graden av digitalisering i arbetet har ökat ytterligare. 

Borås Stad tillhör alltjämt de 10 kommuner i landet som har den kortaste handläggningstiden gällande 
ansökningar om serveringstillstånd (Näringslivets Regelnämnds rapport från augusti 2020). 

Antalet ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd har ökat från 12 stycken 2019 till 25 stycken 
2020. Dessa ansökningstyper ianspråktar mest tid och resurser av de ansökningsärenden som hanteras. 
Antalet ansökningar om tillfälliga tillstånd har gått ned jämfört med 2019 (tillfälligt till allmänheten från 
6 till 3, tillfälligt till slutet från 19 till 6, totala antalet ansökningar var 65 stycken 2019 och 61 stycken 
2020). Även ansökningar om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan vara omfattande 
utredningar. Flera tunga ärenden har hanterats under året som både processats i domstol och fått 
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medial uppmärksamhet. Arbetet med sekretessprövningar har också ökat på enheten. Antalet 
tillsynsbesök ligger på samma nivå som året dessförinnan och corona har under året medfört att tillsyn 
inte kunnat göras i samma omfattning som planerat. Vad gäller antalet anmälningar om förändring av 
PBI (personer med betydande inflytande) är det liksom ansökningar händelsestyrt. Att anmälningar inte 
inkommer betyder inte att ändringar inte görs, vilket kan öka behovet av utredningar genom tillsyn 
istället. Tillståndsenheten har också påverkats av utredningar kring omorganisation och effektivisering, 
grupputveckling och sjukskriven avdelningschef. En anledning till differens mot budget vad gäller 
diarieförda ärenden är att utskick av information till tillståndshavare inte har registrerats på respektive 
tillståndshavare. Utskick till tillståndshavare uppgår till drygt ett 100-tal och har gjorts vid sju tillfällen 
under 2020 (vilket skulle öka de diarieförda ärendena med upp emot drygt 800 ärenden och händelser 
med lika mycket, budget skulle alltså överskridas i det ena fallet och levas upp till i det andra). Antalet 
inre tillsyner som öppnats är något färre än 2019 (12) och ambitionen att öka dessa har inte varit möjlig. 
(På grund av belastningen under hösten tog Fritids- och folkhälsoförvaltningen över planering och 
genomförande av höstens utbildning i Ansvarsfull alkoholservering. Detta arbete fick prioriteras bort 
på Tillståndsenheten.) 

4.3.6 Miljötillsyn 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Miljötillsyn redovisar totalt sett en avvikelse mot årsbudget på - 990 tkr. 

Intäkterna för 2020 underskred budget med - 4 254 tkr. Årets personalbudget förstärktes med 1 
årsarbetare för förorenade områden. Kostnaderna är 3 261 tkr lägre än budgeterat och det är framförallt 
utifrån lägre personalkostnader, då inte avdelningen varit fullt bemannad under året samt att 
miljöinspektör för förorenade områden tillträder först under 2021. 

Miljötillsyn har inte nått upp till sina budgeterande intäkter på grund av personalomsättning, 
rekryteringar av nya inspektörer samt restriktioner till följd av pandemin spår. 
 
På grund av omständigheterna med pandemin har avdelningens tillsyn inte kunnat genomföras enligt 
fastställd plan. Under en stor del av året har avdelningen arbetat med trängseltillsyn och övrigt arbete 
relaterat till corona vilket inneburit att många planerade ordinarie tillsynsbesök fått senareläggas eller 
ställas in. 
 
De minskade intäkterna har också påverkats av att rekrytering av personal inte har kunnat slutföras 
förrän i december, en stor omorganisation som har pågått samt hög frånvaro. Lägre personalkostnader 
beror dels på nämnda frånvaro, dels på förseningar i rekryteringen av miljöinspektörer samt att ny 
avdelningschef inte kom på plats förrän i augusti. 

Åtgärder 
Mycket tid kommer att avsättas 2021 till handledning, upplärning av nya medarbetare samt fortsatt 
implementering av ärendehanteringssystemet för att skapa en stabil grund som gör att arbetet kan 
utföras på ett effektivt sätt i en bra arbetsmiljö. Fokus kommer att vara på att utföra den planerade 
tillsynen på årsbetalande verksamheterna som timfinansierade projekt för att uppnå budgeterade 
intäkter. 

Analys av verksamheten 

Pandemin har medfört många negativa ekonomiska konsekvenser för många företagare och boråsare. 
Pandemin har också lett till att Miljötillsyn behövt omprioritera inom miljö- och hälsoskyddstillsynen. 
Inplanerade tillsynsbesök blev inställda beroende på restriktioner hos verksamheter eller har ombokats 
vid flertal gånger. 

Under året tillkom ett nytt tillsynsområde för nämnden som då fick prioritera trängseltillsyn. Miljötillsyn 
har samarbetat med avdelningen för Tillstånd och livsmedelskontroll för att genomföra trängseltillsyn 
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miljöinspektör för förorenade områden tillträder först under 2021. 
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rekryteringar av nya inspektörer samt restriktioner till följd av pandemin spår. 
 
På grund av omständigheterna med pandemin har avdelningens tillsyn inte kunnat genomföras enligt 
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relaterat till corona vilket inneburit att många planerade ordinarie tillsynsbesök fått senareläggas eller 
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De minskade intäkterna har också påverkats av att rekrytering av personal inte har kunnat slutföras 
förrän i december, en stor omorganisation som har pågått samt hög frånvaro. Lägre personalkostnader 
beror dels på nämnda frånvaro, dels på förseningar i rekryteringen av miljöinspektörer samt att ny 
avdelningschef inte kom på plats förrän i augusti. 
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Mycket tid kommer att avsättas 2021 till handledning, upplärning av nya medarbetare samt fortsatt 
implementering av ärendehanteringssystemet för att skapa en stabil grund som gör att arbetet kan 
utföras på ett effektivt sätt i en bra arbetsmiljö. Fokus kommer att vara på att utföra den planerade 
tillsynen på årsbetalande verksamheterna som timfinansierade projekt för att uppnå budgeterade 
intäkter. 
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Pandemin har medfört många negativa ekonomiska konsekvenser för många företagare och boråsare. 
Pandemin har också lett till att Miljötillsyn behövt omprioritera inom miljö- och hälsoskyddstillsynen. 
Inplanerade tillsynsbesök blev inställda beroende på restriktioner hos verksamheter eller har ombokats 
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Under året tillkom ett nytt tillsynsområde för nämnden som då fick prioritera trängseltillsyn. Miljötillsyn 
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på restauranger och uteserveringar samt att genomföra myndighetssamverkan inom trängseltillsyn, 
tillsyn på alkohol samt rökfria miljöer. Stor andel tid har fått ägnas åt omvärldsbevakning och många 
coronarelaterade frågor från verksamheter och allmänhet. Det har också varit en hel del oklarheter i 
tillsynens utförande från överordnande tillsynsvägledande myndigheter, vilket försvårat genomförandet. 
Tillsyn på äldre-, grupp- och vissa omsorgsboenden fick också prioriteras för att inventera situationen 
för riskgruppen äldre. 

Miljötillsynen har i mångt och mycket inte kunnat genomföras planenligt utan har medfört tidsödande 
ombokningar och framflyttning av besök. Delar av tillsynen har genomförts digitalt, där inte 
utomhustillsyn varit möjlig eller kunnat genomföras på plats. 

Årets tematillsyn inom hälsoskydd har varit Ventilation samt Uppföljning inom städning. På grund av 
pandemin och det ansträngda läget på grundskolorna och gymnasierna har tillsynen fått senareläggas 
och några enstaka skjutas över till 2021. Avdelningen har genomfört uppföljande möten med 
grundskoleförvaltningen som begärt förlängd tid för åtgärdande av brister. Vidare har 
samverkansmöten med LFF genomförts, med fokus på 2021 års tematillsyn Radon i förskolor. Annat som 
tagit mycket tid i anspråk är bygglovsremisser gällande undervisningsverksamheter som har fått 
kompletteras. Detsamma gäller en anmälan om en grundskola i Kyllareds industriområde som inte 
kunnat debiteras. Avdelningen har också ägnat sig åt nylokaliseringar av undervisningsverksamheter i 
detaljplaneskedet. 

Tematillsyn för miljöskyddet har varit temat Energitillsyn med syfte att kontrollera lagefterlevnaden av 
energifrågorna samt minska energiförbrukningen på företagen. Inom tematillsyn har avdelningen 
samarbetat med energirådgivarna. Tillsynen blev mycket uppskattad bland verksamhetsutövarna. 
Länsstyrelsen har efterfrågat vår kompetens om energitillsyn vid seminarier och utbildningar för andra 
kommuner. Avdelningen var inbokad på utbildningstillfälle om energitillsyn i Jönköping, men 
senarelades på grund av pandemin. Tid har också åtgått åt att ta fram nytt tema för tematillsynen 2021. 

Under året har arbete lagts på att börja debitera miljösanktionsavgifter och ofullständiga årsrapporter 
med start nästa år. Under året har tillsyn på ett 30-tal fotvårdsverksamheter med risk för blodsmitta 
genomförts och kommer att fortsätta under 2021. Lagändringar för bland annat smittförande avfall, 
farligt avfall och sortering av bygg- och rivningsavfall, kommer innebära ett ökat tillsynsbehov 2021 och 
har medfört större arbetsbelastning under åtet. Verksamheter som berörs av övergångsbestämmelser 
samt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har fått uppdaterade beslut. En pågående 
revidering av avfallsföreskrifter har inneburit merarbete för avdelningen. Vidare har avdelningen har 
bistått med avlastning åt Naturvårdsverket för de nya regelverket för avfallsregister i landet. Tillsyn på 
täkter samt samrådsärenden har genomförts under året. Samrådsärendena har tagit en betydande andel 
tid. Under hösten 2020 har andelen krossningsanmälningar utanför de befintliga täkterna ökat. 

Inom myndighetssamverkan har tillsyn på fordonsverksamheter genomförts tillsammans med 
skatteverket, kronofogdemyndigheten, gränspolisen och lokalpolisen. Inom myndighetssamverkan 
genomfördes samordnande tillsyn efter ett stort antal allvarliga klagomål på ett vattenpipscafé i 
kommunen. Tillsynen inom myndighetssamverkan har medfört krav på åtgärdande av brister och 
kommer följas upp under 2021. 

Inom förorenade områden har avdelningen arbetat med förbättring av rutiner för handläggning och 
debitering samt att koppla in dessa i ärendehanteringssystemet. Miljöinspektörer har deltagit aktivt i 
stadens planarbete genom sin kompetens inom förorenade områden, miljöfarlig verksamhet, 
industribuller, utsläpp till luft. Arbetet med MIFO (metodinventering av föroreningar) har fortgått och 
kommer att ta vid nästa fas med riskbedömningar och riskklassningar av förorenade objekt. 

I början av året anordnade Miljötillsyn en uppskattad entreprenörsträff för avloppsentreprenörer. De 
inbjöds att diskutera kommande lagändringar samt att bli informerad om årets avloppsinventeringar. 
Områden som inventerats är Rångedala, Backabo, Skansasjön samt några spridda kvarvarande 
fastigheter. Avdelningen har även bistått Borås Energi och Miljös arbete med den nya VA-planen för 
Borås Stad. 

Arbetet med att genomföra en översyn av taxan har blivit senarelagd på grund av rådande 
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omständigheter med pandemin. Miljötillsyn har parallellt med pandemin arbetat med att slutföra 
omorganiseringen att dela avdelningen i två avdelningar med syfte att åstadkomma förbättringar i 
arbetsmiljön samt effektiviseringar och uppföljning inom miljöbalkstillsynen. Arbetet med att 
implementera den nya indelningen har knappt påbörjats och förväntas att pågå under 2021. Under årets 
första halva har tid åtgått för rekrytering av en efterlängtad chefskollega till den ena av avdelningarna. 
Under årets andra halva har rekryteringar av 5 miljöinspektörer pågått, men som inte kunnat avslutas 
förrän i december. 

Under 2020 har avdelningen fått en långtidssjukrivning, vilken haft stor påverkan på arbetet med 
tillsynsplanering och implementering av det nya ärendehanteringssystemet med dess tillhörande rutiner. 
En hel del korttidssjukfrånvaro samt frånvaro på grund av vård av barn har noterats under året. Vidare 
har en medarbetare beviljats tjänsteledighet för att prova annat arbete och två medarbetare har varit 
föräldralediga. Sjukskrivning, ledigheter tillsammans med pandemin bidragit till en nödvändig 
omfördelning av arbetsuppgifter inom samtliga branschområden, vilket inneburit övervägande stor 
andel handledningstid från de erfarna handläggarna och en längre upplärningstid för nya inspektörer. 
Under senare delen av året arbetade majoriteten av medarbetarna hemifrån, vilket har ställt högre krav 
på att upprätthålla livsnödvändig social samvaro. 

Pandemin i kombination med frånvaro och sjukskrivningar har oundvikligen påverkat arbetsmiljön 
negativt genom en stor arbetsbelastning och stress, vilket medfört att arbete inte kunnat genomföras i 
enlighet med fastlagd planering. Stöd har fått inhämtats från företagshälsovården. 

4.3.7 Miljöstrategiska inkl. energirådgivning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Avdelningen gör ett överskott på 106 tkr gentemot budget. Avdelningen har fått 700 tkr från 
Klimatkompensationsfonden som påverkar resultatet positivt med samma belopp då medlen inte 
används. Utöver detta har avdelning använt 178 tkr av tidigare beslutade byggbonusmedel. Det betyder 
att miljöstrategiska avdelningen egentligen gör ett underskott på - 416 tkr. 

De 700 tkr från Klimatkompensationsfonden måste avdelningen få nyttja under 2021, varför nämnden 
önskar att få disponera dessa medel under 2021. 

Avdelningen bedriver flera externt finansierade projekt och deras budgetar finns inte i 
ekonomisystemet, vilket försvårar jämförelse och analys mot budget - både vad gäller kostnader och 
intäkter. 

Intäkterna har ökat jämfört med budget, vilket beror på de obudgeterade projekten samt de 700 tkr från 
Klimatkompensationsfonden för skyfallskartläggningen. 

Kostnaderna har ökat jämfört med budget under året, vilket beror på de obudgeterade projekten och 
obudgeterade konsulttjänster avseende kartläggning av luftkvalitet och GIS-stöd. Delar av dessa 
kostnader har finansierats av att personalkostnader underskridit budgeten. 

 
Åtgärder 
I samband med arbetet att ta fram en ny taxa gällande Miljöbalken kommer också antal schablontimmar 
som debiteras för strandskydd att ses över. Dessa timmar bör ökas för att motsvara den arbetstid som 
läggs ner på strandskydd. 

Budgetarna för projekten som finansieras med externa medel behöver läggas in i ekonomisystemet för 
att förenkla uppföljningen av avdelningens ekonomi. 

 
Analys av verksamheten 

Naturvård 
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omständigheter med pandemin. Miljötillsyn har parallellt med pandemin arbetat med att slutföra 
omorganiseringen att dela avdelningen i två avdelningar med syfte att åstadkomma förbättringar i 
arbetsmiljön samt effektiviseringar och uppföljning inom miljöbalkstillsynen. Arbetet med att 
implementera den nya indelningen har knappt påbörjats och förväntas att pågå under 2021. Under årets 
första halva har tid åtgått för rekrytering av en efterlängtad chefskollega till den ena av avdelningarna. 
Under årets andra halva har rekryteringar av 5 miljöinspektörer pågått, men som inte kunnat avslutas 
förrän i december. 

Under 2020 har avdelningen fått en långtidssjukrivning, vilken haft stor påverkan på arbetet med 
tillsynsplanering och implementering av det nya ärendehanteringssystemet med dess tillhörande rutiner. 
En hel del korttidssjukfrånvaro samt frånvaro på grund av vård av barn har noterats under året. Vidare 
har en medarbetare beviljats tjänsteledighet för att prova annat arbete och två medarbetare har varit 
föräldralediga. Sjukskrivning, ledigheter tillsammans med pandemin bidragit till en nödvändig 
omfördelning av arbetsuppgifter inom samtliga branschområden, vilket inneburit övervägande stor 
andel handledningstid från de erfarna handläggarna och en längre upplärningstid för nya inspektörer. 
Under senare delen av året arbetade majoriteten av medarbetarna hemifrån, vilket har ställt högre krav 
på att upprätthålla livsnödvändig social samvaro. 

Pandemin i kombination med frånvaro och sjukskrivningar har oundvikligen påverkat arbetsmiljön 
negativt genom en stor arbetsbelastning och stress, vilket medfört att arbete inte kunnat genomföras i 
enlighet med fastlagd planering. Stöd har fått inhämtats från företagshälsovården. 

4.3.7 Miljöstrategiska inkl. energirådgivning 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Avdelningen gör ett överskott på 106 tkr gentemot budget. Avdelningen har fått 700 tkr från 
Klimatkompensationsfonden som påverkar resultatet positivt med samma belopp då medlen inte 
används. Utöver detta har avdelning använt 178 tkr av tidigare beslutade byggbonusmedel. Det betyder 
att miljöstrategiska avdelningen egentligen gör ett underskott på - 416 tkr. 

De 700 tkr från Klimatkompensationsfonden måste avdelningen få nyttja under 2021, varför nämnden 
önskar att få disponera dessa medel under 2021. 

Avdelningen bedriver flera externt finansierade projekt och deras budgetar finns inte i 
ekonomisystemet, vilket försvårar jämförelse och analys mot budget - både vad gäller kostnader och 
intäkter. 

Intäkterna har ökat jämfört med budget, vilket beror på de obudgeterade projekten samt de 700 tkr från 
Klimatkompensationsfonden för skyfallskartläggningen. 

Kostnaderna har ökat jämfört med budget under året, vilket beror på de obudgeterade projekten och 
obudgeterade konsulttjänster avseende kartläggning av luftkvalitet och GIS-stöd. Delar av dessa 
kostnader har finansierats av att personalkostnader underskridit budgeten. 

 
Åtgärder 
I samband med arbetet att ta fram en ny taxa gällande Miljöbalken kommer också antal schablontimmar 
som debiteras för strandskydd att ses över. Dessa timmar bör ökas för att motsvara den arbetstid som 
läggs ner på strandskydd. 

Budgetarna för projekten som finansieras med externa medel behöver läggas in i ekonomisystemet för 
att förenkla uppföljningen av avdelningens ekonomi. 

 
Analys av verksamheten 

Naturvård 

Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning 2020 18(27)

Inom stadens naturvårdsarbete har mycket arbete skett med våra GIS-filer. En konsult har 
tillgängliggjort äldre inventeringar och data i QGIS och grunden till en grundkarta har tagits fram med 
hjälp av Geodataavdelningen. Fortfarande återstår dock mycket arbete för att få en komplett 
grundkarta. 
 
LONA-bidrag och medel från Borås Stads naturvårdsfond har beviljats för restaurering och bildande av 
naturreservat i Gåshult. Under året har restaurering påbörjats med röjning, bränning, hamling, slåtter 
och bete med rödkullor. 
 
En ansökan om LONA-bidrag har skickats in för en förstudie om var i Borås Stad man kan öka den 
vattenhållande förmågan i landskapet. Detta för att bättre stå emot klimatförändringar, med 
översvämningar och torka, samtidigt som man gynnar biologisk mångfald. 
 
Strandskyddsärenden 
Under 2020 inkom 69 ansökningar om strandskyddsdispens, vilket är lika många som under 2019. Det 
har också inletts 10 tillsynsärenden under året, vilket är 7 st fler än 2019. 
 
Miljöstrategisk verksamhet 
Tillsammans med tjänstepersoner från stadsledningskansliet har en klimatkommitté bildats under 2020, 
med kompetens inom energi-, klimat- och ekonomifrågor. Även ett klimatråd, bestående av bl.a. 
klimatkommittén och politiker från alla partier, har startats upp under året, med syfte att anpassa staden 
i ett förändrat klimat. Borås Stads Energi- och klimatstrategi har färdigställts och antagits, liksom 
koldioxidbudgeten och revideringen av Borås Stads Riktlinjer för resor. 
Arbetet med att revidera stadens miljömål, där även utvärdering av målen ingår, har påbörjats. 
 
Fysisk planering 
Inom ramen för fysisk planering har vi med vår expertis deltagit i ett flertal arbetsgrupper för 
framtagande av t.ex. detaljplaner, stadsbyggnadsprogrammet Staden vid Parken, Strukturskiss Norr, ny 
stambana för höghastighetsjärnväg och ny Trafikplan. Vi har även deltagit i forskningsprojektet 
Samskapande samhällsplanering som haft slutkonferens. 
 
Miljöövervakning 
Under året har en spridningsmodell av luftkvaliteten i Borås upphandlats, som används i den fysiska 
planeringen. 
 
Energi- och klimatrådgivning 
Under året har vi inlett ett samarbete med Härryda Kommun kring energi- och klimatrådgivning. 
 
Kunskapsförmedling 
Under året har vi tillhandahållit miljöutbildning för 529 personer, anställda och förtroendevalda inom 
Borås Stad, vid 26 utbildningstillfällen. Under hösten 2020 har miljöutbildningarna genomförts i 
samarbete med Navet Science Center. Miljöutbildningen har under det gångna året, på grund av 
coronapandemin, gått från att huvudsakligen vara lokalbunden, till att bli distansutbildning. Antalet 
utbildningar har också begränsats i antal med anledning av pandemin och nått ut till hälften så många, 
jämfört med 2019. 
 
Vi har avslutat projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad som har tre fokusområden, REKO-ring, Dela Mera 
(delningsekonomi) och Lokalturism. Projektet har finansierats av Boråsregionens tillväxtmedel miljö 
och har pågått under åren 2017-2020. Under 2020 har det genomförts en uppföljande utvärdering av 
REKO-ringar som fick internationell spridning. Kampanjen Sjuhäradsbornas hemesterfavoriter har fått 
ett eget liv i sociala medier under #mitt7H samt en utställningsplats på Navet Science Center. Även 
Smarta Kartan, en digital karta som samlar verksamheter där du kan låna, byta, hyra, ge och få i 
Sjuhärad, har fått en utställningsplats på Navet. Utifrån ett identifierat behov har det även anordnats 
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utbildningar i Agenda 2030, ett fysiskt tillfälle i januari med över 70 deltagare från näringsliv, 
civilsamhälle och offentlig sektor. Därutöver har det anordnats två digitala utbildningstillfällen, ett för 
Leader Sjuhärads medlemsorganisationer, styrelsemedlemmar och projektledare samt ett för 
kommunanställda i Herrljunga kommun. 

En förstudie kring hållbara livsstilar har påbörjats under året. 
 
Kommunikation och utåtriktat arbete 
Vi ansvarade för ett antal föreläsningar och seminarier under Hållbarhetsfestivalen 2020 som arrangerades 
för första gången. 
 
Avdelningen har även arbetat med kunskapsspridning i sociala medier genom delningar och inlägg på 
förvaltningens Facebook-sida som har 967 följare. 

4.3.8 Konsument Borås 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Avdelningens budgetöverskott på 280 tkr beror på minskade lokalkostnader, då hyran för gemensamma 
utrymmen i stadshuset minskat samt att personalkostnaderna blivit något lägre på grund av att 0,5 tjänst 
som budget- och skuldrådgivare inte återanställts. 
 
Åtgärder 
0,5 tjänst som budget- och skuldrådgivare drogs in i samband med att en anställd slutade. Det betyder 
att inför 2021 har verksamheten 0,5 årsarbetare mindre. Denna förändring har nämnden fattat beslut 
om av ekonomiska skäl i samband med budget 2021. 
 
Analys av verksamheten 

Efterfrågan på budget- och skuldrådgivning har ökat flera år i rad och så även under 2020. Trenden är 
liknande i flertalet kommuner. För vår del har antalet inkomna ärenden ökat med nästan 9 % (689 jmf 
634) jämfört med 2019 och med drygt 31 % jämfört med 2018 (689 jmf 522). Ökningen beror dels på 
att vi har vi ökat tillgänglighet genom att göra det enklare att boka en tid för rådgivning och dels på att 
fler är beroende av hjälp för att få sin ekonomiska vardag att fungera. Verksamheten har svårare och 
svårare att leva upp till Konsumentverkets rekommendation att erbjuda ett rådgivningsbesök inom 4 
veckor. Eftersom verksamheten inför 2021 har 0,5 tjänst mindre så kommer det fortfarande vara svårt 
att klara målsättningen, trots att verksamheten arbetar med att hitta sätt att effektivisera på. 
 
De senaste åren har antalet konsumenträttsliga ärenden minskat, men 2020 har verksamheten haft 
ungefär samma antal ärenden som året innan. Konsumentrådgivningen var inte fullt bemannad i våras 
på grund av sjukdom och det i kombination med ett ökat inflöde av corona-relaterade frågor gjorde att 
väntetiden för rådgivningen var väldigt lång under en period. På grund av pandemin har rådgivarna fått 
in en annan typ av ärenden, bland annat klagomål på inställda resor och arrangemang, försenade 
leveranser och uteblivna återbetalningar. Vanligtvis så rör de flesta klagomål köp av begagnad bil och 
hantverkstjänster. Även i år toppar köp av begagnad bil klagomålen för varor, men när det gäller 
tjänster så är det framförallt paketresor och flygresor som konsumenterna klagat på. 
 
På grund av pandemin har Konsument Borås fått ställa om, från fysiska besök till telefonmöten och 
digitala möten. Det är budget- och skuldrådgivningen som påverkats mest av förändringen då 
konsumentrådgivningen redan innan haft mest telefonkontakt. Medarbetarna har gjort ett fantastiskt 
arbete, så det har fungerat bra. Även efter pandemin kommer vi att bibehålla detta arbetssätt, men med 
tillägget att kunna erbjuda fysiska besök där det är mer lämpligt. 
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utbildningar i Agenda 2030, ett fysiskt tillfälle i januari med över 70 deltagare från näringsliv, 
civilsamhälle och offentlig sektor. Därutöver har det anordnats två digitala utbildningstillfällen, ett för 
Leader Sjuhärads medlemsorganisationer, styrelsemedlemmar och projektledare samt ett för 
kommunanställda i Herrljunga kommun. 

En förstudie kring hållbara livsstilar har påbörjats under året. 
 
Kommunikation och utåtriktat arbete 
Vi ansvarade för ett antal föreläsningar och seminarier under Hållbarhetsfestivalen 2020 som arrangerades 
för första gången. 
 
Avdelningen har även arbetat med kunskapsspridning i sociala medier genom delningar och inlägg på 
förvaltningens Facebook-sida som har 967 följare. 

4.3.8 Konsument Borås 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Avdelningens budgetöverskott på 280 tkr beror på minskade lokalkostnader, då hyran för gemensamma 
utrymmen i stadshuset minskat samt att personalkostnaderna blivit något lägre på grund av att 0,5 tjänst 
som budget- och skuldrådgivare inte återanställts. 
 
Åtgärder 
0,5 tjänst som budget- och skuldrådgivare drogs in i samband med att en anställd slutade. Det betyder 
att inför 2021 har verksamheten 0,5 årsarbetare mindre. Denna förändring har nämnden fattat beslut 
om av ekonomiska skäl i samband med budget 2021. 
 
Analys av verksamheten 

Efterfrågan på budget- och skuldrådgivning har ökat flera år i rad och så även under 2020. Trenden är 
liknande i flertalet kommuner. För vår del har antalet inkomna ärenden ökat med nästan 9 % (689 jmf 
634) jämfört med 2019 och med drygt 31 % jämfört med 2018 (689 jmf 522). Ökningen beror dels på 
att vi har vi ökat tillgänglighet genom att göra det enklare att boka en tid för rådgivning och dels på att 
fler är beroende av hjälp för att få sin ekonomiska vardag att fungera. Verksamheten har svårare och 
svårare att leva upp till Konsumentverkets rekommendation att erbjuda ett rådgivningsbesök inom 4 
veckor. Eftersom verksamheten inför 2021 har 0,5 tjänst mindre så kommer det fortfarande vara svårt 
att klara målsättningen, trots att verksamheten arbetar med att hitta sätt att effektivisera på. 
 
De senaste åren har antalet konsumenträttsliga ärenden minskat, men 2020 har verksamheten haft 
ungefär samma antal ärenden som året innan. Konsumentrådgivningen var inte fullt bemannad i våras 
på grund av sjukdom och det i kombination med ett ökat inflöde av corona-relaterade frågor gjorde att 
väntetiden för rådgivningen var väldigt lång under en period. På grund av pandemin har rådgivarna fått 
in en annan typ av ärenden, bland annat klagomål på inställda resor och arrangemang, försenade 
leveranser och uteblivna återbetalningar. Vanligtvis så rör de flesta klagomål köp av begagnad bil och 
hantverkstjänster. Även i år toppar köp av begagnad bil klagomålen för varor, men när det gäller 
tjänster så är det framförallt paketresor och flygresor som konsumenterna klagat på. 
 
På grund av pandemin har Konsument Borås fått ställa om, från fysiska besök till telefonmöten och 
digitala möten. Det är budget- och skuldrådgivningen som påverkats mest av förändringen då 
konsumentrådgivningen redan innan haft mest telefonkontakt. Medarbetarna har gjort ett fantastiskt 
arbete, så det har fungerat bra. Även efter pandemin kommer vi att bibehålla detta arbetssätt, men med 
tillägget att kunna erbjuda fysiska besök där det är mer lämpligt. 
 

Miljö- och konsumentnämnden, Årsredovisning 2020 20(27)

Den utåtriktade verksamheten har påverkats negativt med flera inställda föreläsningar. Vi har dock 
övergått till att erbjuda digitala föreläsningar, vilket har fungerat väl vid de tillfällen som det varit 
möjligt. Vi har genomfört föreläsningar för Jobb Borås, BREC (Boråsregionens Etableringscenter) och 
familjecentraler bland annat. Vi har under hösten haft ett samarbete med Radio P4 och haft en stående 
inslag varje vecka och på så vis kunnat nå ut till många Boråsare och andra inom sjuhäradsregionen. 
Konsument Borås finns sedan årsskiftet på Facebook och där tar vi upp praktiska tips och ger 
information inom ämnena privatekonomi, konsumenträtt och hållbar konsumtion. 

4.3.9 Klimatkompensationsfond 

Nämnden fick flytta med 549 tkr från 2019. Under 2020 fakturerades 781 tkr och totalt betalades 
1 015 tkr ut till tre projekt. I de utbetalade medlen ingår nämndens 700 tkr för skyfallskartering. Dessa 
700 tkr nyttjades dock inte 2020. 

Nämnden begär att få disponera 1 015 tkr för Klimatkompensationsfonden 2021. Av dessa är 700 tkr 
reserverade för det egna projektet skyfallskartering. 

  Tkr Tkr 

Från 2019 549  

Fakturerat 2020 781  

SUMMA 1 330  

Navet -78  

Skyfallskartering (utbetalat 2020 
men förbrukades inte - flyttas 
med till 2021) 

 -700 

Vaccination almar tekniska 
förvaltningen 

-237  

SUMMA 1 015  

4.4 Verksamheten 2020 
Kommunfullmäktige fastslog i Budget 2020 att nedan ska gälla för nämndens verksamhet 2020. 

 Taxorna inom nämndens ansvarsområde ska så långt som möjligt utformas så att kunderna 
betalar vad tjänsten kostar. 
Nämnden har för avsikt att fortsätta arbetet med att se över och revidera taxorna inom 
nämndens ansvarsområden. Intäkterna utgörs huvudsakligen av avgifter för tillsyn, så är det 
viktigt att fortsätta arbetet med att försöka öka självfinansieringsgraden gällande de olika 
taxorna om skattefinansieringsgraden ska kunna minska. 
Taxearbetet har påverkats kraftigt av coronapandemin. Dels har berörd personal behövt 
prioritera om och dels har anvisningar och råd från statliga myndigheter och SKR försenats. 
Nämndens ambition är att under 2021 ta fram förslag på nya taxor inom Miljöbalkens och 
Livsmedelslagens myndighetsområden. 
Borås Stads alkoholtaxa baseras på alkoholförsäljning och konsekvenserna av corona på 
alkoholförsäljningen medför att varken 2020 eller 2021 kommer att vara representativa som 
basår för en förändrad taxekonstruktion. Kommunfullmäktige har för både 2020 och 2021 
beslutat att skattefinansiera största delen av myndighetsverksamheten inom alkoholområdet. 

 Borås Stads konsumentvägledning ska även arbeta med rådgivning om hållbar konsumtion. 
Merparten av de föreläsningar och informationsinsatser som konsumentrådgivarna genomför 
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innehåller utöver konsumenträtt även fakta och råd kring hållbar konsumtion. Under 2020 har 
antalet föreläsningar påverkats negativt av pandemin. Via Konsument Borås facebooksida 
sprids information och tips om hållbar konsumtion. 

 Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i 
Borås Stad.  
Personal som anlitas från av staden upphandlade bemanningsföretag har samma arbetsvillkor 
som övriga anställda. 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Miljö- och konsumentnämndens verksamhet styrs av lagar och förordningar som i grunden är neutrala i 
förhållande till kön, ålder och andra egenskaper hos invånare och verksamhetsutövare. Nämnden har 
fördelat budgetmedel till respektive avdelning utifrån verksamheternas behov. 

Miljöförvaltningen arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Avdelningarna belyser frågan om lika 
rättigheter och möjligheter inom ramen för APT utifrån stadens arbete med SAM-hjulet. 

Vid rekrytering anställs personal efter kompetens. Jämställda löner sätts utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Pandemin har medfört negativa ekonomiska konsekvenser för många företagare och boråsare. Att 
planera, genomföra och omvärldsbevaka lagstiftningen för trängseltillsynen och pandemins utveckling 
samt att besvara många coronarelaterade frågor från oroliga verksamheter och allmänhet har tagit 
mycket tid i anspråk. 

Medarbetarna inom Alkohol, Livsmedel och Miljötillsyn har fått fokusera mycket på att arbeta med 
trängseltillsyn och i viss mån kontroll av serveringstider för alkohol, istället för att arbeta med ordinarie 
tillsyn. Ett statligt bidrag på 596 tkr betalades ut 2020 som stöd för det extra arbetet från 1 juli till 31 
december med trängseltillsyn. Dessa intäkter motsvarar knappt en årsarbetstid, medan den totalt 
nedlagda tiden från mars till och med december motsvarar cirka två årsarbetstider eller cirka 1500 tkr. 

På grund av rådande omständigheter har tillsynsbesök inte kunnat genomföras enligt fastställda planer, 
med konsekvenser såsom många tidsödande ombokningar, framflyttning av besök eller inställda besök 
på grund av besöksförbud. Senare under året har delar av tillsynsbesöken kunnat genomföras digital. 
Under året beslutade regeringen om nya lagar och två nya tillsynsområde för nämnden, trängseltillsyn 
och tillsyn av stängningstider för verksamhetsutövare med tillstånd att servera alkohol. Personal från 
nämndens olika myndighetsområden har samverkat för att klara att genomföra trängseltillsyn på 
stadens restauranger och uteserveringar. 

Pandemin har lett till omprioriteringar inom miljö- och hälsoskyddstillsynen. Telefontillsyn på äldre-, 
grupp- och vissa omsorgsboenden är exempel på tillsyns som har prioriterats jämfört med planerat, för 
att inventera situationen för riskgruppen äldre. 

På grund av pandemin ställdes samtliga fysiska miljöutbildningar in i slutet av mars och vi hade inga 
deltagare under ett par månader. För att ändå nå ut med vårt viktiga budskap ställde vi om till en mer 
flexibel och digital utbildning i samverkan med Navet och kunde i slutet av året konstatera att vi lyckats 
att utbilda 529 personer, anställda och förtroendevalda inom Borås Stad, av de 600 som budgeterats 
för. 

På grund av pandemin har Konsument Borås ställt om, från fysiska besök till telefonmöten och digitala 
möten. Det är budget- och skuldrådgivningen som påverkats mest av förändringen då 
konsumentrådgivningen redan innan haft mest telefonkontakt. Medarbetarna har gjort ett fantastiskt 
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innehåller utöver konsumenträtt även fakta och råd kring hållbar konsumtion. Under 2020 har 
antalet föreläsningar påverkats negativt av pandemin. Via Konsument Borås facebooksida 
sprids information och tips om hållbar konsumtion. 

 Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i 
Borås Stad.  
Personal som anlitas från av staden upphandlade bemanningsföretag har samma arbetsvillkor 
som övriga anställda. 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Miljö- och konsumentnämndens verksamhet styrs av lagar och förordningar som i grunden är neutrala i 
förhållande till kön, ålder och andra egenskaper hos invånare och verksamhetsutövare. Nämnden har 
fördelat budgetmedel till respektive avdelning utifrån verksamheternas behov. 

Miljöförvaltningen arbetar för att ha en jämställd förvaltning. Avdelningarna belyser frågan om lika 
rättigheter och möjligheter inom ramen för APT utifrån stadens arbete med SAM-hjulet. 

Vid rekrytering anställs personal efter kompetens. Jämställda löner sätts utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Pandemin har medfört negativa ekonomiska konsekvenser för många företagare och boråsare. Att 
planera, genomföra och omvärldsbevaka lagstiftningen för trängseltillsynen och pandemins utveckling 
samt att besvara många coronarelaterade frågor från oroliga verksamheter och allmänhet har tagit 
mycket tid i anspråk. 

Medarbetarna inom Alkohol, Livsmedel och Miljötillsyn har fått fokusera mycket på att arbeta med 
trängseltillsyn och i viss mån kontroll av serveringstider för alkohol, istället för att arbeta med ordinarie 
tillsyn. Ett statligt bidrag på 596 tkr betalades ut 2020 som stöd för det extra arbetet från 1 juli till 31 
december med trängseltillsyn. Dessa intäkter motsvarar knappt en årsarbetstid, medan den totalt 
nedlagda tiden från mars till och med december motsvarar cirka två årsarbetstider eller cirka 1500 tkr. 

På grund av rådande omständigheter har tillsynsbesök inte kunnat genomföras enligt fastställda planer, 
med konsekvenser såsom många tidsödande ombokningar, framflyttning av besök eller inställda besök 
på grund av besöksförbud. Senare under året har delar av tillsynsbesöken kunnat genomföras digital. 
Under året beslutade regeringen om nya lagar och två nya tillsynsområde för nämnden, trängseltillsyn 
och tillsyn av stängningstider för verksamhetsutövare med tillstånd att servera alkohol. Personal från 
nämndens olika myndighetsområden har samverkat för att klara att genomföra trängseltillsyn på 
stadens restauranger och uteserveringar. 

Pandemin har lett till omprioriteringar inom miljö- och hälsoskyddstillsynen. Telefontillsyn på äldre-, 
grupp- och vissa omsorgsboenden är exempel på tillsyns som har prioriterats jämfört med planerat, för 
att inventera situationen för riskgruppen äldre. 

På grund av pandemin ställdes samtliga fysiska miljöutbildningar in i slutet av mars och vi hade inga 
deltagare under ett par månader. För att ändå nå ut med vårt viktiga budskap ställde vi om till en mer 
flexibel och digital utbildning i samverkan med Navet och kunde i slutet av året konstatera att vi lyckats 
att utbilda 529 personer, anställda och förtroendevalda inom Borås Stad, av de 600 som budgeterats 
för. 

På grund av pandemin har Konsument Borås ställt om, från fysiska besök till telefonmöten och digitala 
möten. Det är budget- och skuldrådgivningen som påverkats mest av förändringen då 
konsumentrådgivningen redan innan haft mest telefonkontakt. Medarbetarna har gjort ett fantastiskt 
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arbete så det har fungerat bra. Även efter pandemin kommer vi att bibehålla detta arbetssätt, men med 
tillägget att kunna erbjuda fysiska besök där det är mer lämpligt. Den utåtriktade verksamheten har 
påverkats negativt med flera inställda föreläsningar. Vi har kunnat övergå till att erbjuda digitala 
föreläsningar, vilket har fungerat väl. 

Medarbetare och chefer har i varierande grad arbetat på distans under året. Digitala nämnd-och 
presidiemöten infördes redan från mars månad. Vissa inköp har gjorts för att underlätta digitala möten, 
såsom mötesutrustning för konferensrum såväl som headset, extra skärmar, tangentbord och laptopställ 
för medarbetare för att underlätta den fysiska arbetsmiljön. Extra kostnader för detta blev ca 120 tkr. 

Digitala avstämningsmöten och fikastunder har införts för att bibehålla den sociala kontakten. En 
genomförd enkät visar att medarbetarna upplever att hemarbete har fungerat i huvudsak bra. Vissa 
saker och arbetsmoment tar dock längre tid och blir svårare att genomföra på distans, medan andra 
saker fungerar lika bra och kanske till och med har blivit mer effektivt genom att vi gör det digitalt. 
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Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Statsbidrag trängseltillsyn 596 

Genomfört arbete med trängsel och serveringstider, cirka 
2000 timmar motsvarande 2 årsarbetare 

-1 500 

Kostnader för att underlätta god arbetsmiljö vid hemarbete -120 

Summa -1 024 

6 Verksamhetsmått 

6.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal ärenden 3 746 3 833  4 006 

Antal händelser 
(Ecos) 

16 934 18 487  26 456 

Antal 
delegationsbeslut. 

924 1 207  1 003 

6.2 Tillstånd - och livsmedelskontroll 

6.2.1 Alkoholtillsyn 

6.2.1.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Andel i procent av 
samtliga 
beslut/besked som 
getts inom 2 
veckor efter att 
ansökan är 
komplett 

 0  100 

Antal ärenden inre 
tillsyn 

 11 35 9 

Antal yttre 
tillsynsbesök 

  160 146 

Totalt antal 
diarieförda 
ärenden 

  800 434 
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Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Statsbidrag trängseltillsyn 596 

Genomfört arbete med trängsel och serveringstider, cirka 
2000 timmar motsvarande 2 årsarbetare 

-1 500 

Kostnader för att underlätta god arbetsmiljö vid hemarbete -120 

Summa -1 024 

6 Verksamhetsmått 

6.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal ärenden 3 746 3 833  4 006 

Antal händelser 
(Ecos) 

16 934 18 487  26 456 

Antal 
delegationsbeslut. 

924 1 207  1 003 

6.2 Tillstånd - och livsmedelskontroll 

6.2.1 Alkoholtillsyn 

6.2.1.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Andel i procent av 
samtliga 
beslut/besked som 
getts inom 2 
veckor efter att 
ansökan är 
komplett 

 0  100 

Antal ärenden inre 
tillsyn 

 11 35 9 

Antal yttre 
tillsynsbesök 

  160 146 

Totalt antal 
diarieförda 
ärenden 

  800 434 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Anmälan 
förändring av PBI 

  25 12 

Antal 
delegationsbeslut 

  90 59 

Ändringar i tillstånd   30 25 

Antal 
informationsmöten 

  15 7 

Antal 
kundkontakter 
(mail/telefon/möte 
som inte är 
ärendeknutet) 

  1 300 1 308 

Antal diarieförda 
händelser 

  4 000 3 220 

Antal dialogmöten   5 1 

Remissvar till 
Spelinspektionen 

  10 3 

Antal 
stadigvarande 
serveringstillstånd 

  135 134 

6.2.2 Tobakstillsyn m.fl. 

6.2.2.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal 
delegationsbeslut 

 20 50 47 

Antal inspektioner 
tobak och e-
cigaretter 

 31 40 6 

Antal inspektioner 
folköl 

 19 40 4 

Antal inspektioner 
receptfria 
läkemedel 

 16 30 0 

Antal kontrollköp 
av tobaksprodukter 

 0 50 0 
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6.2.3 Livsmedelskontroll 

6.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal 
livsmedelsverksamheter 

790 790 800 800 

Antal inspektioner 763 849 800 514 

Antal revisioner 66 102 100 76 

Antal delegationsbeslut 278 322 260 255 

Klagomål 70 98 70 70 

Registrering 105 109 100 128 

Antal ärenden RASFF 
och iRASFF 

 21 30 34 

6.3 Miljötillsyn 

6.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal 
delegationsbeslut 

607 834 700 746 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten miljötillsyn 

271 217 250 288 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten enskilda 
avlopp 

209 220 200 196 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten hälsoskydd 

254 185 250 360 

Antal 
kundkontakter 
miljötillsyn 

4 973 5 806 5 000 6 541 

Antal 
kundkontakter 
enskilda avlopp 

2 475 2 609 2 500 2 674 

Antal 
kundkontakter 
hälsoskydd 

2 368 2 203 2 500 2 531 
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6.2.3 Livsmedelskontroll 

6.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal 
livsmedelsverksamheter 

790 790 800 800 

Antal inspektioner 763 849 800 514 

Antal revisioner 66 102 100 76 

Antal delegationsbeslut 278 322 260 255 

Klagomål 70 98 70 70 

Registrering 105 109 100 128 

Antal ärenden RASFF 
och iRASFF 

 21 30 34 

6.3 Miljötillsyn 

6.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal 
delegationsbeslut 

607 834 700 746 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten miljötillsyn 

271 217 250 288 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten enskilda 
avlopp 

209 220 200 196 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten hälsoskydd 

254 185 250 360 

Antal 
kundkontakter 
miljötillsyn 

4 973 5 806 5 000 6 541 

Antal 
kundkontakter 
enskilda avlopp 

2 475 2 609 2 500 2 674 

Antal 
kundkontakter 
hälsoskydd 

2 368 2 203 2 500 2 531 
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6.4 Miljöstrategiska 

6.4.1 Miljöstrategisk verksamhet 

6.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Naturvårds- och 
hållbarhetsprojekt 

 5 5 5 

Antal deltagande 
timmar i stadens 
planering 

 2 352 3 000 2 062 

Strandskyddsärenden  58 50 70 

Deltagare i 
miljöutbildning 

 1 050 600 529 

6.4.1.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Beviljade ärenden 
Naturvårdsfonden 

 20 10 10 

Aktiviteter i media  36 40 19 

6.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

6.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Rådgivningsärenden, 
energi- och 
klimatrådgivning 

119 139 135 110 

Evenemang  7 2 5 

6.5 Konsument Borås 

6.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Rådgivningsärenden, 
BUS 

523 634 550 690 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Föreläsningar och 
informationstillfällen, 
BUS 

52 37 50 34 

Rådgivningsärenden, 
konsumentsrättslig, 
KVL 

 1 159 1 200 1 151 

Föreläsningar och 
informationstillfällen, 
KVL 

 16 50 22 

7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Nytt verksamhetssystemEcos2 1 387 921 466 

Summa 1 387 921 466 

Analys 
Det nya verksamhetssystemet Ecos 2 var inte färdiginstallerat innan 2020. Det medför att nämnden 
kommer att behöva betala kapitalkostnader först 2021. 

7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

     0 0 0 

Summa     0 0  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Föreläsningar och 
informationstillfällen, 
BUS 

52 37 50 34 

Rådgivningsärenden, 
konsumentsrättslig, 
KVL 

 1 159 1 200 1 151 

Föreläsningar och 
informationstillfällen, 
KVL 

 16 50 22 

7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Nytt verksamhetssystemEcos2 1 387 921 466 

Summa 1 387 921 466 

Analys 
Det nya verksamhetssystemet Ecos 2 var inte färdiginstallerat innan 2020. Det medför att nämnden 
kommer att behöva betala kapitalkostnader först 2021. 

7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

     0 0 0 

Summa     0 0  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys

Årsredovisning 2020 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Fastställd 2021-02-24 
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1 Inledning 
2020 var ett intensivt år. Coronapandemin medförde behov av snabb omställning till att bedriva i 
princip all verksamhet på distans. Samtidigt avtog inte den starka byggkonjunkturen som befarat. 
Istället har antalet bygglovsärenden varit rekordhögt och för första gången passerat 1 000 på ett år, 
trycket på detaljplaner varit stort och lantmäteriärendena har kommit in i nivå med tidigare år. 
Nämnden har därmed inte ställt in eller dragit ner på någon verksamhet på grund av pandemin, utan 
ställt om och fortsatt arbeta i högt tempo. 

Pandemin har påverkat en del av nämndens verksamhet. Antalet bygglov har ökat jämfört med 
föregående år, men främst handlar det om mindre projekt som ökat i andel. Samtidigt har antalet 
ingripandeärenden ökat rejält i antal. En hypotes är att fler har spenderat mer tid i hemmet på grund av 
pandemin och därmed fått upp intresset för att både renovera själva och noggrannare titta på vad 
grannen egentligen haft tillstånd att göra. 

Enligt nämndens verksamhetsplan ska detaljplaner tas fram som möjliggör cirka 950 nya bostäder. 
Nämnden har under året kommit upp i 987 byggrätter genom antagna detaljplaner för bostäder vilket är 
i nivå med målet. 

Antalet bygglov och förhandsbesked ligger något högre än under 2019. Nämndens arbete med att 
förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i rutiner och arbetssätt har 
medfört 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 handläggningstid 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. 

Borås Stad och Samhällsbyggnadsförvaltningen fick gott betyg Byggföretagens enkätundersökning 
Byggdialogindex 2020. Omdömet var så bra att det för första gången var tomt i den ruta som visar vilka 
förbättringsområden som bör prioriteras utifrån att de har lågt omdöme och stor påverkan på det 
övergripande omdömet. De använder till och med Borås och den resa som förvaltningen gjort de 
senaste åren, som ett gott exempel i dialogen med andra kommuner. Bland de faktorer där Borås fick 
ett betydligt högre omdöme än genomsnittet fanns kontakten med tjänstemän, kommunen inställning 
till exploatörens idéer, hantering av bygglovsärenden, hantering av planärenden, tjänstemännens 
förmåga att bidra med nya idéer och inte minst handläggningstiderna. 

Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska resultat blev -3 150 tkr för 2020, vilket är i nivå med den 
senaste prognosen (-2 950 tkr). Nämnden fick godkänt på ansökan om att använda 1 800 tkr av det 
ackumulerade resultatet till engångssatsningar inom digitalisering, vilket också har utnyttjats till största 
delen. Pengarna har, bland annat, använts till ett nytt kartsystem, förstudie för utveckling av en 
stadsbyggnadsapp och utrustning, i både nämndens sessionssal och övriga sammanträdesrum, som 
underlättar möten och arbete på distans. 

Otydligheter i instruktionerna till plan- och bygglovstaxan har gjort att förvaltningen för sju 
bygglovsärenden tagit ut för hög planavgift. Samtliga gäller stora byggnader med bruttoarea större än 
10 000 kvm och under perioden 2013-2020. Alla avgifter har betalats tillbaka, totalt ca 4 000 tkr. 
Återbetalningen har bokförts som en kostnad för de ärenden som gäller 2013-2019 medan den avgift 
som gäller 2020 har dragits av från intäkterna. 

Med anledning av att nämnden fick minskat kommunbidrag med 3 000 tkr i budget 2020 vidtogs 
åtgärder för att komma i balans. Åtgärderna, vakanshållning av två tjänster samt ökad debitering och 
minskade inköp av konsulter för planenheten har gett önskat ekonomiskt resultat. 
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2 Viktiga händelser under året 
 Nämnden har under året möjliggjort 987 nya byggrätter genom antagna detaljplaner för 

bostäder vilket är i nivå med målet.  
 Arbetet med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande, bland annat genom utbyte av 

e-tjänsten för bygglovsansökningar. Under 2020 fick 96% av alla ansökningar om bygglov med 
fullständiga handlingar beslut inom 8 veckor, vilket är något lägre än föregående år mot 
bakgrund av ökat distansarbete. 

 Nytt kartsystem med stöd för svenska branschstandarder inom mätning, GIS och kartografi har 
införts. 

 Digitaliseringsplan för 2021-2025 är framtagen. En arbetsgrupp är tillsatt för att leda 
förvaltningens digitaliseringsarbete.  

 Stadsbyggnadsapp - utveckling av en digital lösning för att via mobilkameran visualisera 
kommande byggnation i staden för boråsarna. 

 Stadsrummet - utveckling av en fysisk plats för information, dialog och kunskapsutbyte om hur 
staden planeras, utvecklas och växer stadsplaneringsmässigt. På platsen presenteras 
stadsmodeller och olika digitala teman projiceras som t ex översvämning, buller och 
trafikflöden. I stadsrummet ställs även pågående planprojekt ut och informationskvällar i 
bygglovsärenden anordnas.  

 Staden vid parken - nämnden har i bred dialog framarbetat ett förslag på hur Staden vid parken 
kan förverkligas, som mottagits överväldigande positivt av boråsarna, intresseföreningar, 
näringslivet, akademin och kommunens olika nämnder och bolag. 

 Inköp av mätinstrument; omfattande investering av både GPS-mottagare och fältdatorer för att 
bibehålla kompetens, för att hålla sig ajour med utvecklingen inom mätteknik samt på sikt 
utveckla nya affärsområden. 

 Trots pågående pandemi har förvaltningens arbete i princip kunnat bedrivas utan större 
påverkan. Handläggningstiderna för bygglov har ökat något men vissa fall har till och med 
effektiviteten ökat.  

 E-arkiv - under 2020 har en stor mängd arkivhandlingar strukturerats och rensning har skett. 
Detta har sedan överförts till det kommungemensamma arkivet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningens separata arkiv upphört. Utvecklingsarbete med att föra över 
det fysiska arkivet till det kommungemensamma och att öppna upp så att medborgare själva 
kan söka i arkivet och säkra arkivering från ByggR fortsätter under 2021. 

 Nämndens och förvaltningens tillitsresa är påbörjad. Nämnden har omarbetat sin budget inför 
2021 och förvaltningen har genomfört en heldag för alla anställda om tillitsbaserad styrning och 
ledning. Arbetet pågår nu i tvärgrupper inom förvaltningen att ytterligare konkretisera och 
praktisera tillit. 

 Nämnden har lagt mycket kraft på sitt samverkansuppdrag från KF och tagit initiativ till 
strukturskisser, kartläggning av samhällsbyggnadsprocessen samt gemensam 
kommunikationsplanering i bred dialog med en stor mängd andra berörda instanser. 
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2 Viktiga händelser under året 
 Nämnden har under året möjliggjort 987 nya byggrätter genom antagna detaljplaner för 

bostäder vilket är i nivå med målet.  
 Arbetet med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande, bland annat genom utbyte av 

e-tjänsten för bygglovsansökningar. Under 2020 fick 96% av alla ansökningar om bygglov med 
fullständiga handlingar beslut inom 8 veckor, vilket är något lägre än föregående år mot 
bakgrund av ökat distansarbete. 

 Nytt kartsystem med stöd för svenska branschstandarder inom mätning, GIS och kartografi har 
införts. 

 Digitaliseringsplan för 2021-2025 är framtagen. En arbetsgrupp är tillsatt för att leda 
förvaltningens digitaliseringsarbete.  

 Stadsbyggnadsapp - utveckling av en digital lösning för att via mobilkameran visualisera 
kommande byggnation i staden för boråsarna. 

 Stadsrummet - utveckling av en fysisk plats för information, dialog och kunskapsutbyte om hur 
staden planeras, utvecklas och växer stadsplaneringsmässigt. På platsen presenteras 
stadsmodeller och olika digitala teman projiceras som t ex översvämning, buller och 
trafikflöden. I stadsrummet ställs även pågående planprojekt ut och informationskvällar i 
bygglovsärenden anordnas.  

 Staden vid parken - nämnden har i bred dialog framarbetat ett förslag på hur Staden vid parken 
kan förverkligas, som mottagits överväldigande positivt av boråsarna, intresseföreningar, 
näringslivet, akademin och kommunens olika nämnder och bolag. 

 Inköp av mätinstrument; omfattande investering av både GPS-mottagare och fältdatorer för att 
bibehålla kompetens, för att hålla sig ajour med utvecklingen inom mätteknik samt på sikt 
utveckla nya affärsområden. 

 Trots pågående pandemi har förvaltningens arbete i princip kunnat bedrivas utan större 
påverkan. Handläggningstiderna för bygglov har ökat något men vissa fall har till och med 
effektiviteten ökat.  

 E-arkiv - under 2020 har en stor mängd arkivhandlingar strukturerats och rensning har skett. 
Detta har sedan överförts till det kommungemensamma arkivet och 
Samhällsbyggnadsförvaltningens separata arkiv upphört. Utvecklingsarbete med att föra över 
det fysiska arkivet till det kommungemensamma och att öppna upp så att medborgare själva 
kan söka i arkivet och säkra arkivering från ByggR fortsätter under 2021. 

 Nämndens och förvaltningens tillitsresa är påbörjad. Nämnden har omarbetat sin budget inför 
2021 och förvaltningen har genomfört en heldag för alla anställda om tillitsbaserad styrning och 
ledning. Arbetet pågår nu i tvärgrupper inom förvaltningen att ytterligare konkretisera och 
praktisera tillit. 

 Nämnden har lagt mycket kraft på sitt samverkansuppdrag från KF och tagit initiativ till 
strukturskisser, kartläggning av samhällsbyggnadsprocessen samt gemensam 
kommunikationsplanering i bred dialog med en stor mängd andra berörda instanser. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Företagandet växer genom samverkan 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Öka NKI - Nöjd Kund Index 73 75 75  

Öka NKI - Nöjd Kund Index 
Resultatet av NKI-undersökningen för helåret 2020 är ännu inte klart. Det senaste tertial-resultatet var 
74.  

3.2 Livskraftig stadskärna 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

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

98 99 98 96 

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 
handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i rutiner och arbetssätt har medfört 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 handläggningstid 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. 
 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

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

340 1 119 950 987 

 Andelen detaljplaneärenden 
handlagda inom 18 månader från 
start till antagande 

67 25 80 57 

 Andel utförd utsättning av 
Geodataavdelningen max fem 
arbetsdagar efter beställning 

100 100 100 100 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2448
Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning 2020 6(22) 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel nybyggnadskartor levererade 
inom 2 veckor 

100 100 100 100 

 Andel enklare bygglov, som följer 
gällande detaljplan, handlagda 
inom 2 veckor fr.o.m. att ärendet är 
komplett 

93 91 98 93 

 Andel bygglovsansökningar som 
sker via e-tjänsten MittBygge 

23 19 30 27 

 Andel av ansökningar om 
fastighetsbildning berörande 
nybyggnation av bostäder eller 
verksamheter med fullständiga 
handlingar som fått beslut senast 
16 veckor efter ansökan 

 91 80 97 

 Andel av inkomna 
ingripandeärenden där beslut tas 
inom 8 veckor 

  50 45 

Antal planlagda bostäder som är klara för antagande i detaljplan i Borås Stad 
Nämnden har under året möjliggjort 987 nya byggrätter genom antagna detaljplaner vilket är i nivå med 
målet. Byggrätterna fördelas mellan två villor, 30 par-/radhus och 955 lägenheter.  
 

Andelen detaljplaneärenden handlagda inom 18 månader från start till antagande 
När det gäller andelen detaljplaner där handläggningstiden överskridit 18 månader från start till 
antagandet är dessa till antalet sex. Av dessa kan nämnas detaljplanen för Järnvägen 4:2, Simonsland, 
Åkermyntan 5, Bergsäter samt Byttorp 3:1, Fjällgatan.  Den utdragna handläggningstiden för dessa 
antagna detaljplaner kan förklaras av inväntande av exploateringsavtal, politiska ställningstaganden i 
avgörande frågor, hantering av synpunkter samt komplexiteten i planförslagen som krävt stora 
utredningsinsatser. 
 

Andel utförd utsättning av Geodataavdelningen max fem arbetsdagar efter 
beställning 
Målvärdet är uppnått. 
 

Andel nybyggnadskartor levererade inom 2 veckor 
Målvärdet är uppnått. 
 

Andel enklare bygglov, som följer gällande detaljplan, handlagda inom 2 veckor 
fr.o.m. att ärendet är komplett 
Arbetet med att förkorta handläggningstiderna generellt pågår löpande. Vissa enklare bygglov hanteras 
separat för att kunna ge ett beslut inom 2-3 arbetsdagar. Vidare arbetar avdelningen med att registrera 
och följa upp enklare ärenden på ett mer systematiskt sätt. 
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  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel nybyggnadskartor levererade 
inom 2 veckor 

100 100 100 100 

 Andel enklare bygglov, som följer 
gällande detaljplan, handlagda 
inom 2 veckor fr.o.m. att ärendet är 
komplett 

93 91 98 93 

 Andel bygglovsansökningar som 
sker via e-tjänsten MittBygge 

23 19 30 27 

 Andel av ansökningar om 
fastighetsbildning berörande 
nybyggnation av bostäder eller 
verksamheter med fullständiga 
handlingar som fått beslut senast 
16 veckor efter ansökan 

 91 80 97 

 Andel av inkomna 
ingripandeärenden där beslut tas 
inom 8 veckor 

  50 45 

Antal planlagda bostäder som är klara för antagande i detaljplan i Borås Stad 
Nämnden har under året möjliggjort 987 nya byggrätter genom antagna detaljplaner vilket är i nivå med 
målet. Byggrätterna fördelas mellan två villor, 30 par-/radhus och 955 lägenheter.  
 

Andelen detaljplaneärenden handlagda inom 18 månader från start till antagande 
När det gäller andelen detaljplaner där handläggningstiden överskridit 18 månader från start till 
antagandet är dessa till antalet sex. Av dessa kan nämnas detaljplanen för Järnvägen 4:2, Simonsland, 
Åkermyntan 5, Bergsäter samt Byttorp 3:1, Fjällgatan.  Den utdragna handläggningstiden för dessa 
antagna detaljplaner kan förklaras av inväntande av exploateringsavtal, politiska ställningstaganden i 
avgörande frågor, hantering av synpunkter samt komplexiteten i planförslagen som krävt stora 
utredningsinsatser. 
 

Andel utförd utsättning av Geodataavdelningen max fem arbetsdagar efter 
beställning 
Målvärdet är uppnått. 
 

Andel nybyggnadskartor levererade inom 2 veckor 
Målvärdet är uppnått. 
 

Andel enklare bygglov, som följer gällande detaljplan, handlagda inom 2 veckor 
fr.o.m. att ärendet är komplett 
Arbetet med att förkorta handläggningstiderna generellt pågår löpande. Vissa enklare bygglov hanteras 
separat för att kunna ge ett beslut inom 2-3 arbetsdagar. Vidare arbetar avdelningen med att registrera 
och följa upp enklare ärenden på ett mer systematiskt sätt. 
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Andel bygglovsansökningar som sker via e-tjänsten MittBygge 
Av de 984 ansökningar om bygglov som kommit in januari till december 2020 har 269 registrerats via 
MittBygge. 
För att kunna erbjuda mer kundvänliga e-tjänstlösningar samt underlätta handläggningen inom bygglov 
har förvaltningen övergått till ett annat system för digitala ansökningar. 
 

Andel av ansökningar om fastighetsbildning berörande nybyggnation av bostäder 
eller verksamheter med fullständiga handlingar som fått beslut senast 16 veckor 
efter ansökan 
Målvärdet är uppnått. 
 

Andel av inkomna ingripandeärenden där beslut tas inom 8 veckor 
Arbetet med att förkorta handläggningstiderna för ingripandeärendena pågår löpande. Bland annat 
arbetar avdelningen med att skyndsamt avskriva de ärenden där anmäld åtgärd inte omfattas av Plan- 
och bygglagen. Vidare arbetar avdelningen med att ta fram rutiner kring handläggningen av de olika 
ärendekategorierna som omfattas av ingripande enligt plan- och bygglagen. Antalet ingripandeärenden 
har ökat markant under 2020 och fördubblats jämfört med 2019. 
 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Genomfört Utöver projektstudio och samarbetsworkshop på 
presidienivå under hösten 2019 har nämnden 
under 2020 även genomfört workshop med 
näringslivet och akademin på Samrådsarenan, 
en presidieöverläggning, en medborgardialog 
med parkvandring under sommaren och en 
öppen remiss i syfte att ta fram förslag på 
förverkligande av parken med så god förankring 
som möjligt. Responsen har varit 
överväldigande positiv och såväl övriga 
nämnder och kommunala bolag som näringslivet 
och akademin vill vara med och bidra. 
 
Kommunstyrelsen framförde i december 2020 i 
sitt remissvar att de anser att nämnden har 
genomfört sitt uppdrag från Kommunfullmäktige, 
och att nämnden kan översända det slutliga 
förslaget till Kommunfullmäktige. Nämnden 
beslutade därför i januari 2021 att översända 
stadsbyggnadsprogrammet "Staden vid parken" 
till Kommunfullmäktige för godkännande. 
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3.2.2 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Uppdrag att fördjupa studier var 
eventuella entrépunkter till staden 
kan lokaliseras och utformas 

 Delvis 
genomfört 

Entrépunkterna till innerstaden är studerade och 
lokaliserade och beskrivs och beslutas som en 
del av Borås arkitekturprinciper, som beräknas 
antas på samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde i februari 2021. 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

5,2 5,6 5 4,3 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

1,3 2,3 1,5 0,9 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

51 54,9 43 55,4 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Att utfallet är lägre än tidigare kan förklaras av coronapandemin - fler har kunnat arbeta trots eventuell 
sjukdom i och med distansarbete. 
Aktuellt sjuktal handlar främst om långtidssjukskrivningar. Förvaltningen bedriver aktivt 
rehabiliteringsarbete i de delar det går att vara aktiv. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet får genomslag genom regelbundna arbetsplatsträffar, skyddsronder 
och samverkan i alla led, vilket bidrar till en god arbetsmiljö. 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Andelen timavlönade är av mindre omfattning och består främst av högskolepraktikanter. 
Förvaltningen ser positivt på att ta emot högskolepraktikanter då dessa kan rekryteras till framtida 
tjänster. Coronasituationen och upplägget att medarbetarna ska jobba hemifrån så långt det är möjligt 
har försvårat möjligheterna att ta emot praktikanter.  

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Andelen anställda som utnyttjar friskvårdsbidraget har ökat något. Samhällsbyggnadsförvaltningen är en 
av få förvaltningar där uttaget har ökat 2020 och utfallet överträffar det stadsgemensamma målet. 
En anledning kan vara att Skatteverket ändrade reglerna i somras så att även träningsappar och andra 
internettjänster som kan användas för hemmaträning omfattas av friskvårdsbidraget. 
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3.2.2 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Uppdrag att fördjupa studier var 
eventuella entrépunkter till staden 
kan lokaliseras och utformas 

 Delvis 
genomfört 

Entrépunkterna till innerstaden är studerade och 
lokaliserade och beskrivs och beslutas som en 
del av Borås arkitekturprinciper, som beräknas 
antas på samhällsbyggnadsnämndens 
sammanträde i februari 2021. 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

5,2 5,6 5 4,3 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

1,3 2,3 1,5 0,9 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

51 54,9 43 55,4 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Att utfallet är lägre än tidigare kan förklaras av coronapandemin - fler har kunnat arbeta trots eventuell 
sjukdom i och med distansarbete. 
Aktuellt sjuktal handlar främst om långtidssjukskrivningar. Förvaltningen bedriver aktivt 
rehabiliteringsarbete i de delar det går att vara aktiv. 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet får genomslag genom regelbundna arbetsplatsträffar, skyddsronder 
och samverkan i alla led, vilket bidrar till en god arbetsmiljö. 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Andelen timavlönade är av mindre omfattning och består främst av högskolepraktikanter. 
Förvaltningen ser positivt på att ta emot högskolepraktikanter då dessa kan rekryteras till framtida 
tjänster. Coronasituationen och upplägget att medarbetarna ska jobba hemifrån så långt det är möjligt 
har försvårat möjligheterna att ta emot praktikanter.  

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Andelen anställda som utnyttjar friskvårdsbidraget har ökat något. Samhällsbyggnadsförvaltningen är en 
av få förvaltningar där uttaget har ökat 2020 och utfallet överträffar det stadsgemensamma målet. 
En anledning kan vara att Skatteverket ändrade reglerna i somras så att även träningsappar och andra 
internettjänster som kan användas för hemmaträning omfattas av friskvårdsbidraget. 
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3.3.1 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Uppdrag att införa/uppgradera 
kartsystem för att klara av 
leveranskraven enligt 
Geodataavtalet. 

 Genomfört Kartsystemet driftsattes under hösten. 
Ytterligare uppdateringar väntas under Q1 2021 
för att systemet ska kunna tas i full drift.  

Ge externa kunder åtkomst till 
förvaltningens elektroniska arkiv 
(ritningar). 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet fortsätter under 2021. 

Införa Nationellt Planregister för 
ökad tillgänglighet och läsbarhet av 
planbestämmelser 
 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet påbörjades under hösten 2020. 

4 Nämndens verksamhet 1 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 Samhällsbyggnadsnämnden har som huvuduppgift att utöva inflytande över hur kommunens 
områden planeras och bebyggs. 

 Nämnden är myndighet för plan- och bygglovsärenden samt tillsynsmyndighet för 
byggnadsverksamheten 

 Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för en långsiktigt god boende-, arbets- och livsmiljö för 
kommunens invånare samt verka för att Plan- och bygglagens och Miljöbalkens intentioner 
beträffande hushållande med naturresurser, arkitektonisk kvalitet och estetik i bebyggelse och 
miljö uppfylls 

 Nämnden svarar också för kommunens samlade kartproduktion och lantmäteriverksamhet samt 
den övergripande verksamheten med datorbaserade geografiska informationssystem 

 Samhällsbyggnadsnämnden arbetar långsiktigt med inriktningen att nå målen i Borås Stads 
Vision 2025 

 Att öka förståelsen och ytterligare utreda de urbana stråkens möjligheter att sammanfläta 
stadens olika stadsdelar 

 Nämndens arkitekturprogram ska vara klart att fastställas under 2020 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 0 0    

Avgifter och övriga 
intäkter 45 292 43 551 43 561 46 324 2 763 

Summa intäkter 45 292 43 551 43 561 46 324 2 763 

Personal -42 431 -43 739 -46 882 -46 330 552 

Lokaler -2 715 -2 697 -2 840 -2 814 26 

Material och tjänster -20 933 -19 428 -15 074 -21 584 -6 510 
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Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Kapitalkostnader 0 0 0 -196 -196 

Summa kostnader -66 079 -65 864 -64 796 -70 924 -6 128 

Buffert (endast i 
budget)   -215  215 

Nettokostnad -20 787 -22 313 -21 450 -24 600 -3 150 

Kommunbidrag 23 400 23 950 21 450 21 450 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 2 613 1 637 0 -3 150 -3 150 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

   1 800 1 800 

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 2 613 1 637 0 -1 350 -1 350 

Ackumulerat resultat 23 284 24 922 24 922 21 772 -3 150 

Resultatanalys 
Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska resultat blev -3 150 tkr för 2020, vilket är i nivå med  den 
senaste prognosen (-2 950 tkr). 

Intäkterna för 2020 slutade på plus med ca 2 700 tkr. Plan- och bygglovsavdelningen och 
lantmäteriavdelningen har högre intäkter medan geodataavdelningen redovisar lägre intäkter än 
budgeterat. För plan- och bygglovsavdelningen beror de högre intäkterna på fler byggsanktionsavgifter 
och att planenheten fokuserat på externa exploatörsplaner snarare än planer på kommunal mark vilket 
gör att planarkitekternas tid i större utsträckning kunnat faktureras. För lantmäteriavdelningen handlar 
det om ökad effektivitet vid distansarbete. Det blir mindre övrig tid, kortare möten och att alla 
utbildningar och andra sammankomster ställts in. 

De lägre intäkterna på geodataavdelningen beror på att avdelningen påverkas av att de sökta byggloven 
är av mindre omfattning. Mindre projekt medför att intäkten för utstakning och lägeskontroll är lägre 
eller helt uteblir. 

Kostnaderna blev högre än de budgeterade med knappt 6 000 tkr. 

Otydligheter i instruktionerna till plan- och bygglovstaxan har gjort att förvaltningen för sju 
bygglovsärenden tagit ut för hög planavgift. Samtliga gäller stora byggnader med bruttoarea större än 
10 000 kvm och under perioden 2013-2020. Alla avgifter har betalats tillbaka, totalt ca 4 000 tkr. 
Återbetalningen har bokförts som en kostnad för de ärenden som gäller 2013-2019 medan den avgift 
som gäller 2020 har dragits av från intäkterna. 

Kommunfullmäktige godkände nämndens ansökan om att få använda 1 800 tkr av det ackumulerade 
resultatet till engångssatsningar för att utveckla digitaliseringen inom verksamheten, vilket till största 
delen också har utnyttjats. Pengarna har, bland annat, använts till ett nytt kartsystem, förstudie för 
utveckling av en stadsbyggnadsapp och utrustning, i både nämndens sessionssal och övriga 
sammanträdesrum, som underlättar möten och arbete på distans. 

Andra kostnader utanför budget har uppkommit under året. Till exempel medborgardialoger kring 
Staden vid parken och renovering/ombyggnation av kontorslokaler. Som en besparingsåtgärd inför 
budget 2021 flyttades även inköp av mätinstrument till årets budget. 

Personalkostnaderna visar ett plus på ca 500 tkr jämför med budget. Med anledning av de tidigare stora 
överskotten av personalkostnader är 95% av lönekostnaderna budgeterade vilket ger en mer rättvisande 
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Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Kapitalkostnader 0 0 0 -196 -196 

Summa kostnader -66 079 -65 864 -64 796 -70 924 -6 128 

Buffert (endast i 
budget)   -215  215 

Nettokostnad -20 787 -22 313 -21 450 -24 600 -3 150 

Kommunbidrag 23 400 23 950 21 450 21 450 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 2 613 1 637 0 -3 150 -3 150 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

   1 800 1 800 

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 2 613 1 637 0 -1 350 -1 350 

Ackumulerat resultat 23 284 24 922 24 922 21 772 -3 150 

Resultatanalys 
Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska resultat blev -3 150 tkr för 2020, vilket är i nivå med  den 
senaste prognosen (-2 950 tkr). 

Intäkterna för 2020 slutade på plus med ca 2 700 tkr. Plan- och bygglovsavdelningen och 
lantmäteriavdelningen har högre intäkter medan geodataavdelningen redovisar lägre intäkter än 
budgeterat. För plan- och bygglovsavdelningen beror de högre intäkterna på fler byggsanktionsavgifter 
och att planenheten fokuserat på externa exploatörsplaner snarare än planer på kommunal mark vilket 
gör att planarkitekternas tid i större utsträckning kunnat faktureras. För lantmäteriavdelningen handlar 
det om ökad effektivitet vid distansarbete. Det blir mindre övrig tid, kortare möten och att alla 
utbildningar och andra sammankomster ställts in. 

De lägre intäkterna på geodataavdelningen beror på att avdelningen påverkas av att de sökta byggloven 
är av mindre omfattning. Mindre projekt medför att intäkten för utstakning och lägeskontroll är lägre 
eller helt uteblir. 

Kostnaderna blev högre än de budgeterade med knappt 6 000 tkr. 

Otydligheter i instruktionerna till plan- och bygglovstaxan har gjort att förvaltningen för sju 
bygglovsärenden tagit ut för hög planavgift. Samtliga gäller stora byggnader med bruttoarea större än 
10 000 kvm och under perioden 2013-2020. Alla avgifter har betalats tillbaka, totalt ca 4 000 tkr. 
Återbetalningen har bokförts som en kostnad för de ärenden som gäller 2013-2019 medan den avgift 
som gäller 2020 har dragits av från intäkterna. 

Kommunfullmäktige godkände nämndens ansökan om att få använda 1 800 tkr av det ackumulerade 
resultatet till engångssatsningar för att utveckla digitaliseringen inom verksamheten, vilket till största 
delen också har utnyttjats. Pengarna har, bland annat, använts till ett nytt kartsystem, förstudie för 
utveckling av en stadsbyggnadsapp och utrustning, i både nämndens sessionssal och övriga 
sammanträdesrum, som underlättar möten och arbete på distans. 

Andra kostnader utanför budget har uppkommit under året. Till exempel medborgardialoger kring 
Staden vid parken och renovering/ombyggnation av kontorslokaler. Som en besparingsåtgärd inför 
budget 2021 flyttades även inköp av mätinstrument till årets budget. 

Personalkostnaderna visar ett plus på ca 500 tkr jämför med budget. Med anledning av de tidigare stora 
överskotten av personalkostnader är 95% av lönekostnaderna budgeterade vilket ger en mer rättvisande 
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bild av den verkliga kostnaden. Som en besparingsåtgärd i samband med att nämndens kommunbidrag 
minskade med 3 000 tkr fattades även beslut om att vakanshålla vissa tjänster. 

4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 276 -1 687 -1 465 -1 312 153 

Resultat -1 276 -1 687 -1 465 -1 312 153 

Förvaltningsgemensamt      

Intäkter 72 42 42 43 1 

Kostnader -2 273 -2 263 -2 457 -4 040 -1 583 

Resultat -2 201 -2 221 -2 415 -3 997 -1 582 

Administrativa 
avdelningen      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -9 580 -9 344 -9 826 -9 369 457 

Resultat -9 580 -9 344 -9 826 -9 369 457 

Plan- och 
bygglovsavdelningen      

Intäkter 30 756 28 029 28 130 30 315 2 185 

Kostnader -27 854 -30 528 -27 101 -30 526 -3 425 

Resultat 2 902 -2 499 1 029 -211 -1 240 

Geodataavdelningen      

Intäkter 8 653 8 488 8 289 7 934 -355 

Kostnader -18 935 -14 563 -16 323 -18 179 -1 856 

Resultat -10 282 -6 075 -8 034 -10 245 -2 211 

Lantmäteriavdelningen      

Intäkter 5 811 6 991 7 100 8 032 932 

Kostnader -6 162 -7 478 -7 624 -7 498 126 

Resultat -351 -487 -524 534 1 058 

Buffert      

Intäkter   0  0 

Kostnader   -215  215 

Resultat   -215  215 

Totalt      

Intäkter 45 292 43 550 43 561 46 324 2 763 

Kostnader -66 080 -65 863 -65 011 -70 924 -5 913 

Resultat -20 788 -22 313 -21 450 -24 600 -3 150 
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4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Politisk verksamhet 

Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört elva ordinarie sammanträden. På grund av coronapandemin 
har flertalet sammanträden och presidiemöten genomförts på distans. Sessionssalen har utrustats med 
teknik som underlättar distansmöten. 

Under budgetdagen i april arbetade nämnden fram nya övergripande mål som ska vara vägledande i 
budget 2021. Större delen av de mått och indikatorer som ska följas upp har förändrats. Genom att 
fokusera på övergripande mål och viktiga kvalitetsindikatorer för att uppnå dessa mål är budgeten nu 
mer anpassad till den tillitsbaserade styr- och ledningsmodell som implementeras i Borås Stad. 

Den planerade studieresan har inte kunnat genomföras. Däremot vandrade nämndens ledamöter 
tillsammans med stadsarkitekten utmed den planerade sträckningen av den nya parken som ska gå 
genom staden. 

Avvikelsen för den politiska verksamheten är +153 tkr, vilket främst beror på att studieresan inte kunde 
genomföras. 

4.3.2 Förvaltningsgemensamt 

Analys av verksamheten 

För att tydliggöra och särskilja förvaltningens gemensamma kostnader från respektive avdelnings 
kostnader särredovisas dessa under förvaltningschefens ansvar. Tidigare har detta varit en del av den 
administrativa avdelningen. 

Förvaltningschefens ansvar är att leda och utveckla förvaltningens verksamhet och arbeta strategiskt, 
samt att skapa förutsättningar för att förvaltningens samlade resurser används effektivt och rättssäkert. 
Förvaltningschefen leder förvaltningens ledningsgrupp och samverkansgrupp och ansvarar för 
ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö på förvaltningen. I uppdraget ligger också att se till att 
politiska beslut och uppdrag verkställs och följs upp samt att samverka med andra förvaltningar och 
andra aktörer inom verksamhetsområdet. 

Pandemin och de smittförebyggande åtgärderna på grund av den har gjort 2020 till ett mycket 
annorlunda år. Förvaltningen gick tidigt upp i stabsläge i samband med beslut om att förvaltningens 
verksamhet skulle bedrivas på distans så långt som möjligt. Detta i syfte att säkerställa att denna 
omställning kunde genomföras utan betydande påverkan på verksamhetens produktion och leverans, 
kunna hantera det stora behovet av information och kommunikation samt att koordinera nödvändiga 
tekniska inköp och förändringar för att möjliggöra ett distansbaserat arbetssätt. 

Trots dessa mycket speciella och utmanande omständigheter har förvaltningen haft en hög 
ambitionsnivå i verksamhetsutvecklingen. Mycket av detta arbete beskrivs under respektive avdelning 
nedan. Bland det som kan lyftas fram på förvaltningsgemensam nivå bör etableringen av strukturskisser 
som ett kompletterande arbetssätt i staden mellan översiktsplan och detaljplaner nämnas. Likaså det 
breda förankringsarbetet kring Staden vid parken, den uppnådda samsynen med övriga förvaltningar 
inom samhällsbyggnadsprocessen om att definiera och kartlägga densamma samt att införa en 
gemensam kommunikationsplanering över förvaltningsgränserna inom samhällsbyggnadsprocessen hör 
till de särskilt viktiga resultaten på förvaltningsgemensam nivå. 

Stadsarkitektens huvuduppgift är att skapa, förmedla, bevaka och stärka helhetssyn, kvalitet, mod och 
långsiktighet i Borås samhällsplanering och –byggnad. För att kunna fullgöra den uppgiften har 
stadsarkitekten ett betydande inflytande längs hela skalan från översiktlig planering och stadsdelsnivå 
ner till byggnadsdetaljer i den enskilda byggnaden och från tidiga projektfaser till genomförande. 
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4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Politisk verksamhet 

Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört elva ordinarie sammanträden. På grund av coronapandemin 
har flertalet sammanträden och presidiemöten genomförts på distans. Sessionssalen har utrustats med 
teknik som underlättar distansmöten. 

Under budgetdagen i april arbetade nämnden fram nya övergripande mål som ska vara vägledande i 
budget 2021. Större delen av de mått och indikatorer som ska följas upp har förändrats. Genom att 
fokusera på övergripande mål och viktiga kvalitetsindikatorer för att uppnå dessa mål är budgeten nu 
mer anpassad till den tillitsbaserade styr- och ledningsmodell som implementeras i Borås Stad. 

Den planerade studieresan har inte kunnat genomföras. Däremot vandrade nämndens ledamöter 
tillsammans med stadsarkitekten utmed den planerade sträckningen av den nya parken som ska gå 
genom staden. 

Avvikelsen för den politiska verksamheten är +153 tkr, vilket främst beror på att studieresan inte kunde 
genomföras. 

4.3.2 Förvaltningsgemensamt 

Analys av verksamheten 

För att tydliggöra och särskilja förvaltningens gemensamma kostnader från respektive avdelnings 
kostnader särredovisas dessa under förvaltningschefens ansvar. Tidigare har detta varit en del av den 
administrativa avdelningen. 

Förvaltningschefens ansvar är att leda och utveckla förvaltningens verksamhet och arbeta strategiskt, 
samt att skapa förutsättningar för att förvaltningens samlade resurser används effektivt och rättssäkert. 
Förvaltningschefen leder förvaltningens ledningsgrupp och samverkansgrupp och ansvarar för 
ekonomi, verksamhet, personal och arbetsmiljö på förvaltningen. I uppdraget ligger också att se till att 
politiska beslut och uppdrag verkställs och följs upp samt att samverka med andra förvaltningar och 
andra aktörer inom verksamhetsområdet. 

Pandemin och de smittförebyggande åtgärderna på grund av den har gjort 2020 till ett mycket 
annorlunda år. Förvaltningen gick tidigt upp i stabsläge i samband med beslut om att förvaltningens 
verksamhet skulle bedrivas på distans så långt som möjligt. Detta i syfte att säkerställa att denna 
omställning kunde genomföras utan betydande påverkan på verksamhetens produktion och leverans, 
kunna hantera det stora behovet av information och kommunikation samt att koordinera nödvändiga 
tekniska inköp och förändringar för att möjliggöra ett distansbaserat arbetssätt. 

Trots dessa mycket speciella och utmanande omständigheter har förvaltningen haft en hög 
ambitionsnivå i verksamhetsutvecklingen. Mycket av detta arbete beskrivs under respektive avdelning 
nedan. Bland det som kan lyftas fram på förvaltningsgemensam nivå bör etableringen av strukturskisser 
som ett kompletterande arbetssätt i staden mellan översiktsplan och detaljplaner nämnas. Likaså det 
breda förankringsarbetet kring Staden vid parken, den uppnådda samsynen med övriga förvaltningar 
inom samhällsbyggnadsprocessen om att definiera och kartlägga densamma samt att införa en 
gemensam kommunikationsplanering över förvaltningsgränserna inom samhällsbyggnadsprocessen hör 
till de särskilt viktiga resultaten på förvaltningsgemensam nivå. 

Stadsarkitektens huvuduppgift är att skapa, förmedla, bevaka och stärka helhetssyn, kvalitet, mod och 
långsiktighet i Borås samhällsplanering och –byggnad. För att kunna fullgöra den uppgiften har 
stadsarkitekten ett betydande inflytande längs hela skalan från översiktlig planering och stadsdelsnivå 
ner till byggnadsdetaljer i den enskilda byggnaden och från tidiga projektfaser till genomförande. 
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Utifrån detta har stadsarkitekten ett nära samarbete med såväl näringsliv och byggherrar som politiker 
och tjänstepersoner, samtidigt som dialogen med boråsarna är en viktig del av uppdraget. 

Under året har stor del ägnats åt inledande tidiga samtal och dialog med byggprocessens externa aktörer 
så som byggherrar och exploatörer. Dessa har inte sett någon anledning att bromsa in på grund av läget 
med Corona utan snarare sett möjligheten i att planeringsprocesserna innan byggnation är så pass långa 
att det snarare kan bli ett gynnsamt läge att kunna erbjuda färdiga produkter när ekonomin och 
marknaden vänder. 

Något som tagit en vändning i motsatt riktning under det gångna året och vilket det behövts många 
diskussioner om är frågan om hur staden snabbt kan ställa om verksamhetslokaler och kontorslokaler 
till annan användning då behovet av dessa sjunkit snabbare. 

Arbetet med diverse förberedelser inför Borås 400-årsfirande under 2021 är en annan del som behövt 
mycket fokus, där idéer, stora som små, har ”blommat upp” och staden har fått ett gemensamt mål som 
många aktörer visat stort intresse för och ambition att förverkliga. I dessa sammanhang har 
stadsarkitekten varit en nyckelfunktion som i många fall försökt hitta en gemensam nämnare och sätt 
att förverkliga dessa projekt och idéer. Företrädesvis i kombination med den linjära park som simultant 
planeras för och som tillika kommer vara huvudaktören i stadens firande. Kombinationen med 
stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken och stadsarkitektens lekfullt illustrerande manér är ett 
bevis på styrkan i att gestalta en gemensam vision som en ”fana att samlas under” och har redan bevisat 
sin slagkraftighet då flertalet privata aktörer redan slutit upp och flera gemensamt finansierade projekt 
längs den linjära parkens sträckning börjar formalisera sig. 

Då stadens planerande instanser och verktyg idag är utspridda över flertalet förvaltningar och delvis 
även i de kommunala bolagen så blir de strategiska långsiktiga riktningarna ofta omedvetet olikriktade 
vilket gör stadsarkitektens roll som synliggörare och vägvisare viktig men också väldigt utmanande och 
tidskrävande. I en ambition att finna en gemensam riktning på stadens utveckling startade under 2020 
ett nytt arbetssätt i form av Strukturskisser som likt de gamla stadsplanerna på stadsdelsnivå försöker 
finna de lite större sammanhangen som ofta i detaljplaneskedet riskerar att antingen gå förlorade eller 
bromsa själva detaljplanen då frågorna blir orimligt stora. Arbetet med strukturskisserna leds i huvudsak 
av stadsarkitekten i nära samarbete med flertalet aktörer och tjänstepersoner från organisationens olika 
planerande delar. 

Analys av resultatet 
Resultatet för den förvaltningsgemensamma verksamheten blev -1 367 tkr vilket även inkluderar den 
budgeterade bufferten på 215 tkr. Prognosen för 2020 var -1 300 tkr. 

De förvaltningsgemensamma projekt som genomförts inom ramen för digitaliseringssatsningen och det 
ackumulerade resultatet har bokförts här, till exempel förstudie till stadsbyggnadsappen och utrustning 
till sammanträdesrummen för digitala möten. 

Det har genomförts en medborgardialog och stadsvandringar kring Staden vid parken samt 
ombyggnation av kontorslokaler i stadshuset. 

4.3.3 Administrativa avdelningen 

Analys av verksamheten 

Den administrativa avdelningen har till uppgift att stödja och utveckla Samhällsbyggnadsnämndens 
olika processer. Detta omfattar kundmottagning, nämndadministration, bygglov- och 
planadministration, ekonomi, personalfrågor, verksamhetsutveckling, arkiv samt kommunikation såväl 
internt som externt. Fokus ligger på ständiga förbättringar och innovationer som är gynnsamma ur 
såväl ett kund- som ett resursperspektiv. 

Avdelningen har arbetat strategiskt med förvaltningsgemensamma frågor så som 
kvalitetsledningssystem, tillit och värdegrund, verksamhetsplan utifrån styrning och ledning och deltar i 
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arbetet utifrån digitaliseringsplanen. Informationssäkerhet är en annan central fråga som avdelningen 
driver och även att planera, genomföra och följa upp förvaltningsgemensamma arrangemang. 

Bygglovs- och planadministrationens personal har fortsatt det sedan tidigare påbörjade arbetet med att 
effektivisera arbetssätt samt att bredda kompetensen för att minska sårbarheten. En bygglovsrobot har 
tidigare installerats för att automatisera processen kring administrationen av bygglov. Ett nytt system 
för digitala bygglovsansökningar har installerats. Systemet ska underlätta för sökande och öka andelen 
digitala ansökningar. 

Visuell styrning genom så kallade "dashboards" fortsätter, handläggare ser då sina ärenden och 
ärendemängd visuellt. Det ger en snabb och lätt överblick för att ärendeflödet ska fungera optimalt. 
Arbetet med att förbättra hemsidan avseende bygglovssidor pågår med berörda handläggare för att 
underlätta för boråsarna att få vägledning. En FAQ är framtagen och kundmottagningen har en mobil 
lösning för att kunna arbeta mer flexibelt utifrån behov av service. 

Under året antogs också en dokumenthanteringsplan med gallringsbeslut och förvaltningen övergår i 
och med det till digitalt arkiv. 

Varumärkesarbete och kommunikationsplan med en rad aktiviteter är påbörjade. Översyn av 
webbsidor, internt och externt samt mallar och trycksaker fortsätter, för att informationen ska vara 
relevant, tydlig och lättförståelig för kunderna/medborgarna. 

Övrig stabsverksamhet, ekonomi- och personalfunktion samt nämndsekretariat har i enlighet med 
nämndens redovisningsplikt till Kommunstyrelsen ansvarat för ekonomisk uppföljning, 
personalekonomisk redovisning, miljömålsuppföljning, intern kontroll samt redovisning av 
synpunktshanteringssystemet. Allt detta har genomförts i sedvanlig ordning. 

Samarbetet inom förvaltningen men även mellan berörda förvaltningar har utvecklats på ett positivt 
sätt. Genom ökat samarbete, gott bemötande, god tillgänglighet och hög servicenivå skapas en 
verksamhet som gynnar kunden/medborgaren. 

Analys av resultatet 
Avdelningen visar ett positivt resultat på 457 tkr vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat. 
I början av året fanns två vakanta tjänster, som tillsattes under våren. Kostnader för personalaktiviteter 
är dessutom lägre än vanligt på grund av coronapandemin. 

4.3.4 Plan- och bygglovsavdelningen 

Analys av verksamheten 

Bygglovsenheten 

Verksamheten omfattar handläggning av bygglov, förhandsbesked, tekniska samråd, anmälan, OVK 
(obligatorisk ventilationskontroll), olovligt byggande och andra ingripandeärenden, hissanordningar 
samt lämplighetsbedömning i frågor om energiförsörjning och energihushållning. 

I SKL:s regi gjordes hösten 2014 en undersökning om näringslivets nöjdkundindex (NKI) för vissa 
kommunala verksamheter. Från och med 2016 utförs SKL:s näringslivsundersökning löpande varje 
tertial. Resultatet från 2020 är ännu inte klart då undersökningen legat på is under coronapandemin. 

För att bättre svara mot branschens krav har förvaltningen aktivt inriktat sitt arbete på att skapa 
arbetsrutiner som ska leda till effektivare handläggning, ökad service och bättre tillgänglighet. Den 
digitala ärendehanteringen har utvecklats ytterligare och uppföljningsrutinerna för ärendena förbättrats. 

Arbetet med att utveckla samarbetet och processerna inom plan- och bygglovsverksamheten har även 
fortsatt. 

Planenheten 

Planenheten omfattar främst framtagande av detaljplaner, men även förstudier, planprogram, 
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arbetet utifrån digitaliseringsplanen. Informationssäkerhet är en annan central fråga som avdelningen 
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detaljplaner, områdesbestämmelser, gestaltningsprogram, bevarandeutredningar och 
miljökonsekvensbeskrivningar. Enheten står även för rådgivning i planfrågor och tar fram förslag till 
remissyttranden samt deltar i Kommunstyrelsens översiktliga fysiska planering. 

Under året har 987 nya byggrätter för bostäder samt för en skola och en förskola möjliggjorts. 

Inom ramen för Kulturmiljöprogrammet har inventering och värdering av byggnader som ska bevaras 
gjorts. 

Medarbetarna på plan- och bygglovsavdelningen har anpassat sig bra till arbete på distans i och med 
coronapandemin och arbetet har kunnat utföras utan större påverkan. Handläggningstiderna har ökat 
något men håller sig väl inom gränserna. 

Analys av resultatet 
Resultatet för plan och bygglovsavdelningen blev - 1 240 tkr, vilket är i nivå med den senaste 
prognosen på -1 000 tkr. 

Intäkterna visar ett resultat på +2 185 tkr jämfört med budget. De större intäkterna beror på två saker: 
Uttagna byggsanktionsavgifter har ökat kraftigt. Drygt 1 600 tkr högre än budgeterat och ca 1 500 tkr 
högre än föregående år. Antalet ingripanden har fördubblats jämfört med föregående år. Dels har fler 
ärenden handlagts och dels hade ett par ärenden hög avgift. 

Den andra faktorn som gör att intäkterna är högre är att för planenheten har fokus under året legat på 
planer med externa exploatörer snarare än de på kommunal mark. Det har gjort att planarkitekternas tid 
i större utsträckning fakturerats ut. Drygt 1 000 tkr mer än budgeterat och 1 400 tkr mer än föregående 
år. 

Intäkterna för bygglov är lägre än budgeterat. Antalet bygglov är högre än föregående år men avgifterna 
lägre då det främst handlar om mindre projekt. 

Kostnaderna visar ett minus på 3 400 tkr. 

Personalkostnaderna visar ett resultat på -900 tkr jämför med budget. En tjänst täcktes större delen av 
året av en konsult, vilket har gett högre lönekostnader. Tjänsten tillsattes i september. 

Kostnader för material och tjänster är högre än budget med ca 2 500 tkr. 

Otydligheter i instruktionerna till plan- och bygglovstaxan har gjort att förvaltningen för sju 
bygglovsärenden tagit ut för hög planavgift. Samtliga gäller stora byggnader med bruttoarea större än 
10 000 kvm och under perioden 2013-2020. Alla avgifter har betalats tillbaka, totalt ca 4 000 tkr. 
Återbetalningen har bokförts som en kostnad för de ärenden som gäller 2013-2019 medan den avgift 
som gäller 2020 dragits av från intäkterna. 

Kostnader för externa konsulter är däremot lägre än budgeterat med ca 1 000 tkr. 

4.3.5 Geodataavdelningen 

Analys av verksamheten 

Geodataavdelningen samlar in, bearbetar och redovisar geografisk information i Borås Stad. 
Avdelningen ajourför stadens kartdatabas som ligger till grund för grundkartor till detaljplaner, 
nybyggnadskartor, projekteringsunderlag, ledningsdokumentation, Boråskartan och Intramap. 
Avdelningen utför mätningar och samordnar stadens arbete med geografiska informationssystem. 

Under hösten infördes ett nytt kartsystem med lagringsmöjligheter för 3D-data och stöd för svensk 
branschstandard inom geodata. Därtill står systemleverantören bakom flera andra system på 
förvaltningen, och förhoppningen är att detta kommer att underlätta våra gemensamma arbetsflöden 
framöver. 

Under hösten införskaffades nya mätinstrument. Dessa omfattande inköp möjliggör att 
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mätverksamheten kan fortsätta ligga i teknikens framkant, samtidigt som det på sikt öppnar upp för nya 
affärsområden inom b la laserskanning. 

Intramap är ett planeringsverktyg för andra förvaltningar vid projekt som kräver underlag från bland 
annat demografiska och geografiska förutsättningar. Verksamhetens tjänster marknadsförs internt och 
externt inom Borås Stad. 

Andelen utsättningar understiger något i antal förra året och antalet mätningsuppdrag är något lägre än 
2019.  Ett bygglov kan medföra från två till 35 besök men registreras som ett uppdrag varför siffrorna 
för antalet utförda uppdrag kan vara missvisande. En mer relevant siffra på utförd arbetsinsats är 
intäkten för uppdragen. Verksamheten är starkt kopplad till byggbranschens utveckling och vad som 
byggs.  
Ett aktuellt kartmaterial är grunden för en snabb och effektiv planerings- och samhällsbyggnadsprocess. 
Förutsättningen för detta ligger i en kontinuerlig flygfotografering av staden med ca 1/4 av 
kommunens yta per år samt kompletterande traditionell mätning. Under 2020 gjorde vi ett avbrott från 
den årliga flygningen. Istället köpte vi lod- och snedbilder för Borås centralort, som hela förvaltningen 
kan dra nytta av och använda inom sina arbetsflöden. 

Analys av resultatet 
Geodataavdelningens resultat är -2 211 tkr. Utfallet avviker något från den senaste prognosen på -1 
800 tkr. 

Intäkterna är något lägre än budgeterat, -355 tkr. Avdelningen påverkas av att de sökta byggloven är av 
mindre omfattning. Mindre projekt medför att intäkten för utstakning och lägeskontroll är lägre eller 
helt uteblir. 

Personalkostnaderna ligger +1 000 tkr jämfört med budget. Det beror på frånvaro, dels på grund av 
tjänstledighet och dels på grund av sjukfrånvaro. 

Material- och tjänstekostnaderna är högre än budgeterat, ca -3 000 tkr. Orsakerna till detta är flera. 
Nämnden fick lov att under 2020 använda 1 800 tkr av det ackumulerade resultatet till 
engångssatsningar inom digitalisering. Geodataavdelningen har använt 600 tkr av dessa för införandet 
av det nya kartsystemet. 

Som en del i åtgärderna för att få budget 2021 i balans flyttades inköpet av nytt mätinstrument till 2020. 
Kostnaderna för nya mätinstrument blev totalt ca 880 tkr. 

4.3.6 Lantmäteriavdelningen 

Analys av verksamheten 

Huvuduppgiften för avdelningen är att fungera som kommunal lantmäterimyndighet för Borås Stad. 

Detta innebär att handlägga lantmäteriförrättningar och föra fastighetsregistret med digital registerkarta. 
Lantmäteriavdelningen för dessutom plan-, byggnads- och adressregister med tillhörande 
kartredovisning. Avdelningen deltar även i plan- och bygglovsprocessen, utför vissa fastighetsrättsliga 
uppdrag samt bereder ärenden till namnberedningen. 

Antalet inkomna förrättningar har under året legat på genomsnittsnivå jämfört med de senaste 5 åren. 
Antalet avslutade ärenden låg nästan 20% högre än den senaste 5-årsperioden. Avslutade ärenden 
översteg antalet inkomna ansökningar så ärendebalansen minskade under året. Anledningen till 
ökningen av antalet avslutade förrättningar är främst att många delar av förrättningshandläggning är 
effektiva att göra hemifrån samt att coronapandemin har ställt in alla utbildningar och sammankomster 
under 2020. Det har byggts upp en mindre utbildningsskuld som måste tas igen framöver. 

Övriga registreringsärenden samt fastighetsrättsliga uppdrag har också ökat då dessa uppgifter passar 
för arbete hemifrån. Därav har betydligt fler ärenden av dessa typer hunnits med under året. Budgeterat 
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verksamhetsmått är dock för högt satt och har inte uppnåtts, måttet försvinner 2021. 

Avdelningens intäkter kommer främst från förrättningsverksamheten, avtalsintäkter från Lantmäteriet 
enligt samverkansavtal avseende fastighetsinformation och kvalitetsförbättring samt viss 
uppdragsverksamhet. Avdelningens nettokostnad avser ersättning för avdelningens service till 
allmänhet, övriga avdelningar och andra förvaltningar, samt för handläggningen av namn- och 
adressfrågor med mera. 

Analys av resultatet 
Lantmäteriavdelningens resultat är +1 059 tkr för 2020. 

Intäkterna ligger +900 tkr, vilket beror på ökad effektivitet vid distansarbete. Det blir mindre övrig tid, 
kortare möten och att alla utbildningar och andra sammankomster ställts in. 

Kostnaderna är lägre än de budgeterade med drygt 100 tkr. Lägre personalkostnader på grund av 
föräldraledighet samt outnyttjad personalutveckling. 

4.4 Verksamheten 2020 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet:  
Nämnden har ett fokus på en effektiv och rättssäker detaljplaneprocess för att få fram planer för närmare 1 000 bostäder 
samt planer för kommunal service.  
- Nästan hälften av de detaljplaner som antagits under perioden 2020 har blivit överklagade. 
Överklagandena är generellt gjorda av närboende och Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar aktivt 
med informativa planprocesser och bjuder in berörda till dialogtillfällen i olika former. För samtliga av 
de domstolsbeslut som fattats under 2020 rörande antagna detaljplaner i Borås avslogs överklagandena. 

Den rådande pandemin har resulterat i att förvaltningen prövat nya, digitala samrådsformer. Denna 
mötesform har fått ett positivt bemötande från allmänheten och förvaltningen arbetar aktivt med att 
utveckla nya kommunikationsvägar. 

Likaså har nämnden aktivt arbetat med att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen tillsammans med 
övriga berörda nämnder och detta arbete kommer att fortsätta 2021. 

Under året har planer antagits som sammanlagt medger 987 bostäder. 

Arbetet ska stödja en blandad bebyggelse.  
- Huvuddelen av de planansökningar som inkommer till kommunen omfattar önskemål att uppföra 
flerbostadshus i centrala lägen, vilket också innebär att de flesta av de bostadsplaner som förvaltningen 
fått i uppdrag att arbeta med enligt gällande verksamhetsplan utgörs av lägenheter i flerbostadshus i 
blandade upplåtelseformer. Dock arbetar förvaltningen med fyra detaljplaner som innefattar villor, 
radhus, eller parhus. Dessa innehåller sammanlagt cirka 150 bostäder. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad.  
- Förvaltningen har under våren och sommaren haft en konsult på heltid vars villkor är helt jämförbara 
med de tillsvidareanställdas. 

Spontanidrottsytor ska särskilt beaktas vid stadsplaneringen 

- I samtliga detaljplaneprocesser, framförallt i arbetet med de detaljplaner som tas fram i syfte att 
möjliggöra för nya bostäder, studerar förvaltningen kopplingen och tillgång till rekreation och idrott. I 
arbetet med att ta fram en detaljplan förs även dialog med fritids- och folkhälsoförvaltningen rörande 
dessa frågor. 
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4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Förvaltningen har en jämn fördelning när det gäller kvinnor och män, 50% kvinnor och 50% män. 
Fördelningen är olika inom yrkeskategorierna, till exempel består administrationen i huvudsak av 
kvinnor medan arkitekt- och ingenjörssidan har jämnats ut över tid. 

Lika rättigheter för alla och HBTQIA följs upp på arbetsplatsträffar enligt SAM-kalendern. Det handlar 
om att skapa öppenhet, tolerans och mångfald där kunskap och ökad medvetenhet ska förhindra 
diskriminering och kränkande särbehandling. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har till största delen kunnat bedrivas utan att 
leveransförmågan har påverkats. Anpassningar har gjorts för att största möjliga utsträckning minska 
risken för smittspridning. 

Medarbetarna uppmanas att så långt möjligt arbeta på distans. Handläggningstiden för bygglov har ökat 
något, men håller sig inom angivna ramar. För andra har effektiviteten i vissa fall till och med ökat med 
anledning av distansarbetet då det blivit mindre övrig tid, kortare möten och att alla utbildningar och 
andra sammankomster ställts in. Det finns utmaningar med att arbeta på distans men förvaltningen 
eftersträvar att upprätthålla en god kvalitet trots läget. 

Förvaltningens krisledningsstab var aktiverad under våren och förberedd på olika scenarier vid ett 
större utbrott av smitta. Krisledningsarbetet avslutades i juni och ledningsgruppen tog då över ansvaret. 

Kostnader har uppstått i samband med att anpassa verksamheten till distansarbete i form av inköp av, 
till exempel, nödvändig utrustning för digitala möten och utökning av mobildata. 

Beroende på hur byggkonjunkturen påverkas i längden finns risk för ekonomiska konsekvenser i form 
av minskade intäkter. I dagsläget är byggkonjunkturen dock fortsatt stark och det är för tidigt att säga 
hur stora dessa konsekvenser i så fall kan komma att bli. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Utrustning för digitala möten mm 500 

Summa 500 

6 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder 
och styrelser 

I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndorganisation (KF 2016-03-17) fick 
Samhällsbyggnadsnämnden ett särskilt samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsprocessen. 

Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få nämnder och styrelser att tydligare se sin 
del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som 
är ”det bästa” för kommuninvånaren. Det övergripande målet för samarbetsuppdraget har varit att 
skapa en gemensam målbild kopplat till samhällsbyggnadsprocessen med ett strategiskt fokus i ett 5 till 
10-årsperspektiv eller längre. 

Under 2020 har ett nytt arbetssätt, strukturskisser, införts i samhällsbyggnadsprocessen, efter samråd i 
form av presidieöverläggning i maj mellan SBN och KS och efter beslut av berörda förvaltningschefer. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2461
Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning 2020 18(22) 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Förvaltningen har en jämn fördelning när det gäller kvinnor och män, 50% kvinnor och 50% män. 
Fördelningen är olika inom yrkeskategorierna, till exempel består administrationen i huvudsak av 
kvinnor medan arkitekt- och ingenjörssidan har jämnats ut över tid. 

Lika rättigheter för alla och HBTQIA följs upp på arbetsplatsträffar enligt SAM-kalendern. Det handlar 
om att skapa öppenhet, tolerans och mångfald där kunskap och ökad medvetenhet ska förhindra 
diskriminering och kränkande särbehandling. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har till största delen kunnat bedrivas utan att 
leveransförmågan har påverkats. Anpassningar har gjorts för att största möjliga utsträckning minska 
risken för smittspridning. 

Medarbetarna uppmanas att så långt möjligt arbeta på distans. Handläggningstiden för bygglov har ökat 
något, men håller sig inom angivna ramar. För andra har effektiviteten i vissa fall till och med ökat med 
anledning av distansarbetet då det blivit mindre övrig tid, kortare möten och att alla utbildningar och 
andra sammankomster ställts in. Det finns utmaningar med att arbeta på distans men förvaltningen 
eftersträvar att upprätthålla en god kvalitet trots läget. 

Förvaltningens krisledningsstab var aktiverad under våren och förberedd på olika scenarier vid ett 
större utbrott av smitta. Krisledningsarbetet avslutades i juni och ledningsgruppen tog då över ansvaret. 

Kostnader har uppstått i samband med att anpassa verksamheten till distansarbete i form av inköp av, 
till exempel, nödvändig utrustning för digitala möten och utökning av mobildata. 

Beroende på hur byggkonjunkturen påverkas i längden finns risk för ekonomiska konsekvenser i form 
av minskade intäkter. I dagsläget är byggkonjunkturen dock fortsatt stark och det är för tidigt att säga 
hur stora dessa konsekvenser i så fall kan komma att bli. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Utrustning för digitala möten mm 500 

Summa 500 

6 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder 
och styrelser 

I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndorganisation (KF 2016-03-17) fick 
Samhällsbyggnadsnämnden ett särskilt samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsprocessen. 

Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få nämnder och styrelser att tydligare se sin 
del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som 
är ”det bästa” för kommuninvånaren. Det övergripande målet för samarbetsuppdraget har varit att 
skapa en gemensam målbild kopplat till samhällsbyggnadsprocessen med ett strategiskt fokus i ett 5 till 
10-årsperspektiv eller längre. 

Under 2020 har ett nytt arbetssätt, strukturskisser, införts i samhällsbyggnadsprocessen, efter samråd i 
form av presidieöverläggning i maj mellan SBN och KS och efter beslut av berörda förvaltningschefer. 
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Strukturskisserna syftar till att skapa strategisk samsyn på nivån mellan översiktsplan och detaljplanering  
om hur Borås kan vidareutvecklas utifrån de strategiska intentioner som uttrycks i översiktsplanen och 
utbyggnadsstrategin. Bland de frågor som blir aktuella i strukturskissarbetet finns exempelvis 
trafikplanering och –investeringar, mark, klimatanpassning och lokalplanering. 

Strukturskisserna kommer även framarbetas och förankras med hjälp av regelbundna 
presidieöverläggningar mellan de ingående nämnderna och som kvittens tillbaka till kommunstyrelsen 
från de samhällsbyggande nämnderna på hur översiktsplanens intentioner tolkas och kan förverkligas. 
Den första presidieöverläggningen för strukturskiss Borås Norr genomfördes i december 2020 och fler 
är inplanerade kvartalsvis framöver. 

Detta arbetssätt blir ett systematiskt sätt att leverera gentemot samhällsbyggnadsnämndens 
samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsprocessen. 

Förvaltningscheferna inom samhällsbyggnadsprocessen har under 2020 även beslutat om att 
gemensamt processkartlägga samhällsbyggnadsprocessen för att uppnå en mer effektiv samverkan och 
leverans gentemot boråsarna utifrån de politiska ambitionerna för stadens utveckling. 

Utöver detta pågår även ett förvaltningsöverskridande arbete med att ta fram en gemensam 
kommunikationsplanering för samhällsbyggnadsprocessen, i syfte att skapa en mer sammanhängande, 
tidigare och tydligare kommunikation gentemot såväl allmänhet som näringsliv i staden. 

7 Verksamhetsmått 

7.1 Samhällsbyggnadsförvaltningen 

7.1.1 Bygglov 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Bygglov, 
förhandsbesked 

834 941 900 1 019 

7.1.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Ingripandeärenden 70 110 80 179 

Beslut om 
kontrollplan, 
kontrollansvarig 
mm 

891 1 042 600 1 108 

Obligatorisk 
ventilationskontroll 
(OVK) 

381 512 500 583 

Slutbesked 923 1 051 1 200 976 
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7.1.2 Detaljplanering 

7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Plan med standard 
förfarande antas / 
godkänns 

12 12 18 13 

7.1.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Förstudier 20 23 20 31 

Programsamråd 2 3 2 0 

Program godkänns 
/ avbryts 

1 2 2 1 

Samråd standard 
planförfarande 

14 10 12 14 

Granskning 
standard 
förfarande 

10 10 16 16 

Utredning 0 0 2 1 

Yttrande 5 7 5 6 

7.1.3 Geodata 

7.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Mätningsuppdrag 152 95 150 85 

Uppbyggnad 
kartdatabasen 
(antal ha) 

37 000 68 000 23 000 23 000 

7.1.3.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Utstakningar / 
lägeskontroll 

422 470 400 382 

Nybyggnadskartor 176 190 175 179 

Bygglovskartor 168 181 160 88 
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7.1.2 Detaljplanering 
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kartdatabasen 
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37 000 68 000 23 000 23 000 
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Utstakningar / 
lägeskontroll 

422 470 400 382 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Enkla 
bygglovskartor 

195 190 200 718 

Ajourhållning 
kartdatabasen 
(antal ha) 

800 900   

Kartuppdrag övriga 
special (antal ha) 

30 52 30 30 

7.1.4 Lantmäteri 

7.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Avslutade 
förrättningar 
(fastighetsbildning) 

165 150 140 183 

Ärendebalans 
31/12 

102 113 85 89 

7.1.4.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Nybildade 
fastigheter 

111 147 100 261 

Markerade 
gränspunkter 

617 706 600 720 

Berörda befintliga 
fastigheter 

479 656 500 630 

Berörda befintliga 
rättigheter 

198 288 200 243 

Fastighetsrättsliga 
uppdrag mm 

76 245 70 335 

Övriga 
registreringsåtgärder 

93 75 500 136 

Nya / ändrade gatu- 
och kvartersnamn 

14 10 10 7 

Nya / ändrade 
adresser 

378 215 300 344 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2464Samhällsbyggnadsnämnden, Årsredovisning 2020 22(22) 

7.2 Bostäder 

7.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal nya bostäder 
i detaljplan i 
stadskärnan. 

160  100 200 

Antal nya bostäder 
i detaljplan utanför 
stadskärnan. 

187  850 787 
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7.2 Bostäder 

7.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal nya bostäder 
i detaljplan i 
stadskärnan. 

160  100 200 

Antal nya bostäder 
i detaljplan utanför 
stadskärnan. 

187  850 787 
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1 Inledning 
Servicenämnden har till uppgift att utföra tekniska och administrativa tjänster samt servicetjänster för 
Borås Stads förvaltningar och bolag. Vårt mål är att skapa en god livsmiljö för invånarna, för Borås 
Stads bästa. Servicekontoret bygger sitt arbete på kunskap och erfarenhet och visar på möjligheter för 
en hållbar utveckling för Borås Stad. Servicenämnden har ingen kommunal budgettilldelning, utan arbe-
tar under företagsliknande former enligt en beställar-/utförarmodell. 

Servicenämnden är sammankallande till presidiemöten med de största beställande nämnderna. Under 
2020 har dialog endast kunnat genomföras med tre av de sex inplanerade nämndpresidierna på grund 
av coronapandemin. Servicenämnden anser att dessa möten är av vikt och stärker samarbetet på alla 
nivåer bland annat gällande koncerntänkandet. En bra och långsiktig dialog med god återkoppling 
skapar förståelse mellan beställare och utförare, och det i sin tur skapar goda förutsättningar för 
långsiktigt samarbete och god koncernnytta. 

2020 har varit ett år då vi alla har fått ställa om vår vardag för att kunna hantera coronapandemin och 
de rekommendationer som följt i dess spår. Servicekontoret har under hela året anpassat verksamheten 
och där det har varit möjligt har hemarbete eftersträvats, men inom förvaltningen har vi även uppgifter 
som inte kan genomföras hemifrån. Från och med februari månad 2020 började den förstärkta 
ledningsgruppen med HR specialist och kommunikatör arbeta aktivt med dagliga arbetsmöten för att 
hantera coronapandemin och dess konsekvenser för vår verksamhet. Dessa arbetsmöten pågick fram 
till hösten då vi gick över till ett möte i veckan, med möjligheten att öka antalet möten om så krävdes. 
Syftet med dessa möten var att skapa en trygg och säker arbetsplats, och samtidigt se till att hålla vår 
produktion igång. Vi genomförde risk- och konsekvensanalyser och arbetade aktivt med förebyggande 
åtgärder för att få en så corona säker arbetsplats som möjligt. Coronapandemin har självklart påverkat 
förvaltningen i många hänseenden, men den har också påvisat den flexibilitet som förvaltningen har 
och vår goda förmåga att vara med och lösa nya uppgifter som Borås Stad ställs inför vid kriser och 
extraordinära händelser. 

Servicekontorets funktioner och beredskapsförmåga är en viktig resurs för Borås Stads förvaltningar 
och bolag vid samhällsstörningar och extraordinära händelser. Tillsammans utgör vi en viktig trygghets-
faktor för kommunens invånare. Under våren fick Servicekontoret i uppdrag att starta ett 
krisberedskapsförråd för att säkra tremånaders tillgång på skyddsmaterial som används vid hanteringen 
av coronapandemin i Borås Stad. Uppdraget har ställt höga krav på förvaltningen, som skött mot-
tagning, ompackning och leveranser av skyddsmaterial till alla förvaltningar. Detta uppdrag visar på vår 
stora lösningsfokusering inom förvaltningen och det goda samarbetet inom koncernen. 

Servicenämnden arbetar inom beställar-/utförarmodellen. Att arbeta i modellen innebär bland annat 
krav i att vara med och utveckla modellen. Att utvecklingen av modellen sker i samklang så att den 
stödjer de förmågor som Borås Stad har för att möta bland annat samhällsstörningar och extraordinära 
händelser är av vikt. Servicenämnden ser både i ett nulägesscenario samt i en framtid att det förmod-
ligen kommer nya krav kopplat mot uppgiften som kräver ändamålsenliga lokaler anpassade för verk-
samheten. 

Under hösten 2020 genomfördes en återbetalning, efter dialog med Ekonomistyrning och beslut av 
Servicenämnden. Återbetalningen genomfördes till de förvaltningar som vi har uppdrag för. Detta var 
en engångsåtgärd utifrån att vi har genomfört effektiviseringar inom avtal och verksamheter samt att vi 
inte har kunnat genomföra planerade åtgärder i våra åtaganden på grund av coronapandemin. Denna 
återbetalningsåtgärd tillsammans med förvaltningens redovisade resultat säkerställer att 
Servicenämnden når Kommunfullmäktiges avkastningskrav på 7 mnkr. Samtliga avdelningar på 
Servicekontoret har levererat ett plusresultat och haft god beläggning under 2020. 
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2 Viktiga händelser under året 
Den 6 april påbörjade Servicekontoret uppbyggnaden av Borås Stads krisberedskapsförråd på uppdrag 
av centrala krisledningen. Förrådets uppgift är att säkerställa att Borås Stad har tillgång till skydds-
material för hantering av coronapandemin i tre månader utan att få in nya leveranser. Förrådet var 
operativt från och med maj månad. Under hösten tog Kommunfullmäktige beslut att Borås Stad ska ha 
ett eget beredskapsförråd enligt ovan. Investeringen för beredskapsförrådet blev tilldelad till 
Servicenämnden. Servicenämnden utgår ifrån att Servicenämnden kommer uppdras att ansvara för 
driften. 

Dataservice har under flera år arbetat strukturerat med att bygga en skalbar infrastruktur. Detta före-
byggande arbete har under nuvarande pandemi varit en förutsättning för att klara den kraftigt ökade 
nyttjandegraden av vår IT-infrastruktur. 

Under 2020 har implementeringen av kemikaliehanteringssystem (Chemgroup) för Borås Stad på-
börjats. Driftsättningen av systemet har följt lagd plan under 2020. Servicekontoret upplever ett mycket 
bra engagemang hos förvaltningar och bolag under pågående införande av systemet. 

3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Målvärde  
2020 

Utfall År  
2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

  25 18,2 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
Under 2020 har serveringarna i Stadshuskvarteret köpt närproducerade livsmedel motsvarande 24,5 % 
och det är en ökning med drygt 2 % jämfört med Tertial 2-20. Serveringen på Pantängen köpte in när-
producerade livsmedel motsvarande 12 % och ligger därmed kvar i princip på samma nivå som i Tertial 
2-20. 
Ju mer livsmedel som köps in genom det centrala livsmedelsavtalet ju mer närproducerat blir det frågan 
om.  
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bra engagemang hos förvaltningar och bolag under pågående införande av systemet. 

3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

  Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Målvärde  
2020 

Utfall År  
2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

  25 18,2 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
Under 2020 har serveringarna i Stadshuskvarteret köpt närproducerade livsmedel motsvarande 24,5 % 
och det är en ökning med drygt 2 % jämfört med Tertial 2-20. Serveringen på Pantängen köpte in när-
producerade livsmedel motsvarande 12 % och ligger därmed kvar i princip på samma nivå som i Tertial 
2-20. 
Ju mer livsmedel som köps in genom det centrala livsmedelsavtalet ju mer närproducerat blir det frågan 
om.  
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3.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

  Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Målvärde  
2020 

Utfall År  
2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 29,2 34,2 50 30,7 

Andel ekologiska livsmedel, %. 
Båda serveringarna har påverkats av coronapandemin genom att många medarbetare arbetat hemifrån. 
Det har också varit en högre sjukfrånvaro och ett högre uttag av vård av sjukt barn jämfört med hur det 
brukar vara. Vi ser att det är den främsta anledningen till att andelen ekologiska och etiska livsmedel har 
minskat relativt, sett till den totala inköpsvolymen. Serveringarna i Stadshuset köpte in ekologiska och 
etiska livsmedel motsvarande 43,1 % och för serveringen på Pantängen uppgick dessa livsmedel till 
21,9 %. 

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Servicenämnden får i uppdrag att 
köpa in och driva ett 
kemikaliehanteringssystem som 
ska stå till kommunkoncernens 
förfogande och bekostas av 
respektive förvaltning/bolag. 

 Delvis 
genomfört 

Implementeringen av kemikaliesystemet pågår 
nu och arbetet sker gruppvis, ett par 
förvaltningar/bolag i taget med likartade 
verksamheter. Kemikaliesamordnaren utbildar 
och supporterar enligt tidigare fastställd plan. 
Servicekontoret var först ut och testade 
implementeringsprocessen och genomförde 
därmed sin implementering innan 2020 var slut. 
 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall  
2018 

Utfall  
2019 

Målvärde  
2020 

Utfall År  
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

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

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

13 13,5 14 9,8 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 39,8 43 39,2 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Sjukfrånvaron ligger högre än målet och vi ser att det är en koppling till coronapandemin eftersom 
medarbetare enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska hålla sig hemma även vid mycket 
lätta förkylningssymptom. (Sjukfrånvaron för kvinnor utgjorde 7,7 % och för män 6,0 %.) Under en 
stor del av året följde vi upp sjukfrånvaron dagligen som ett led i krisarbetet på grund av coronapande-
min. Utöver det har vi också gjort de sedvanliga analyserna på månadsbasis, till exempel hur sjukfrån-
varon fördelar sig mellan korta och långa sjukfall. Vi sätter in rehabiliteringsinsatser så tidigt som möj-
ligt så att medarbetarna ska komma i arbete så fort det går med hänsyn taget till diagnosen.  
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Fördelningen för arbetad tid omräknat till årsarbeten mellan män och kvinnor är 3,1 för kvinnor och 
6,6 för män. Det är främst inom idrottsverksamheten och lokalvården som vi använder timavlönade, 
men det förekommer också i huvudväxeln. Inom idrott är det olika evenemang som staden arrangerar 
där våra beställare ger oss uppdrag som kräver extra personalresurser. I huvudväxeln händer det också 
att vi förstärker med timavlönade för att täcka upp vid kortare frånvaro. Vi ser en minskning av arbetad 
tid för timavlönade som har kopplingar till coronapandemin och att staden inte arrangerat den typen av 
evenemang som nämns ovan. Vi månadsanställer som regel när vi ser att det finns behov av personal 
för en längre tid. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Vi ser att vi inte når upp till 2020 års målvärde på 43 %. En orsak till det kan vara kopplad till 
coronapandemin och att medarbetare vill vara försiktiga med att lösa gymkort eftersom man velat und-
vika smitta. Av de som nyttjade friskvårdsbidraget var 39 % kvinnor och 61 % män, antalet var 157 st. 
totalt och kostnaden uppgick till 223 522 kronor. 

 

4 Nämndens verksamhet 1 
Servicenämndens ledamöter 2020-12-31 var: 
Micael Svensson (S), ordförande 
Ulf Sjösten (M), vice ordförande 
Ulla-Britt Nordqvist (S), 2:a vice ordförande 
Oskari Anundi (S) 
Inga-Gull Gyllestål (S) 
Leif Olsson (C) 
Sofia Sandänger (M) 
Hasse Ikävalko (M) 
Niklas Hallberg (SD) 

Ersättare: 
Anders Johansson (M) 
Marianne Gustafson (S) 
Lotta Hallberg (S) 
Per Alstermark (S) 
Inge-Björn Nilsen (L) 
Leif Andersson (S) 
Christina Zetterstrand (M) 
Bengt-Göran Persson (KD) 
Ronny Nyberg (SD) 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Fördelningen för arbetad tid omräknat till årsarbeten mellan män och kvinnor är 3,1 för kvinnor och 
6,6 för män. Det är främst inom idrottsverksamheten och lokalvården som vi använder timavlönade, 
men det förekommer också i huvudväxeln. Inom idrott är det olika evenemang som staden arrangerar 
där våra beställare ger oss uppdrag som kräver extra personalresurser. I huvudväxeln händer det också 
att vi förstärker med timavlönade för att täcka upp vid kortare frånvaro. Vi ser en minskning av arbetad 
tid för timavlönade som har kopplingar till coronapandemin och att staden inte arrangerat den typen av 
evenemang som nämns ovan. Vi månadsanställer som regel när vi ser att det finns behov av personal 
för en längre tid. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Vi ser att vi inte når upp till 2020 års målvärde på 43 %. En orsak till det kan vara kopplad till 
coronapandemin och att medarbetare vill vara försiktiga med att lösa gymkort eftersom man velat und-
vika smitta. Av de som nyttjade friskvårdsbidraget var 39 % kvinnor och 61 % män, antalet var 157 st. 
totalt och kostnaden uppgick till 223 522 kronor. 

 

4 Nämndens verksamhet 1 
Servicenämndens ledamöter 2020-12-31 var: 
Micael Svensson (S), ordförande 
Ulf Sjösten (M), vice ordförande 
Ulla-Britt Nordqvist (S), 2:a vice ordförande 
Oskari Anundi (S) 
Inga-Gull Gyllestål (S) 
Leif Olsson (C) 
Sofia Sandänger (M) 
Hasse Ikävalko (M) 
Niklas Hallberg (SD) 

Ersättare: 
Anders Johansson (M) 
Marianne Gustafson (S) 
Lotta Hallberg (S) 
Per Alstermark (S) 
Inge-Björn Nilsen (L) 
Leif Andersson (S) 
Christina Zetterstrand (M) 
Bengt-Göran Persson (KD) 
Ronny Nyberg (SD) 
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4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Bokslut  

2018 
Bokslut  

2019 
Budget  

2020 
Bokslut  

2020 
Avvikelse 

Statsbidrag 485 468 0 590 590 

Avgifter och övriga 
intäkter 616 857 696 707 741 762 622 780 -118 982 

Summa intäkter 617 342 697 175 741 762 623 370 -118 392 

Personalkostnader -204 129 -216 165 -234 825 -223 188 11 637 

Lokaler -5 674 -6 141 -7 305 -6 347 958 

Material och tjänster -379 090 -443 469 -465 808 -365 673 100 135 

Kapitalkostnader -22 479 -24 890 -26 824 -25 100 1 724 

Summa kostnader -611 372 -690 665 -734 762 -620 308 114 454 

Buffert (endast i 
budget)      

Resultat 5 970 6 510 7 000 3 062 -3 938 

Kommunbidrag -7 000 -7 000 -7 000 -7 000 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -1 030 -490 0 -3 938 -3 938 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -1 030 -490 0 -3 938 -3 938 

Ackumulerat resultat 34 988 34 498    

Bokslutsbelopp är redovisade exklusive förvaltningsinterna transaktioner i form av bl.a. administrativa tjänster och intern försäljning mellan 
avdelningarna. Budget innehåller dock förvaltningsinterna poster. 
Ackumulerat resultat justerat utifrån KF:s beslut. 

Komplettering av Servicekontorets resultat 2020 

Redovisat resultat Tkr 

Resultat 3 062 

Kommunbidrag -7 000 

Resultat efter kommunbidrag -3 938 

  

Resultatpåverkande poster  

Tidigare utförda återbetalningar 4 600 

Återföring kostnader för Kemikaliehanteringssystem 447 

Summa resultatpåverkande poster 5 047 

  

Resultat efter resultatpåverkande poster 8 110 
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Som den kompletterande tabellen ovan visar, har Servicenämnden i praktiken inte bara levererat ett re-
sultat som når upp till det avkastningskrav som åvilar nämnden, utan till och med levererat ett resultat 
på över åtta miljoner kronor. 

Resultatanalys 
Det operativa ekonomiska utfallet för år 2020 är positivt för samtliga avdelningar i förvaltningen. De 
olika verksamheterna har historiskt sett i genomsnitt visat ett överskott på cirka 1 % av omsättningen. 
År 2020 avviker från detta bland annat genom att de återbetalningar som genomförts under året har 
haft direkt resultatpåverkan, samtidigt som ytterligare påverkande faktorer som beskrivs under punkt 
4.3.1-5 funnits. 

Den interna försäljningen mellan förvaltningens egna avdelningar utgör knappt 25 % av förvaltningens 
totala produktionsvolym i kronor. Merparten av de interna transaktionerna sker på avdelningarna 
Fordon-Verkstad och Entreprenad. 

Totalt ger förvaltningen i bokslutet 2020 ett ekonomiskt överskott på cirka 0,5 % av omsättningen. 
Med hänsyn tagen till de resultatpåverkande posterna som är en del av årets resultat, beräknas utgående 
ackumulerat resultat för 2020 till cirka 35,6 mnkr. 
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Som den kompletterande tabellen ovan visar, har Servicenämnden i praktiken inte bara levererat ett re-
sultat som når upp till det avkastningskrav som åvilar nämnden, utan till och med levererat ett resultat 
på över åtta miljoner kronor. 

Resultatanalys 
Det operativa ekonomiska utfallet för år 2020 är positivt för samtliga avdelningar i förvaltningen. De 
olika verksamheterna har historiskt sett i genomsnitt visat ett överskott på cirka 1 % av omsättningen. 
År 2020 avviker från detta bland annat genom att de återbetalningar som genomförts under året har 
haft direkt resultatpåverkan, samtidigt som ytterligare påverkande faktorer som beskrivs under punkt 
4.3.1-5 funnits. 

Den interna försäljningen mellan förvaltningens egna avdelningar utgör knappt 25 % av förvaltningens 
totala produktionsvolym i kronor. Merparten av de interna transaktionerna sker på avdelningarna 
Fordon-Verkstad och Entreprenad. 

Totalt ger förvaltningen i bokslutet 2020 ett ekonomiskt överskott på cirka 0,5 % av omsättningen. 
Med hänsyn tagen till de resultatpåverkande posterna som är en del av årets resultat, beräknas utgående 
ackumulerat resultat för 2020 till cirka 35,6 mnkr. 
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas kostnader och intäkter 

Tkr 
Bokslut  

2018 
Bokslut  

2019 
Budget  

2020 
Bokslut  

2020 
Avvikelse 

Ledning och 
gemensamma 
funktioner och 
Redovisningsservice 

     

Intäkter 44 600 50 317 50 340 48 807 -1 533 

Kostnader -44 600 -50 317 -50 340 -49 237 1 103 

Resultat 0 0 0 -430 -430 

Dataservice      

Intäkter 126 521 137 923 129 755 146 715 16 960 

Kostnader -126 000 -137 401 -129 255 -146 200 -16 945 

Resultat 521 522 500 515 15 

Personal- och 
Kontorsservice      

Intäkter 76 415 80 105 67 327 66 229 -1 098 

Kostnader -75 782 -79 606 -66 827 -65 778 1 049 

Resultat 633 499 500 451 -49 

Entreprenad      

Intäkter 446 018 522 406 380 200 460 881 80 681 

Kostnader -441 804 -517 439 -374 700 -458 878 -84 178 

Resultat 4 214 4 967 5 500 2 003 -3 497 

Fordon-Verkstad      

Intäkter 110 580 114 361 114 140 114 404 264 

Kostnader -109 978 -113 839 -113 640 -113 881 -241 

Resultat 602 522 500 523 23 

Totalt      

Intäkter 804 134 905 112 741 762 837 036 95 274 

Kostnader -798 164 -898 602 -734 762 -833 974 -99 212 

Resultat 5 970 6 510 7 000 3 062 -3 938 

Beloppen är inklusive interna transaktioner mellan avdelningarna exklusive genomgångstransaktioner avseende fakturering och kapitalkostnader. 
Organisatoriskt är Kemikaliehanteringen placerad på avdelningen Fordon-Verkstad, men redovisas under Ledning och gemensamma funktioner i 
tabellen ovan. 

4.3 Verksamhetsanalys 
Redan i rapporten för tertial 2 visade årsprognosen att det av Kommunfullmäktige beslutade 
redovisningsmässiga avkastningskravet om 7 000 tkr inte kommer att nås, detta trots ständigt arbete 
med att effektivisera våra verksamheter för att klara uppsatta mål. 
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Den avdelning som i prognosen för förvaltningen inte såg ut att klara det överskottsmål som är satt var 
Entreprenad, vilket också blev ett faktum när vi stängde år 2020. Att målet inte nåddes beror på flera 
faktorer. En starkt bidragande orsak var förlorat driftuppdrag för Tekniska förvaltningen där personal, 
fordon och maskiner plötsligt saknade arbetsuppgifter och måste avvecklas. Denna verksamhets-
anpassning har pågått under hösten, för att slutföras under våren 2021. Avdelningen arbetar också 
under ständig prispress i konkurrens med övriga aktörer på marknaden. Det gäller upphandlingar som 
genomförs i enlighet med LOU/LUF, prisbilderna i dessa upphandlingar ligger sedan till norm för 
uppdrag som upphandlas i förhandling mellan parterna. 

Ett arbetssätt som detta är mycket positivt för koncernens förvaltningar och bolag då det innebär att 
man säkerställer att det pris man får för erbjudna tjänster alltid är marknadsmässiga. Arbetssättet inne-
bär också att överskottsmarginalerna är mycket begränsade för avdelningen Entreprenad. 

Då förvaltningen prognosticerade årsresultatet till 5 500 tkr för 2020 såg man ännu inte den fulla eko-
nomiska innebörden av ovanstående och detta innebär att den redovisade avkastningen vid årets slut 
totalt har minskat med drygt 3 000 tkr jämfört med årsbokslut 2019. Alla avdelningar inom Service-
kontoret genererar dock ett fortsatt stabilt överskott och förvaltningen har genom en rad andra åtgärder 
i praktiken levererat ett resultat långt över avkastningskravet som däremot inte syns i det redovisade 
resultatet för förvaltningen. 

Resultatpåverkan som en följd av Kommunfullmäktiges uppdrag - Att införa ett 
kemikaliehanteringssystem 

Servicenämnden fick under 2020 i uppdrag av Kommunfullmäktige att "köpa in och driva ett 
kemikaliehanteringssystem som ska stå till kommunkoncernens förfogande och bekostas av respektive 
förvaltning/bolag". Under 2020 genomfördes en upphandling av ett sådant system (Chemgroup) som 
är i drift sedan slutet av augusti. En kemikaliesamordnare påbörjade sin tjänst 1 september med pla-
cering på Servicekontoret. Enligt den överenskommelse som är gjord med beställaren ska utföraren 
(Servicekontoret) inte debitera ut några kostnader under införandetiden. Därmed har införandet av 
detta system i nuläget en direkt resultatpåverkan på förvaltningen i storleksordningen 447 tkr. 
Förvaltningen räknar med att systemet ska vara i full drift från och med 2022 och då ska debitering till 
respektive förvaltning/bolag påbörjas. 

Resultat utöver redovisat resultat i 2020 års verksamhet 

Två av förvaltningens avdelningar har på grund av rådande pandemi fått förseningar i olika leveranser. 
Detta i kombination med väl genomförda förhandlingar med leverantörer har lett till förmånligare avtal, 
som därmed minskat stadens kostnader för år 2020. Detta har skapat ett extraordinärt överskott av en-
gångskaraktär. 

Servicenämnden har genom Servicekontorets överenskommelse med Ekonomistyrning fått möjlighet 
att återbetala detta överskott direkt till de nämnder som har varit berörda, för att ge stadens nämnder 
möjlighet att på bästa sätt nyttja dessa pengar i sin verksamhet innan 2020 var slut. 

Denna återbetalning som uppgick till totalt 4 600 tkr, innebar en direkt resultatpåverkan och 
Servicenämnden förutsätter därför att Servicekontoret ska få rätt att tillgodoräkna sig denna åter-
betalning som en del av det avkastningskrav som åvilar nämnden. 

 

 

 

 

 

 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2475
Servicenämnden, Årsredovisning 2020 10(23) 

Den avdelning som i prognosen för förvaltningen inte såg ut att klara det överskottsmål som är satt var 
Entreprenad, vilket också blev ett faktum när vi stängde år 2020. Att målet inte nåddes beror på flera 
faktorer. En starkt bidragande orsak var förlorat driftuppdrag för Tekniska förvaltningen där personal, 
fordon och maskiner plötsligt saknade arbetsuppgifter och måste avvecklas. Denna verksamhets-
anpassning har pågått under hösten, för att slutföras under våren 2021. Avdelningen arbetar också 
under ständig prispress i konkurrens med övriga aktörer på marknaden. Det gäller upphandlingar som 
genomförs i enlighet med LOU/LUF, prisbilderna i dessa upphandlingar ligger sedan till norm för 
uppdrag som upphandlas i förhandling mellan parterna. 

Ett arbetssätt som detta är mycket positivt för koncernens förvaltningar och bolag då det innebär att 
man säkerställer att det pris man får för erbjudna tjänster alltid är marknadsmässiga. Arbetssättet inne-
bär också att överskottsmarginalerna är mycket begränsade för avdelningen Entreprenad. 

Då förvaltningen prognosticerade årsresultatet till 5 500 tkr för 2020 såg man ännu inte den fulla eko-
nomiska innebörden av ovanstående och detta innebär att den redovisade avkastningen vid årets slut 
totalt har minskat med drygt 3 000 tkr jämfört med årsbokslut 2019. Alla avdelningar inom Service-
kontoret genererar dock ett fortsatt stabilt överskott och förvaltningen har genom en rad andra åtgärder 
i praktiken levererat ett resultat långt över avkastningskravet som däremot inte syns i det redovisade 
resultatet för förvaltningen. 

Resultatpåverkan som en följd av Kommunfullmäktiges uppdrag - Att införa ett 
kemikaliehanteringssystem 

Servicenämnden fick under 2020 i uppdrag av Kommunfullmäktige att "köpa in och driva ett 
kemikaliehanteringssystem som ska stå till kommunkoncernens förfogande och bekostas av respektive 
förvaltning/bolag". Under 2020 genomfördes en upphandling av ett sådant system (Chemgroup) som 
är i drift sedan slutet av augusti. En kemikaliesamordnare påbörjade sin tjänst 1 september med pla-
cering på Servicekontoret. Enligt den överenskommelse som är gjord med beställaren ska utföraren 
(Servicekontoret) inte debitera ut några kostnader under införandetiden. Därmed har införandet av 
detta system i nuläget en direkt resultatpåverkan på förvaltningen i storleksordningen 447 tkr. 
Förvaltningen räknar med att systemet ska vara i full drift från och med 2022 och då ska debitering till 
respektive förvaltning/bolag påbörjas. 

Resultat utöver redovisat resultat i 2020 års verksamhet 

Två av förvaltningens avdelningar har på grund av rådande pandemi fått förseningar i olika leveranser. 
Detta i kombination med väl genomförda förhandlingar med leverantörer har lett till förmånligare avtal, 
som därmed minskat stadens kostnader för år 2020. Detta har skapat ett extraordinärt överskott av en-
gångskaraktär. 

Servicenämnden har genom Servicekontorets överenskommelse med Ekonomistyrning fått möjlighet 
att återbetala detta överskott direkt till de nämnder som har varit berörda, för att ge stadens nämnder 
möjlighet att på bästa sätt nyttja dessa pengar i sin verksamhet innan 2020 var slut. 

Denna återbetalning som uppgick till totalt 4 600 tkr, innebar en direkt resultatpåverkan och 
Servicenämnden förutsätter därför att Servicekontoret ska få rätt att tillgodoräkna sig denna åter-
betalning som en del av det avkastningskrav som åvilar nämnden. 
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Sammanfattning av Servicekontorets resultat 2020 

Redovisat resultat Tkr 

Resultat 3 062 

Kommunbidrag -7 000 

Resultat efter kommunbidrag -3 938 

  

Resultatpåverkande poster  

Tidigare utförda återbetalningar 4 600 

Återföring kostnader för Kemikaliehanteringssystem 447 

Summa resultatpåverkande poster 5 047 

  

Resultat efter resultatpåverkande poster 8 110 

Som tabellen ovan visar innebär dessa resultatpåverkande poster i praktiken att Servicenämnden inte 
bara har levererat ett resultat som når upp till det avkastningskrav som åvilar nämnden, utan till och 
med har levererat ett resultat på över 8 000 tkr, där mer än hälften genom tidigare nämnd överens-
kommelse redan bidragit till koncernnyttan och kommit förvaltningens kunder tillgodo under 2020. 

4.3.1 Ledning och gemensamma funktioner och 
Redovisningsservice 

Organisation/organisationsstruktur/bemanning 

Gemensamma funktioner och Redovisningsservice utgör sedan 2019 avdelningen Affärstöd. Här finns 
personella resurser för hela förvaltningen inom ekonomi, IT och teknisk utveckling samt Redovisnings-
service. Avdelningen ansvarar även för förvaltningens egen fastighet Pantängen. 

Gemensamma funktioner inom personaladministration, HR, nämndadministration, kvalitet och miljö 
samt kommunikation är organisatoriskt placerade på avdelningen Personal- och Kontorsservice. 

Affärer/avtal/kunder/marknad 

Kostnaderna för de gemensamma funktionernas verksamhet fördelas på Servicekontorets avdelningar, 
detta inkluderar förvaltningsledningens och Servicenämndens kostnader samt externa kostnader av 
övergripande art, t.ex. företagshälsovård. Redovisningsservice arbetar mot den så kallade Redovisnings-
beställningen, där Stadsledningskansliet är beställare. 

Verksamhetsutveckling/nyheter 

I det ständiga förbättringsarbete som bedrivs har Redovisningsservice bland annat förändrat utseendet 
på våra påminnelser, vilket förväntas leda till att antalet frågor från kunder om fakturors innehåll 
kommer att minska rejält. Dessutom har det genomförts en s.k. Update6, som kan ses som en mindre 
uppgradering av ekonomisystemet Agresso. I slutet av året har vi satt upp ett elektroniskt attestflöde på 
våra bokföringsordrar med driftstart i början av 2021, detta som ett led i att ytterligare effektivisera våra 
rutiner samt att underlätta attestering under rådande coronapandemi. Vidare har en ny funktionalitet 
utvecklats för att kunna skicka med elektroniska bilagor till våra kundfakturor. 

För fastigheten Pantängen återspeglar investeringarna en del av det ständiga utvecklingsarbete som på-
går på anläggningen. 
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4.3.2 Dataservice 

Resultat och resultatmarginal 
Dataservice 2018 2019 2020 

Resultat (tkr) 521 522 515 

Resultatmarginal (%) 0,4 0,4 0,4 

Organisation/organisationsstruktur/bemanning 

Vi blickar tillbaka mot ett annorlunda men framgångsrikt 2020 

Vid slutet av 2020 bestod Dataservice av 46 årsmedarbetare, organiserade i fyra enheter. 

• Utveckling: -hanterar tekniska utvecklingsfrågor, IT-säkerhet, telefoni samt kommunikations-
infrastruktur. 

• Drift: -ombesörjer drift av Borås Stads hela IT-infrastruktur. 
• Support: -hanterar utskriftsenheter samt daglig support till användare i Borås Stad genom 

Servicedesk 7600 och fälttekniker. 
• Kund: -tillgodoser kundbehov, licenser, avtalsfrågor, produktförsörjning och kommunikation. 

Till detta finns en stab där ekonomin hanteras. 

Förstärkningar för ökad bredd och kompetens 
Under året har vi förstärkt med nya förmågor och kompetenser inom flera områden för att ytterligare 
utveckla vår verksamhet och vårt erbjudande. 

Inom licenshantering har vi tillsatt en licensansvarig som arbetar med att utveckla detta viktiga område 
som har stor ekonomisk påverkan för våra kunder. 

Mobiltelefoni samt den tekniska delen av telefonin i Borås Stad överfördes till Dataservice under 2020 
och det nya förvaltningsobjektet telefoni/mobiltelefoni leds nu av en nyrekryterad förvaltningsledare. 
Likt andra förvaltningsobjekt bygger vi nu upp styrningsmodellen baserat på PM3 enligt Borås Stads 
beslut. 

Vi har även tillsatt en digital kommunikatör som utvecklar vår kommunikation för en ökad kännedom 
och användarnytta i de tjänster vi levererar. 

Affärer/avtal/kunder/marknad 

Mer nöjda kunder 
Kundfokus är ett prioriterat område för Dataservice. Vi arbetar oförtrutet vidare för att våra levererade 
IT-tjänster ska skapa mervärde ute i verksamheterna. Detta kontinuerliga arbete har gett positiva 
resultat. Vartannat år sedan 2016 genomför vi kundenkäter för att identifiera förbättringsområden och 
få mätetal på hur vår användare värderar vår leverans. Undersökningen genomfördes under november 
2020 och omkring 3 000 medarbetare svarade på enkäten. Mätetalet NKI (Nöjd Kund-index) ger ett 
bra övergripande betyg på vad vi åstadkommer. Resultatet blev 4,29 på en femgradig skala, vilket är en 
väldigt stark siffra och också det bästa resultat som Dataservice uppnått. 

Andelen kunder som är ”mycket nöjda” med Dataservice har ökat från 32 % till 38 %. En mer 
djuplodande analys av NKI-undersökningen kommer att pågå en bit in på år 2021. Utifrån resultatet 
kommer vi att arbeta vidare med identifierade förbättringsområden. Vi kan också konstatera att nästan 
samtliga av våra måltal för 2020 uppnåddes. 

Dessa förbättringar är ett resultat av fokuserat arbete och högt medarbetarengagemang. 
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4.3.2 Dataservice 

Resultat och resultatmarginal 
Dataservice 2018 2019 2020 

Resultat (tkr) 521 522 515 

Resultatmarginal (%) 0,4 0,4 0,4 

Organisation/organisationsstruktur/bemanning 

Vi blickar tillbaka mot ett annorlunda men framgångsrikt 2020 

Vid slutet av 2020 bestod Dataservice av 46 årsmedarbetare, organiserade i fyra enheter. 

• Utveckling: -hanterar tekniska utvecklingsfrågor, IT-säkerhet, telefoni samt kommunikations-
infrastruktur. 

• Drift: -ombesörjer drift av Borås Stads hela IT-infrastruktur. 
• Support: -hanterar utskriftsenheter samt daglig support till användare i Borås Stad genom 

Servicedesk 7600 och fälttekniker. 
• Kund: -tillgodoser kundbehov, licenser, avtalsfrågor, produktförsörjning och kommunikation. 

Till detta finns en stab där ekonomin hanteras. 

Förstärkningar för ökad bredd och kompetens 
Under året har vi förstärkt med nya förmågor och kompetenser inom flera områden för att ytterligare 
utveckla vår verksamhet och vårt erbjudande. 

Inom licenshantering har vi tillsatt en licensansvarig som arbetar med att utveckla detta viktiga område 
som har stor ekonomisk påverkan för våra kunder. 

Mobiltelefoni samt den tekniska delen av telefonin i Borås Stad överfördes till Dataservice under 2020 
och det nya förvaltningsobjektet telefoni/mobiltelefoni leds nu av en nyrekryterad förvaltningsledare. 
Likt andra förvaltningsobjekt bygger vi nu upp styrningsmodellen baserat på PM3 enligt Borås Stads 
beslut. 

Vi har även tillsatt en digital kommunikatör som utvecklar vår kommunikation för en ökad kännedom 
och användarnytta i de tjänster vi levererar. 

Affärer/avtal/kunder/marknad 

Mer nöjda kunder 
Kundfokus är ett prioriterat område för Dataservice. Vi arbetar oförtrutet vidare för att våra levererade 
IT-tjänster ska skapa mervärde ute i verksamheterna. Detta kontinuerliga arbete har gett positiva 
resultat. Vartannat år sedan 2016 genomför vi kundenkäter för att identifiera förbättringsområden och 
få mätetal på hur vår användare värderar vår leverans. Undersökningen genomfördes under november 
2020 och omkring 3 000 medarbetare svarade på enkäten. Mätetalet NKI (Nöjd Kund-index) ger ett 
bra övergripande betyg på vad vi åstadkommer. Resultatet blev 4,29 på en femgradig skala, vilket är en 
väldigt stark siffra och också det bästa resultat som Dataservice uppnått. 

Andelen kunder som är ”mycket nöjda” med Dataservice har ökat från 32 % till 38 %. En mer 
djuplodande analys av NKI-undersökningen kommer att pågå en bit in på år 2021. Utifrån resultatet 
kommer vi att arbeta vidare med identifierade förbättringsområden. Vi kan också konstatera att nästan 
samtliga av våra måltal för 2020 uppnåddes. 

Dessa förbättringar är ett resultat av fokuserat arbete och högt medarbetarengagemang. 
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Verksamhetsutveckling/nyheter 

Verksamhet med ständig förbättring 
Vårt strukturerade arbete under flera år med att bygga en skalbar infrastruktur har varit en förutsättning 
för att vi på ett mycket bra sätt har klarat påfrestningarna i pandemitider. Nyttjandet av vår IT- 
infrastruktur skiljer sig avsevärt från tiden innan pandemin i jämförelse med nuläget. I början av mars 
användes vår tjänst för distansarbete av omkring 50 medarbetare per dag, i dagsläget ligger motsvarande 
siffra på omkring 1 200. Det har ställt helt nya krav på vår säkerhetsplattform och IT-infrastruktur, som 
vi har mött och utvecklat successivt under pandemin. 

I april, då pandemin ännu var i ett inledningsskede, lanserade vi samarbetsplattformen Teams för hela 
Borås Stad. Arbetet genomfördes på rekordtid och gav verksamheten ett modernt och funktionellt 
samarbetsverktyg med stabila och effektiva distansmöten. Under året genomfördes drygt 65 000 online-
möten och mer än 730 000 chattmeddelanden skickades inom organisationen. 

Under året tog också Dataservice över samordningen kring utskriftsenheter. En ny upphandlad 
leverantör av de fysiska maskinerna och ett gediget arbete kring administration och beställningsprocess 
har gjort att den verksamheten etablerats på ett bra sätt. 

Transparens för tillitsbaserat samarbete 
Under 2020 skapade vi ett helt nytt koncept kring kommunikation med våra kunder och medarbetare. 
Kommunikationen bygger på tillit genom att vi transparent visar våra nyckeltal, statistik och 
driftövervakning i realtid. Tillsammans med råds- och styrgruppsprotokoll samt kontinuerlig inform-
ation om vad som händer inom IT-/digitaliseringsområdet i Borås Stad publiceras allting på vår nya 
samlade del om IT på intranätet. Det bidrar till en utökad kännedom, öppenhet och ett tillitsbaserat 
samarbete med verksamheterna i Borås Stad. 

Positiv summering trots pandemi 
Vi kan konstatera att trots pandemins utmaningar och påfrestningar, med förändrat arbetssätt och ut-
ökat tryck på de flesta ingående delar i vår infrastruktur, så har vi lyckats hålla hög kvalitet och leverans-
förmåga. Det i kombination med engagerade medarbetare har gjort att vi når upp till vårt motto ”att 
underlätta vardagen med hjälp av värdeskapande IT – för Borås Stads bästa”. 

 

4.3.3 Personal- och Kontorsservice 

Resultat och resultatmarginal 
Personal- och Kontorsservice 2018 2019 2020 

Resultat (tkr) 633 499 451 

Resultatmarginal (%) 0,8 0,6 0,7 

Året 2020 började likt andra år, men sedan coronapandemin även nått oss har mycket varit sig olikt. 
Alla enheter på avdelningen har påverkats av pandemin på olika sätt. Det gäller både att vi fått avvakta 
med vissa saker, till exempel uppgradering av plattform för huvudväxeln, men också att vi fått arbeta 
med ett stort mått av planering och vara beredda på vilka konsekvenser ett smittutbrott skulle kunna få 
för verksamheterna. Vissa av dem är mycket sårbara och vi har regelbundet gjort risk- och konsekvens-
analyser för att på så sätt se vilka förebyggande åtgärder det varit aktuellt att vidta. 

Generellt sett kan vi konstatera att det har fungerat bra med att medarbetare har arbetat hemifrån. Vi 
har snabbt lärt oss att använda digitala verktyg för att hålla möten på distans och vi har också på andra 
sätt anpassat vårt arbete för att få det att fungera. 
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Coronapandemins påverkan ekonomiskt kan vi se särskilt inom enheten Tryckeriet. Där har antalet be-
ställningar minskat en hel del och det kan vi främst koppla till att olika evenemang som normalt brukar 
hållas har blivit inställda. Vi kan också se att sjukfrånvaron på avdelningen varit högre än normalt, likaså 
uttagen för vård av sjukt barn. Detta har påverkat enheterna på olika sätt. 

Organisation/organisationsstruktur/bemanning 

Enheten Telefonservice och växel genomförde en verksamhetsförändring under året. Den bestod dels i 
att anpassa personalstyrkan till ett minskat inflöde av telefonsamtal till Borås Stads huvudväxel och dels 
till att särskilja driftfrågorna och flytta dem till Dataservice från 1 januari 2021. I övrigt har det varit 
stabilt på avdelningen både när det gäller organisationsstruktur och bemanning. 

Affärer/avtal/kunder/marknad 

Det har inte varit några större förändringar på avdelningen när det gäller avtal och kunder. Löneservice 
har slutit två nya avtal för löneadministration; ett med IBAB, Industribyggnader i Borås AB, och ett 
med Sjuhärads samordningsförbund. 

Telefonservice och växel har, tillsammans med Dataservice, påbörjat arbetet med att uppgradera växel-
plattformen. På grund av coronapandemin fick detta arbete dock läggas på is under våren. Det togs upp 
så smått igen under hösten, men då med ett långsammare genomförandetempo. 

Samordningen av utskriftsenheter flyttades som planerat över till Dataservice från 1 januari 2020. 

Verksamhetsutveckling/nyheter 

Löneservice har gjort det möjligt för medarbetare att beställa arbetsgivarintyg och tjänstgöringsintyg 
direkt via Borås Stads webbplats. Arbetet med att införa modulen ”Heroma Rese” påbörjades under 
hösten. När det är slutfört kommer även bland annat reseräkningar att hanteras digitalt. Vi har också 
genomfört en utvecklingsinsats i ämnet ”kundservice”. Den fick läggas lite på is under våren och åter-
upptogs i höstas. Det arbetet kommer att fortsätta 2021 då uppföljningar ska göras. 

Tryckeriet har arbetat med att utveckla den grafiska produktionen för att kunna möta kundernas krav 
och förväntningar. 

Inom lokalvården har vi fortsatt arbetet med att fasa ut kemikalier. Vi har också fortsatt arbetet med att 
lokalvårdarna använder tjänstemobilerna för att skicka och ta emot e-post och att till exempel söka 
ledigheter via Heromas app. 

Post- och budverksamheten har sett över ruttplaneringen. Det arbetet kommer att pågå en bit in i 2021. 

Den nya receptionen togs i bruk i april 2020 och den är både modern och funktionell. Numera krävs 
inpassering i Stadshuset, något som höjt säkerheten i byggnaden. 

 

4.3.4 Entreprenad 

Resultat och resultatmarginal 
Entreprenad 2018 2019 2020 

Resultat (tkr) 4 214 4 967 2 003 

Resultatmarginal (%) 0,9 1,0 0,4 

Organisation/organisationsstruktur/bemanning 

Avdelningen består av fyra arbetschefsområden och omfattar 210 årsarbetare inklusive administrativa 
gruppen och avdelningschef 
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Coronapandemins påverkan ekonomiskt kan vi se särskilt inom enheten Tryckeriet. Där har antalet be-
ställningar minskat en hel del och det kan vi främst koppla till att olika evenemang som normalt brukar 
hållas har blivit inställda. Vi kan också se att sjukfrånvaron på avdelningen varit högre än normalt, likaså 
uttagen för vård av sjukt barn. Detta har påverkat enheterna på olika sätt. 

Organisation/organisationsstruktur/bemanning 

Enheten Telefonservice och växel genomförde en verksamhetsförändring under året. Den bestod dels i 
att anpassa personalstyrkan till ett minskat inflöde av telefonsamtal till Borås Stads huvudväxel och dels 
till att särskilja driftfrågorna och flytta dem till Dataservice från 1 januari 2021. I övrigt har det varit 
stabilt på avdelningen både när det gäller organisationsstruktur och bemanning. 

Affärer/avtal/kunder/marknad 

Det har inte varit några större förändringar på avdelningen när det gäller avtal och kunder. Löneservice 
har slutit två nya avtal för löneadministration; ett med IBAB, Industribyggnader i Borås AB, och ett 
med Sjuhärads samordningsförbund. 

Telefonservice och växel har, tillsammans med Dataservice, påbörjat arbetet med att uppgradera växel-
plattformen. På grund av coronapandemin fick detta arbete dock läggas på is under våren. Det togs upp 
så smått igen under hösten, men då med ett långsammare genomförandetempo. 

Samordningen av utskriftsenheter flyttades som planerat över till Dataservice från 1 januari 2020. 

Verksamhetsutveckling/nyheter 

Löneservice har gjort det möjligt för medarbetare att beställa arbetsgivarintyg och tjänstgöringsintyg 
direkt via Borås Stads webbplats. Arbetet med att införa modulen ”Heroma Rese” påbörjades under 
hösten. När det är slutfört kommer även bland annat reseräkningar att hanteras digitalt. Vi har också 
genomfört en utvecklingsinsats i ämnet ”kundservice”. Den fick läggas lite på is under våren och åter-
upptogs i höstas. Det arbetet kommer att fortsätta 2021 då uppföljningar ska göras. 

Tryckeriet har arbetat med att utveckla den grafiska produktionen för att kunna möta kundernas krav 
och förväntningar. 

Inom lokalvården har vi fortsatt arbetet med att fasa ut kemikalier. Vi har också fortsatt arbetet med att 
lokalvårdarna använder tjänstemobilerna för att skicka och ta emot e-post och att till exempel söka 
ledigheter via Heromas app. 

Post- och budverksamheten har sett över ruttplaneringen. Det arbetet kommer att pågå en bit in i 2021. 

Den nya receptionen togs i bruk i april 2020 och den är både modern och funktionell. Numera krävs 
inpassering i Stadshuset, något som höjt säkerheten i byggnaden. 

 

4.3.4 Entreprenad 

Resultat och resultatmarginal 
Entreprenad 2018 2019 2020 

Resultat (tkr) 4 214 4 967 2 003 

Resultatmarginal (%) 0,9 1,0 0,4 

Organisation/organisationsstruktur/bemanning 

Avdelningen består av fyra arbetschefsområden och omfattar 210 årsarbetare inklusive administrativa 
gruppen och avdelningschef 
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Arbetschefsområde 1 
Arbetschefsområdet ansvarar för följande verksamhetsområden: 

Ny-, om- och tillbyggnad av gator, gångbanor och rondeller finns som en naturlig del både i arbets-
chefsområde 1 och 2, men större projekt och exploateringsområden utförs främst inom arbetschefs-
område 2. Projekten utförs efter anbudslämning, där Stadsledningskansliets markavdelning, 
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) och Tekniska förvaltningen (TEK) är de största beställarna. 
Likaså utförs ny-, om- och tillbyggnad av lekplatser som erhålls efter anbudsgivning. 

Trafikenheten sköter skyltning, linjemålning, trafikskador och olika typer av trafikavstängningar. 
Enheten utför också projekt inom sina olika kompetenser. Verksamheten har många beställare och 
utvecklingen går mot allt mer komplicerade regelverk, varför det ständigt krävs uppdateringar och inve-
steringar i personalens utbildningsnivåer samt uppgraderingar av vårt avstängningsmateriel. 

Cafeteria/lokalvårdsenheten ansvar för skötsel och drift av Pantängens lokaler och cafeteria. 

Asfaltsenheten utför asfaltsbeläggningar i projekt och schaktreparationer efter exempelvis fiberdrag-
ningar. Beställare är Borås Stads förvaltningar och bolag. 

En GIS-ingenjör hanterar kartor, GPS-utrustning, trafikräkning m.m. Vi arbetar med GPS-teknik i 
fordon och maskiner för att säkerställa de krav som beställarna har på uppföljningar av olika arbets-
moment. Avdelningen använder även systemet för uppföljning inom områdena kvalitet och miljö. 

Belysningsenheten: Ansvarar för att belysningsnätet är intakt och att armaturer och ljuskällor är 
iordning, enheten byter cirka 4 000 ljuskällor per år i områden som beställaren väljer ut, samt byter de 
ljuskällor som allmänheten inrapporterar. Uppdraget ingår i drift- och underhållsavtalet med TEK. 

Ramnaslätt: Anläggning för beredskaps och materialåtervinning, förädlar och återvinner schakt- och 
asfaltsmassor i samarbete med LBC i Borås AB. Anläggningen återvinner/förädlar cirka 45 000 ton per 
år. 

Mätenheten ansvarar för utsättning och inmätning inom avdelningens olika verksamhetsområden samt 
till TEK, Borås Energi och Miljö AB (BEMAB) och Borås Elnät AB (BENAB). 

Under år 2020 har TEK, Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF), BEMAB och LFF varit fyra stora 
beställare för tjänster inom mark och anläggning, fritid, VA-verksamhet och fastighetsskötsel.  Bered-
skap vid akuta händelser ingår som en del i våra uppdrag för BEMAB, LFF och TEK. Verksam-
heternas omfattning/komplexitet gör att personal från övriga avdelningar inom Servicekontoret också 
är delaktiga vid behov, men främst inom beredskapsuppdragen. Många lokala underentreprenörer utför 
uppdrag för avdelningen inom dess olika verksamhetsområden. Årsavtal med flera beställare styr upp-
dragen och beredskapens omfattning. 

Arbetschefsområde 2 
Arbetschefsområdet ansvarar för följande verksamhetsområden: 

Ny-, om- och tillbyggnad av gator, gångbanor och rondeller finns som en naturlig del både i arbets-
chefsområdena 1 och 2, men större projekt och exploateringsområden utförs inom arbetschefsområde 
2. Projekten utförs efter anbudslämning, där Stadsledningskansliets markavdelning, LFF och TEK är de 
största beställarna. 

VA-enheten (vatten- och avloppsverksamhet) innefattar såväl drift och underhåll som ny- och 
omläggning av VA-nätet. Vidare hanteras spol- och slamtanksbilar, tv-filmning, Viskans nivåreglering 
m.m. Verksamheten bedrivs via årsavtal och lämnade anbud med BEMAB, som den enskilt största 
beställaren. Beredskapsverksamhet förekommer året om. 

Fjärrvärmeenheten: Enheten arbetar från och med 2020 med renoveringar och ombyggnationer av 
fjärrvärmeledningar på uppdrag av BEMAB. 
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Arbetschefsområde 3 
Arbetschefsområdet ansvarar för följande verksamhetsområden: 

Fastighetsenheten ansvarar för kommunens fastighetsdrift gällande cirka 220 fastigheter som LFF 
äger och förvaltar. Verksamheten är uppbyggd på årsavtal och är indelad i fyra delar avseende 
tillsyn/skötsel, funktionskontroll, teknisk drift och beredskap. 
 
Idrottsenheten hanterar skötsel av cirka 30 fritidsanläggningar via årsavtal med FOF som beställare. 
Enheten har även lokalvårdare som utför uppdrag inom idrottsavtalet på olika idrottsanläggningar 
Lokalvården inom denna enhet har under pandemin arbetat mycket på uppdrag från andra förvalt-
ningar med att sanera och rengöra olika boenden. Idrottsenheten ansvarar också för driften av IP 
Skogen, som är en uthyrningsverksamhet av tält, vagnar m.m. för idrotts- och allmän verksamhet. FOF 
är också beställare av enskilda projekt inom sina verksamheter, till exempel byggande av konstgräs-
planer. 

Byggenheten är en verksamhet med inriktning på byggservice. Enheten arbetar med reparationer, om-
byggnader och tillbyggnader i det kommunala fastighetsbeståndet. LFF är den enda beställaren av dessa 
tjänster. 

Arbetschefsområde 4 
Arbetschefsområdet ansvara för följande verksamhetsområden: 

Parkenheten ansvarar för park och grönytor, sköter gräsytor, buskar, perenner etc. i både parker och 
allmän platsmark. Dessutom hanteras skötsel av de centrala parkerna via årsavtal med TEK som be-
ställare. Vintertid ingår personal från parkenheten i vinterväghållningens beredskap. Enheten utför 
också uppdrag för LFF inom avtalet för den yttre markskötslen och ansvarar där för att grönytor, 
häckar, buskage etc. är välvårdade. 

Markrenhållningsenheten håller stadens gator och torg i ett vårdat skick, såväl sommar som vinter. 
TEK, Borås kommuns Parkerings AB och LFF är de största beställarna. 

Transportenheten med lastväxlare och kranbilar är i första hand en servicefunktion som sköter det 
interna transportbehovet inom avdelningens olika verksamhetsområden. Enheten är också en mycket 
viktig del i beredskapsorganisationen vid plogning och halkbekämpning av gator. 

Avdelningens administrativa funktioner 

Avdelningschef är ansvarig för kalkylenheten. 

Kalkylenheten räknar på inkommande förfrågningar, tar in offerter, prissätter och sammanställer 
kalkyler tillsammans med utsedd arbetschef och arbetsledare. Enheten är också avdelningens experter 
på upphandlingsformer och regleringar. Denna kalkylgrupp bistår främst avdelningen Entreprenad, 
men arbetar även med den mekaniska verkstaden inom avdelningen Fordon - Verkstad. 

Avdelningens administrativa enhet ansvarar för avdelningens samlade ekonomiadministration. I 
arbetsuppgifterna ingår bl.a. samordning av ekonomifrågor, uppföljningar redovisningar, IT-system och 
avdelningens arbete med GIS (kartor, uppföljningar internt och externt). Enheten sköter även hante-
ring av leverantörsfakturor samt fakturering till kund. Enheten har under året bestått av en arbetsledare 
med ansvar för tre administratörer och en GIS ingenjör. 

Affärer/avtal/kunder/marknad 

Avdelningen verkar i en konkurrenssituation med olika aktörer inom marknaderna för mark- och 
anläggningsarbeten, fastighets-/idrottsskötsel och VA-uppdrag. Avdelningen arbetar med såväl mark- 
och anläggningsprojekt som med driftentreprenader åt Borås Stads förvaltningar och bolag. 
Avdelningens uppdragsgivare är främst TEK, FOF, LFF, BEMAB och Stadsledningskansliet (SKA). 

Avdelningens verksamheter kräver stora inköp från externa leverantörer inom maskin-, transport- och 
materialbranschen (cirka 53 % av avdelningens omsättning består av dessa inköp). För att uppnå en 
effektiv hantering av dessa finns ramavtal med leverantörer som grund, oftast med en lokal förankring 
vilket är mycket gynnsamt för näringslivet i Borås Stad. 
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allmän platsmark. Dessutom hanteras skötsel av de centrala parkerna via årsavtal med TEK som be-
ställare. Vintertid ingår personal från parkenheten i vinterväghållningens beredskap. Enheten utför 
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Avdelningens administrativa funktioner 

Avdelningschef är ansvarig för kalkylenheten. 

Kalkylenheten räknar på inkommande förfrågningar, tar in offerter, prissätter och sammanställer 
kalkyler tillsammans med utsedd arbetschef och arbetsledare. Enheten är också avdelningens experter 
på upphandlingsformer och regleringar. Denna kalkylgrupp bistår främst avdelningen Entreprenad, 
men arbetar även med den mekaniska verkstaden inom avdelningen Fordon - Verkstad. 

Avdelningens administrativa enhet ansvarar för avdelningens samlade ekonomiadministration. I 
arbetsuppgifterna ingår bl.a. samordning av ekonomifrågor, uppföljningar redovisningar, IT-system och 
avdelningens arbete med GIS (kartor, uppföljningar internt och externt). Enheten sköter även hante-
ring av leverantörsfakturor samt fakturering till kund. Enheten har under året bestått av en arbetsledare 
med ansvar för tre administratörer och en GIS ingenjör. 

Affärer/avtal/kunder/marknad 

Avdelningen verkar i en konkurrenssituation med olika aktörer inom marknaderna för mark- och 
anläggningsarbeten, fastighets-/idrottsskötsel och VA-uppdrag. Avdelningen arbetar med såväl mark- 
och anläggningsprojekt som med driftentreprenader åt Borås Stads förvaltningar och bolag. 
Avdelningens uppdragsgivare är främst TEK, FOF, LFF, BEMAB och Stadsledningskansliet (SKA). 

Avdelningens verksamheter kräver stora inköp från externa leverantörer inom maskin-, transport- och 
materialbranschen (cirka 53 % av avdelningens omsättning består av dessa inköp). För att uppnå en 
effektiv hantering av dessa finns ramavtal med leverantörer som grund, oftast med en lokal förankring 
vilket är mycket gynnsamt för näringslivet i Borås Stad. 
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Delar av avdelningens verksamhetsområden är mycket starkt präglad av säsongsvariationer och bero-
ende av externa resurser, i form av entreprenadmaskiner/fordon och specialkompetenser inom olika 
yrken som inte finns i egen regi. Detta innebär att avdelningen under perioder utökas med ytterligare 
100-150 personer som arbetsleds och administreras av avdelningens chefer, samt administreras genom 
HR-funktionen och avdelningens interna administrativa enhet. 

Omsättningen för 2020 jämfört med 2019 minskade med cirka 11,5 % (cirka 60 miljoner kronor). 
Minskningen av inköpta varor och tjänster minskade med 66,7 miljoner kronor under 2020. Minsk-
ningen beror på en minskad volym av uppdrag från framförallt SKA, BENAB och TEK (- 28 miljoner, 
- 34 miljoner respektive - 10 miljoner). En ökad omsättning ses mot BEMAB, utifrån de uppdrag som 
avdelningen erhållit inom drift och underhåll av fjärrvärmenätet. 

Verksamhetsutveckling/nyheter 
Avdelningens ambitioner att ligga i framkant med miljösatsningar har fortsatt som vanligt under 2020. 
Vi arbetar med att ständigt utveckla vår anläggning Ramnaslätt för beredskap och materialåtervinning, 
nu med belysningsstolpar drivna av vind och sol. Vi har även investerat i en solcellsanläggning på 220 
kvadratmeter monterad på vår Llentabhall. 

År 2020 har präglats av coronapandemin, med oro för familj, vänner och vad framtiden bär med sig. 
Avdelningen har i många olika sammanhang visat på förmåga att vara flexibel och lösningsfokuserad. 
Avdelningen är en väsentlig del i de förutsättningar som Borås Stad har för att klara de åtaganden som 
koncernen Borås har gentemot sina invånare vid extraordinära händelser. 

Detta sker givetvis i samarbete med många medarbetare på övriga avdelningar i vår förvaltning, men 
också i andra förvaltningar och bolag, som arbetat mycket hårt i denna kris. 

Vi ser att de nya kontakter och samarbetsytor som skapats under pandemin har lett till att ännu fler för-
valtningar har uppmärksammat de resurser och verksamheter som finns inom Servicekontorets olika 
avdelningar, vilket på sikt kan bredda den kundbas vi har idag. 

Avdelningen har under år 2020 tecknat ett samarbetsavtal med Borås Elnät AB som vi är väldigt glada 
för. Uppdraget innebär att vi ska utföra schaktning, transporter och avstängningar i samband med 
elarbeten, både vid reparationer, omläggning samt kundanslutningar av till exempel bredband. Ett sam-
arbete som bygger på tillit, samarbetsförmåga, lösningsfokusering och ett driv för att skapa en plattform 
som ger ett mervärde för båda parter. 

Ett nytt avtal inom drift och underhåll för TEK är också tecknat gällande de centrala delarna av Borås. 
Tyvärr förlorade vi de konkurrensutsatta områdena med alla våra tätorter, vilket innebär att avdelningen 
för första gången sedan starten 1992 inte utför uppdrag inom drift och underhåll i några av våra 
tätorter. 

Under 2020 har avdelningen fortsatt arbeta med att förstärka samarbetet med våra beställande förvalt-
ningar och bolag inom ramen för det koncerntänkande som ska prägla vårt arbete. Vi fortsätter vår dia-
log om vikten av långsiktiga driftavtal kombinerat med projekt som utvecklar våra olika organisationer. 
Dessa samarbeten ger beställare och utförare trygghet och en stabil grund att stå på inför framtiden. 
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4.3.5 Fordon - Verkstad 

Resultat och resultatmarginal 
Fordon - Verkstad 2018 2019 2020 

Resultat (tkr) 602 522 523 

Resultatmarginal (%) 0,5 0,5 0,5 

Organisation/organisationsstruktur/bemanning 

Avdelningen har 40 medarbetare och består av fordonsenhet, fordonsverkstad, mekanisk verkstad och 
förråd. Uppdraget som Servicenämnden har fått att köpa in och driva ett kemikaliesystem i Borås Stad 
har gett oss ett nytt område som inneburit att vi anställt personal med specialistkunskap. 
Servicekontoret har under året fått i uppdrag av den centrala krisledningsnämnden att upprätta ett tre-
månaders krisberedskapslager. Vår avdelning har under året arbetat med förrådshantering och logistik 
kring detta uppdrag i samarbete med Entreprenadavdelningen. Vi har även här fått anställa extra-
personal för att hantera den utökade volymen och logistiken. 

Affärer/avtal/kunder/marknad 

Fordonsenheten administrerar för närvarande 861 fordons- och maskinenheter för Borås Stads förvalt-
ningar och bolag, via olika former av avtal. Av dessa är 788 finansierade genom leasingavtal, vilket ger 
bra möjligheter att successivt förnya fordonsparkens standard ur flera aspekter; teknik, säkerhet, kom-
fort och miljö. Borås Stads krav på miljöanpassade fordon gör också att fortsatta investeringar för att 
byta ut äldre fordon och maskiner är nödvändiga. Anskaffning av nya fordon sker i samarbete med 
Koncerninköp i Borås Stad. 

Fordonsverkstaden samarbetar med sina kunder inom Borås Stad genom kundmöten, bland annat 
kring information om vår verksamhet samt avstämning av pågående projekt med respektive kund. Kun-
derna är främst Borås Elnät AB, Tekniska förvaltningen, Kulturförvaltningen, Borås Energi och Miljö 
AB samt AB Bostäder i Borås. 

Fordonsverkstaden är en verkstad för tunga fordon, maskiner, personfordon och lätta lastbilar. Där ut-
förs också montering och kalibrering av alla alkolås i Borås Stads fordon och även installation av GPS i 
alla Servicekontorets fordon. Separat finns också en komplett däckverkstad. 

I förrådet finns 3 100 artiklar för att möta efterfrågan framförallt från Servicekontorets egna verksam-
heter, men även från andra förvaltningar. Förrådet kompletterar däckverkstaden med ett däckhotell för 
cirka 3 200 däck. Till förrådet hör även drivmedelsstation och tvätthall. Drivmedelsstationen är ett 
komplement vid extraordinära händelser, med hänvisning till att det är den enda stationen i närområdet 
som kan drivas utan ordinarie elförsörjning. 

Mekaniska verkstaden är inriktad på tillverkning, reparation och underhåll av allehanda kommunal-
tekniska installationer. Det kan vara ramper, stålkonstruktioner, räcken, trappor, staket, grindar och 
annat byggnadssmide. Verkstaden är certifierad enligt EN 1090-1. Det innebär att den kan svetsa 
bärande stålkonstruktioner och kvalitetssäkra samt CE-märka sina produkter. 

Underhåll av Borås Stads skulpturpark utförs av mekaniska verkstaden på uppdrag av Kultur-
förvaltningen. 

Verksamhetsutveckling/nyheter 

Då Servicenämnden arbetar mot kommunens antagna miljömål läggs stort fokus på de olika bränsle-
slagen. Övergången från vanliga fordonsbränslen som diesel/bensin till fossilfria drivmedel ökar snabbt 
på befintlig fordonspark. 
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Servicekontoret har under året fått i uppdrag av den centrala krisledningsnämnden att upprätta ett tre-
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kring detta uppdrag i samarbete med Entreprenadavdelningen. Vi har även här fått anställa extra-
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Koncerninköp i Borås Stad. 

Fordonsverkstaden samarbetar med sina kunder inom Borås Stad genom kundmöten, bland annat 
kring information om vår verksamhet samt avstämning av pågående projekt med respektive kund. Kun-
derna är främst Borås Elnät AB, Tekniska förvaltningen, Kulturförvaltningen, Borås Energi och Miljö 
AB samt AB Bostäder i Borås. 

Fordonsverkstaden är en verkstad för tunga fordon, maskiner, personfordon och lätta lastbilar. Där ut-
förs också montering och kalibrering av alla alkolås i Borås Stads fordon och även installation av GPS i 
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heter, men även från andra förvaltningar. Förrådet kompletterar däckverkstaden med ett däckhotell för 
cirka 3 200 däck. Till förrådet hör även drivmedelsstation och tvätthall. Drivmedelsstationen är ett 
komplement vid extraordinära händelser, med hänvisning till att det är den enda stationen i närområdet 
som kan drivas utan ordinarie elförsörjning. 

Mekaniska verkstaden är inriktad på tillverkning, reparation och underhåll av allehanda kommunal-
tekniska installationer. Det kan vara ramper, stålkonstruktioner, räcken, trappor, staket, grindar och 
annat byggnadssmide. Verkstaden är certifierad enligt EN 1090-1. Det innebär att den kan svetsa 
bärande stålkonstruktioner och kvalitetssäkra samt CE-märka sina produkter. 

Underhåll av Borås Stads skulpturpark utförs av mekaniska verkstaden på uppdrag av Kultur-
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Verksamhetsutveckling/nyheter 

Då Servicenämnden arbetar mot kommunens antagna miljömål läggs stort fokus på de olika bränsle-
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Fordonsenheten kommer vid avrop av fordon för beställande förvaltningar och bolag att rekommen-
dera elfordon enligt Kommunfullmäktiges beslut. Enheten arbetar även löpande med att försöka få ner 
skadefrekvensen på fordonen i Borås Stad. Under 2020 har trenden för ökade skadeanmälningar brutits 
och istället har de minskat med 26 procent. Om detta beror på den pågående pandemin utifrån att 
fordon har använts i mindre utsträckning eller att vi faktiskt har en positiv nedåtgång får vi analysera 
när vi återgått till normala rutiner efter pandemin. 

Fordonsverkstaden har under 2019-2020 byggt till en däckverkstad med två fordonsfack för att kunna 
möta de krav som en allt större fordonspark ställer. Däckverkstaden var i drift första gången inför däck-
bytet våren 2020. Resultatet har varit positivt, ordinarie reparationer och service har fungerat väl jäm-
sides med däckbytena. Även logistiken av däckhanteringen före och efter bytena har underlättats 
eftersom förråd och däckverkstad ligger nära varandra. 

Förrådet har utökat med ett VA-lager under våren 2020 och i samband med coronapandemin har vi 
även ställt om och tillhandahåller nu ett tremånaders krisberedskapsförråd för skyddsutrustning för 
Borås Stad i samarbete med krisledningen i Borås Stad. 

Servicenämnden fick i uppdrag 2019 att köpa in och driva ett kemikaliehanteringssystem i Borås Stad. 
Avdelningen Fordon-Verkstad har under våren 2020 anställt en person som kemikaliesamordnare och 
upphandlat ett kemikaliesystem för detta uppdrag. Implementeringen påbörjades i september 2020. 

4.4 Verksamheten 2020 
Servicenämnden har till uppgift att utföra tekniska och administrativa tjänster samt servicetjänster för 
Borås Stads förvaltningar och bolag. Vårt mål är att tillsammans skapa en god livsmiljö för invånarna, 
för Borås Stads bästa. Vi bygger vårt arbete på kunskap och erfarenhet, och visar på möjligheter för en 
hållbar utveckling för Borås Stad. Servicenämnden har ingen kommunal budgettilldelning, utan arbetar 
under företagsliknande former enligt en beställar-/utförarmodell. Servicenämnden arbetar därutöver 
med uppgiften att utveckla beställar-/utförarmodellen för att klara framtidens krav. 

Servicenämndens övergripande verksamhetsidé 

Servicekontorets ska arbeta för att bidra till en god livsmiljö för Borås Stads invånare, för Borås Stads 
bästa. 

Vi uppnår detta genom att: 

• skapa kundvärde för Borås Stads förvaltningar och bolag, 
• skapa långsiktiga relationer genom verksamhetskompetens, flexibilitet och kvalitet, 
• utveckla verksamheten genom framåtanda, innovation och hållbarhet, 
• vara stadens naturliga förstärkningsresurs vid samhällsstörningar och extraordinära händelser, 

samt 
• leda utvecklingen inom våra verksamhetsområden tillsammans med våra beställare i Borås Stad 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Jämställdhetsintegrerad budget handlar om att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i budgetarbetet. 
Metoden har framför allt använts för att analysera hur offentliga resurser används ur ett genus- och 
jämställdhetsperspektiv till exempel hur offentliga resurser fördelas mellan könen och hur denna fördel-
ning möter kvinnors, mäns, flickor och pojkars behov. 

Servicenämnden verkar genom sitt arbete inom beställar-/utförarmodellen och fördelar inte några 
offentliga medel utan arbetar utifrån övriga koncernens beställningar. 
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Det innebär att Servicenämnden under året inte har genomfört några aktiviteter med anknytning till 
jämställdhetsfrämjande utveckling. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Servicekontoret har av den centrala krisledningsstaben i Borås Stad fått i uppdrag att upprätta ett kris-
beredskapsförråd för bland annat skyddsutrustning, desinfektionsmedel samt förbrukningsmaterial. 
Detta har inneburit att förvaltningen har fått prioritera hantering och logistik kring detta. Under hösten 
har vi anpassat förrådet enligt centrala krisledningsgruppens rekommendation till Kommunstyrelsen, 
det vill säga att tillhandahålla ett kontinuerligt tremånaders krisberedskapsförråd. 

Förvaltningen har varit förskonad från större sjukskrivningstal under år 2020 och sysselsättningen har 
varit fortsatt god under perioden. Det handlar framför allt om att många av Servicekontorets ordinarie 
verksamheter kunnat fortsätta som vanligt, men även tack vare förvaltningens förmåga att snabbt ställa 
om verksamheten till rådande omständigheter och med kort varsel kunna rycka in på områden där det 
behövs extra insatser. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Summa  

6 Verksamhetsmått 

6.1 Övergripande Servicekontoret 

6.1.1 Försäljning 

6.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Extern 
fakturering, tkr 

26 885 23 252 12 000 26 199 

6.2 Dataservice 

6.2.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Lösningsgrad i 
första 
kontakten, % 

85,9 85,7 86 87,7 
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Det innebär att Servicenämnden under året inte har genomfört några aktiviteter med anknytning till 
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om verksamheten till rådande omständigheter och med kort varsel kunna rycka in på områden där det 
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Lösningsgrad i 
första 
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6.3 Personal- och Kontorsservice 

6.3.1 Lönesupport 

6.3.1.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Andel besvarade 
samtal, %. 
Lönesupport 

93,6 92 87 92 

6.4 Entreprenad 

6.4.1 Anbud 

6.4.1.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Erhållna anbud, tkr 124 965 94 441 120 000 188 461 

6.5 Fordon - Verkstad 

6.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal anmälda 
skador på fordon 

592 590 580 453 
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7 Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr 
Budget  

2020 
Utgift  
2020 

Avvikelse  
2020 

Maskiner och fordon 15 000 23 319 -8 319 

Kontorsutrustning 4 000 2 713 1 287 

IT-infrastruktur 3 000 1 402 1 598 

Summa 22 000 27 434 -5 434 

Analys 
Investeringsbudgeten för maskiner och fordon uppgick till 15 mnkr, vilket är ett så kallat förslagsanslag. 
Årets faktiska investeringar för maskiner och fordon uppgår till 23,3 mnkr där 14,4 mnkr är för andra 
förvaltningar och BEMAB:s räkning. Servicekontorets egna investeringar består till största delen av re-
investeringar i traktorer till markrenhållningsverksamheten. 

I investeringsbudgeten för kontorsutrustning ingår både utskriftsenheter och infoskärmar. Där står ut-
skriftsenheterna för större delen av årets utnyttjade medel, 2,5 mnkr av utnyttjade 2,7 mnkr. Efterfrågan 
på infoskärmar har varit betydligt lägre under 2020, något som skulle kunna vara en effekt av 
coronapandemin, detta har däremot inte verifierats med verksamheterna. 

Investeringsbudgeten för IT-infrastruktur har under 2020 fått inkludera nödvändiga inköp av mobil-
telefoner under innevarande år. Detta är i sin tur en följd av att Borås Stad ändrar modellen för hårdva-
ran (mobiltelefoner inklusive tillbehör) från leasing av extern part, till egenägda mobiltelefoner med 
intern leasing. Detta uppdrag har tilldelats Servicekontoret och förändringen av modellen innebär att ett 
separat årligt investeringsanslag från och med 2021 tillförs nämndens budget. 

7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd  

utgift 

Total 
budget  

2020 

Utgift  
2020 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

Arbetsmiljöåtgärder 
Pantängen 3 500 1 936 2 027 -91 0  3 

Ombyggnation av P5 2 500 50 50 0 0  3 

Ombyggnation av 
mekanisk verkstad 3 500 1 311 1 312 -1 0  3 

Ombyggnation av P9 2 750 50 50 0 0  3 

Pantängen 
nybyggnation 53 000 23 100 1 003 22 097 22 097  2 

Pantängen 
förbättringsåtgärder 
2020 

6 900 6 900 2 906 3 994 3 994  2 

Summa 72 150 33 347 7 348 25 999 26 091   
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Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Omdisponerade medel 

Posten inkluderar arbetsmiljöåtgärder Pantängen, ombyggnation av P5, ombyggnation av mekanisk 
verkstad samt ombyggnation av P9. 

Investeringarna som omdisponerades till innevarande år, är nu avslutade och aktiveras i och med års-
bokslutet 2020. 

Pantängen nybyggnation 

Investeringsposten i sin helhet avser ny- och ombyggnation av Pantängen. Investeringen ska bland 
annat resultera i en utökning av antalet kontorsplatser och förbättrad användning av befintliga lokaler. 

Posten ”utgift 2020” härrör till de hittills nedlagda kostnaderna för framtagande av upphandling för 
byggnation. 

Med hänvisning till Kommunfullmäktiges återremiss till Stadsledningskansliet som beslutades på 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-08-27, har investeringen pausats och Servicenämnden av-
vaktar resultatet av denna återremiss. 

Resterande budgeterade medel för 2020 omdisponeras därmed till 2021. 

Pantängen förbättringsåtgärder 2020 

Posten omfattar ombyggnationer av befintlig yta både inomhus och utomhus samt översyn/utbyte och 
utbyggnad av belysning, ventilation, laddstationer och solcellsenergi. 

Här fortsätter ännu ej avslutade projekt enligt lagd plan. Dessa omfattar bland annat utökning av 
skärmtak, förbättringsåtgärder i verkstadslokaler samt slutbesiktning av solcellsinstallationer. 

De projekt som avslutas och aktiveras omfattar översyn av belysning och installation av laddstationer 
för motorfordon. 
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1 Inledning 
Sociala omsorgsnämnden arbetar tillsammans för att personer med funktionsnedsättning kan leva ett 
gott liv i en välmående verksamhet. Nämnden har tillsammans med presidiet under 2020 identifierat 
målbilder för att staka ut de viktigaste områdena att lägga fokus på de kommande åren. För att kunna 
bibehålla och utveckla kvaliteten i verksamheterna krävs att nämnden arbetar aktivt med: 

• Att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla personal och att möta 
framtidens behov från målgrupperna. 

• Att kunna göra brukare aktiva/delaktiga då förväntningarna på välfärden ökar.  

Förvaltningen har under hösten arbetat med att ta fram en organisation som förvaltningen tror kan 
möta morgondagens utmaningar över tid med goda resultat. Arbetet har präglats av stor delaktighet i 
tillitsresans tecken där - vi tillsammans - är ledordet och nyckeln till framgång. 

Sociala omsorgsnämnden har för första gången på många år ett positivt resultat på 9,5 miljoner kronor 
vilket ger förvaltningen ett bra självförtroende inför framtiden. Samtidigt så har nämndens intäkter och 
personalkostnader påverkats positivt av covid-19 vilket gör det svårt att göra jämförelser med tidigare 
år och dra slutsatser för kommande år. 

2 Viktiga händelser under året 
• Hela 2020 har till stor del präglats av covid-19. Under våren var det stort fokus på att göra 

riskbedömningar och konsekvensanalyser på enheterna, skapa rutiner samt säkra tillgången på 
skyddsmaterial. Sociala omsorgsnämnden fattade beslut om att stänga ned insatsen daglig 
verksamhet under perioden 23 mars t.o.m. 31 augusti. Syftet med nedstängningen var att 
minska smittspridningen samt att säkra personalförsörjningen. Förvaltningsledningen 
identifierade tidigt behovet av kontinuerlig kommunikation till samtliga medarbetare för att 
löpande nå ut med uppdaterade rutiner och information i organisationen. Att selektera 
information och att nå ut med den till kärnpersonal har varit och är en utmaning. 
Smittspridningen inom förvaltningen har under hela året varit förhållandevis låg och 
förvaltningen har kunnat säkra både verksamheten och personalförsörjningen.  

• Tack vare pandemin har förvaltningen helt ställt om till att bli digital för tjänstepersoner. 
Tekniken har fungerat otroligt väl och i princip alla möten har kunnat ske digitalt. Även 
kärnpersonal har tack vare Teams-appen kunnat ha digitala möten och APT. Digitaliseringen i 
förvaltningen fortsätter under 2021.  

• Sociala omsorgsförvaltningen har under ett års tid arbetat med tillitsbaserad styrning och 
ledning genom bl.a. en pilotgrupp. I pilotgruppen har det ingått sju enhetschefer och en 
verksamhetutvecklare. Tillsammans har dem träffats regelbundet för att diskutera styrning och 
ledning i förvaltningen. Pilotgruppen avslutade sitt arbete och i samband med det tog de fram 
olika rekommendationer på hur förvaltningen skulle kunna arbeta vidare med styrning och 
ledning. Dessa rekommendationer handlar om stärkt samarbete mellan och inom olika 
yrkesprofessioner i förvaltningen, att tydliggöra roller och ansvar samt att fortsätta arbetet för 
att skapa förutsättningar för ett gott ledarskap i förvaltningen. Förvaltningen kommer att 
fortsätta sin resa mot ett mer tillitsbaserat arbetssätt under kommande år.  

• 14 gruppbostäder drivs idag på entreprenad i regi av Attendo. Under året skedde en 
avtalsuppföljning och Sociala omsorgsnämnden valde att förlänga avtalet med Attendo i 
ytterligare 3 år, därefter sker ny upphandling.  

• Förvaltningen har lagt grunden för en mer systematisk uppföljning och analys. Utifrån arbetet 
med att skapa mål för förvaltningen har också ett arbete påbörjats för att säkra uppföljningen 
och analys av data. Kunskapsbaserade arbetssätt är ett viktigt stöd till medarbetare och bidrar 
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1 Inledning 
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minska smittspridningen samt att säkra personalförsörjningen. Förvaltningsledningen 
identifierade tidigt behovet av kontinuerlig kommunikation till samtliga medarbetare för att 
löpande nå ut med uppdaterade rutiner och information i organisationen. Att selektera 
information och att nå ut med den till kärnpersonal har varit och är en utmaning. 
Smittspridningen inom förvaltningen har under hela året varit förhållandevis låg och 
förvaltningen har kunnat säkra både verksamheten och personalförsörjningen.  

• Tack vare pandemin har förvaltningen helt ställt om till att bli digital för tjänstepersoner. 
Tekniken har fungerat otroligt väl och i princip alla möten har kunnat ske digitalt. Även 
kärnpersonal har tack vare Teams-appen kunnat ha digitala möten och APT. Digitaliseringen i 
förvaltningen fortsätter under 2021.  

• Sociala omsorgsförvaltningen har under ett års tid arbetat med tillitsbaserad styrning och 
ledning genom bl.a. en pilotgrupp. I pilotgruppen har det ingått sju enhetschefer och en 
verksamhetutvecklare. Tillsammans har dem träffats regelbundet för att diskutera styrning och 
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• 14 gruppbostäder drivs idag på entreprenad i regi av Attendo. Under året skedde en 
avtalsuppföljning och Sociala omsorgsnämnden valde att förlänga avtalet med Attendo i 
ytterligare 3 år, därefter sker ny upphandling.  

• Förvaltningen har lagt grunden för en mer systematisk uppföljning och analys. Utifrån arbetet 
med att skapa mål för förvaltningen har också ett arbete påbörjats för att säkra uppföljningen 
och analys av data. Kunskapsbaserade arbetssätt är ett viktigt stöd till medarbetare och bidrar 
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också till att bedömningarna kan bli mer likvärdiga och transparenta. Systematisk uppföljning av 
verksamheten är kärnan i det förbättringsarbete som nämnden är skyldig att bedriva. Att arbeta 
mer systematiskt för att utveckla och följa upp såväl insatser som arbetssätt innebär en stor 
möjlighet till förbättrad kvalitet. Kunskapsbaserade arbetssätt är viktiga stöd för medarbetare 
och brukare, och de bidrar till mer likvärdiga, jämlika, jämställda och transparenta bedömningar 
och insatser. Att ta bort sådant som inte ger bra resultat och inte baseras på bästa tillgängliga 
kunskap är både kostnadseffektivt och motverkar misslyckande och lidande för både 
medarbetare och brukare.  

• Sedan december 2020 verkställer nämnden insatser för barn- och ungdomar enligt LSS 9:8. 
Gruppbostaden har i dagsläget tre platser, två av dessa platser säljs idag till annan kommun. 

3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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 

Här ser förvaltningen att lokalen Skogslid på sikt 
skulle kunna utgöra en sådan gruppbostad med 
nära koppling till äldreomsorg. I Socialstyrelsens 
rekommendationer för bostad med särskild 
service (2018) beskrivs att ”undantag i fråga om 
lokaliseringen av bostad med särskild service 
bör kunna göras bland annat då det gäller 
bostäder för en mindre grupp personer, som är i 
så stort sjukvårdsbehov att det är nödvändigt att 
medicinsk vård är lätt tillgänglig”. Under 2021 
hoppas förvaltningen kunna ta fastigheten 
Skogslid i anspråk och i så fall utmana principen 
om att ha en bostad med särskild service enligt 
LSS i nära anslutning till äldreomsorgen för dem 
med stora omsorgsbehov och i så fall flytta de 
brukare med störst omsorgsbehov dit. 
Sociala omsorgsförvaltningen har aktualiserat 
behovet av ombyggnation av lokalerna via en 
framställan till Lokalförsörjningsförvaltningen. 
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3.1.2 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Jämställdhetsperspektivet  Genomfört Arbetet med att ge samtliga medarbetare 
utbildning i social dokumentation och 
genomförandeplaner är ett viktigt arbete på 
Sociala omsorgsförvaltningen. Under 2020 har 
alla medarbetare genomgått utbildningen och 
planering fortgår kring en fortsatt implementering 
och hur utbildningen ska ges till nya 
medarbetare. 
Genomförandeplansutbildningarna är en 
satsning för att öka medarbetarnas kompetens i 
upprättande av genomförandeplaner samt öka 
brukarnas delaktighet vid upprättandet. Planen 
ska också innehålla tydliga mål som tagits fram 
tillsammans med brukare. 
VIP och Schysst kompis har haft uppehåll under 
året p.g.a. pågående pandemi. 
Vid analys av beviljade insatser från 
myndighetsutövningen i början av året utifrån ett 
genusperspektiv framkommer att skillnaden av 
beviljade insatser mellan män och kvinnor är 
marginell. Vid analys dec 2020 visar siffrorna 
detsamma, skillnaden är marginell. 

3.2 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

8,9 8,4 8 10,7 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

42,9 51,6 27 42 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

32 42 43 34,5 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Sjuktalet i förvaltningen ligger över målvärdet. Coronapandemin verkar har haft stor effekt på 
sjukfrånvaro. Förvaltningen har följt Folkhälsomyndigheterna rekommendationer om att avhålla sig 
från jobbet om minsta tecken på förkylning m.m. har naturligtvis bidragit till de höga sjuktalen. I övrigt 
och enligt forskningen på området är orsakerna till sjukfrånvaro faktorer som förändrade attityder i 
samhället, förändrade sjukskrivningsrutiner samt konjunkturläget. Förvaltningens insatser mot höga 
sjuktal har fokus på friskfaktorer för en hälsosam organisation t.ex närvarande ledarskap, delaktighet 
och påverkansmöjligheter, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, kompetensutvecklingsarbete 
samt transparent beslutsprocess. Arbetet med sjukfrånvaro och rehabilitering på individnivå sker utefter 
Borås Stads rutin för rehabilitering. På enhetsnivå arbetas mer med ett preventivt och promotivt 
perspektiv genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dels förebygger man med ett preventivt 
perspektiv genom att arbeta systematiskt med tillbud och arbetsskador. 
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3.1.2 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Jämställdhetsperspektivet  Genomfört Arbetet med att ge samtliga medarbetare 
utbildning i social dokumentation och 
genomförandeplaner är ett viktigt arbete på 
Sociala omsorgsförvaltningen. Under 2020 har 
alla medarbetare genomgått utbildningen och 
planering fortgår kring en fortsatt implementering 
och hur utbildningen ska ges till nya 
medarbetare. 
Genomförandeplansutbildningarna är en 
satsning för att öka medarbetarnas kompetens i 
upprättande av genomförandeplaner samt öka 
brukarnas delaktighet vid upprättandet. Planen 
ska också innehålla tydliga mål som tagits fram 
tillsammans med brukare. 
VIP och Schysst kompis har haft uppehåll under 
året p.g.a. pågående pandemi. 
Vid analys av beviljade insatser från 
myndighetsutövningen i början av året utifrån ett 
genusperspektiv framkommer att skillnaden av 
beviljade insatser mellan män och kvinnor är 
marginell. Vid analys dec 2020 visar siffrorna 
detsamma, skillnaden är marginell. 

3.2 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

8,9 8,4 8 10,7 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

42,9 51,6 27 42 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

32 42 43 34,5 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Sjuktalet i förvaltningen ligger över målvärdet. Coronapandemin verkar har haft stor effekt på 
sjukfrånvaro. Förvaltningen har följt Folkhälsomyndigheterna rekommendationer om att avhålla sig 
från jobbet om minsta tecken på förkylning m.m. har naturligtvis bidragit till de höga sjuktalen. I övrigt 
och enligt forskningen på området är orsakerna till sjukfrånvaro faktorer som förändrade attityder i 
samhället, förändrade sjukskrivningsrutiner samt konjunkturläget. Förvaltningens insatser mot höga 
sjuktal har fokus på friskfaktorer för en hälsosam organisation t.ex närvarande ledarskap, delaktighet 
och påverkansmöjligheter, systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, kompetensutvecklingsarbete 
samt transparent beslutsprocess. Arbetet med sjukfrånvaro och rehabilitering på individnivå sker utefter 
Borås Stads rutin för rehabilitering. På enhetsnivå arbetas mer med ett preventivt och promotivt 
perspektiv genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dels förebygger man med ett preventivt 
perspektiv genom att arbeta systematiskt med tillbud och arbetsskador. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Nämndens målvärde för 2020 på 27 årsarbetare har inte uppnåtts, utfallet för 2020 är 42 årsarbetare. 
En bedragande orsak till den höga siffran är att nämnden har under coronapandemin i beredskapssyfte 
anställt fler timavlönad personal. Vidareutveckling av bemanningsplanering av kärnverksamheten och 
vid bemanningsenheten pågår med målet att bemanna mer effektivt året om och att 
bemanningsenheten är behjälplig vid akut frånvaro. Arbetet med optimerad bemanning är 
fortsättningsvis också ett utvecklingsområde som på sikt kommer att bidra till att minska andelen 
timavlönad personal på förvaltningen. 
 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Friskvårdsbidrag är en av de förmåner Borås Stad som arbetsgivare erbjuder våra medarbetare. Att 
erbjuda friskvårdsbidrag ger en tydlig signal att vi vill underlätta för medarbetarna att utöva 
hälsofrämjande aktiviteter. Friskvårdsbidraget kan, beroende på vilken aktivitet medarbetaren utövar, 
förebygga arbetsrelaterade belastningsskador och öka den psykiska hälsan - effekter som är bra både för 
enskilda medarbetare och Borås Stad som arbetsgivare. 2020 utnyttjade 34,5% av Sociala 
omsorgsförvaltningens medarbetare friskvårdsbidraget. Information om att man som medarbetare i 
förvaltningen kan ta del av friskvårdsbidrag samt gällande regler har diskuterats på APT och finns på 
intranätet. 
 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Öka andelen medarbetare som 
anser att Sociala 
omsorgsförvaltningen är en attraktiv 
arbetsgivare 

52% 80,6% 85% 80,6% 

 Öka andel brukare som upplever 
sig delaktiga i både 
handläggningsprocessen och i 
utförandet av sina insatser 

 77,7  77,7 

 Andelen brukare som upplever ett 
bra bemötande, trygghet och 
förtroende för medarbetare på 
Sociala omsorgsförvaltningen ska 
öka. 

 71,3  71,3 

Öka andelen medarbetare som anser att Sociala omsorgsförvaltningen är en 
attraktiv arbetsgivare 
Statistikuppgift är hämtad från 2019 års medarbetarenkät. Målvärde på 80 % har uppnåtts. Den stora 
skillnaden i jämförelse med tidigare år beror på att förvaltningen under 2019 medarbetarenkät har 
räknat med de som intog en neutral inställning till denna fråga. Förutom det har förvaltningen arbetat 
med ett antal sen tidigare identifierade förbättringsområde inom mål och uppföljning. Enhetschefer fick 
i uppdrag att arbetare vidare med att utforma enhetsspecifika mål som har implementeras på alla 
arbetsplatser. Långsiktiga insatser i form av arbetsgivarvarumärke, handlingsplan för arbetsmiljöarbete, 
kompetensförsörjningsplan, hälsofrämjande ledarskap kommer också att intensifieras. 
 

Öka andel brukare som upplever sig delaktiga i både handläggningsprocessen 
och i utförandet av sina insatser 
Att brukare känner sig delaktiga i utförandet av sina insatser handlar om att få vara delaktiga i 
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utredningsprocessen, planeringen och utformningen av de insatser man beviljats. Alla brukare kan vara 
delaktiga utifrån sina olika förutsättningar och utifrån personens funktionsnivå. 
 
Strategi: Under handläggningsprocessen ska brukaren vara delaktig och den enskildes synpunkter ska 
beaktas. Brukaren ska få information om processen samt vad beslutet innebär. Viktigt att handläggaren 
använder tolk/ tecken/ kommunikationsverktyg vid behov så barnet/den vuxna ska ha en chans att 
förstå processen. Att hitta metoder för att mäta delaktigheten pågår. 
 
Metod: 
-Arbeta fram metoder/ underlag för att mäta samt öka andel brukare som upplever sig delaktiga i 
handläggningsprocessen, utformas under 2021. 
-Delaktiga i utformningen av genomförandeplanen 
-Delaktiga i att bestämma om sådant som är viktigt för brukaren 
-Uppföljning av brukares upplevda delaktighet mäts årligen i brukarenkäten utformad av SKR. 
 

Andelen brukare som upplever ett bra bemötande, trygghet och förtroende för 
medarbetare på Sociala omsorgsförvaltningen ska öka. 
Att brukare känner sig trygga med personalen på förvaltningen handlar om kontinuitet av personal, att 
personal kan kommunicera med varje enskild brukare, att brukare både ska känna sig sedda och 
förstådda av den personal som är ansvarig. 
 
Strategi: Att förvaltningen arbetar aktivt med arbetsgivarvarumärket för att behålla kompetent personal 
inom förvaltningen. På så sätt minskar man personalomsättningen och arbetar för att hålla sjuktalen 
låga, vilket ökar kontinuiteten för brukarna. Förvaltningen behöver vidare arbeta med 
kompetensutveckling av personal för att stärka metoder för kommunikation samt lyfta vikten av ett 
gott bemötande. 
 
Metod: 
-Satsa på kompetensutveckling 
-Tydliggöra vikten av kommunikation och olika metoder för kommunikation 
-Uppföljning av brukares upplevda trygghet mäts årligen i brukarenkäten utformad av SKR 

3.2.1 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Kärragården  Ej genomfört Kärragården var stängt sommaren 2020 till följd 
av pandemin.  

Avtalsuppföljning kring 
entreprenadboenden 

 Genomfört Arbetet med uppföljning av verksamheten pågår 
enligt plan och rapporterades i november. 
Rapporten låg till grund för att Sociala 
omsorgsnämnden fattade beslut om att förlänga 
avtalet med Attendo med 3 år.  

Utredning Husbonden  Delvis 
genomfört 

Förvaltningsjurist och förvaltningscontroller har 
en pågående dialog med Husbonden för att 
komma till stånd med ett nytt avtal under 2021. 
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utredningsprocessen, planeringen och utformningen av de insatser man beviljats. Alla brukare kan vara 
delaktiga utifrån sina olika förutsättningar och utifrån personens funktionsnivå. 
 
Strategi: Under handläggningsprocessen ska brukaren vara delaktig och den enskildes synpunkter ska 
beaktas. Brukaren ska få information om processen samt vad beslutet innebär. Viktigt att handläggaren 
använder tolk/ tecken/ kommunikationsverktyg vid behov så barnet/den vuxna ska ha en chans att 
förstå processen. Att hitta metoder för att mäta delaktigheten pågår. 
 
Metod: 
-Arbeta fram metoder/ underlag för att mäta samt öka andel brukare som upplever sig delaktiga i 
handläggningsprocessen, utformas under 2021. 
-Delaktiga i utformningen av genomförandeplanen 
-Delaktiga i att bestämma om sådant som är viktigt för brukaren 
-Uppföljning av brukares upplevda delaktighet mäts årligen i brukarenkäten utformad av SKR. 
 

Andelen brukare som upplever ett bra bemötande, trygghet och förtroende för 
medarbetare på Sociala omsorgsförvaltningen ska öka. 
Att brukare känner sig trygga med personalen på förvaltningen handlar om kontinuitet av personal, att 
personal kan kommunicera med varje enskild brukare, att brukare både ska känna sig sedda och 
förstådda av den personal som är ansvarig. 
 
Strategi: Att förvaltningen arbetar aktivt med arbetsgivarvarumärket för att behålla kompetent personal 
inom förvaltningen. På så sätt minskar man personalomsättningen och arbetar för att hålla sjuktalen 
låga, vilket ökar kontinuiteten för brukarna. Förvaltningen behöver vidare arbeta med 
kompetensutveckling av personal för att stärka metoder för kommunikation samt lyfta vikten av ett 
gott bemötande. 
 
Metod: 
-Satsa på kompetensutveckling 
-Tydliggöra vikten av kommunikation och olika metoder för kommunikation 
-Uppföljning av brukares upplevda trygghet mäts årligen i brukarenkäten utformad av SKR 

3.2.1 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Kärragården  Ej genomfört Kärragården var stängt sommaren 2020 till följd 
av pandemin.  

Avtalsuppföljning kring 
entreprenadboenden 

 Genomfört Arbetet med uppföljning av verksamheten pågår 
enligt plan och rapporterades i november. 
Rapporten låg till grund för att Sociala 
omsorgsnämnden fattade beslut om att förlänga 
avtalet med Attendo med 3 år.  

Utredning Husbonden  Delvis 
genomfört 

Förvaltningsjurist och förvaltningscontroller har 
en pågående dialog med Husbonden för att 
komma till stånd med ett nytt avtal under 2021. 

Sociala omsorgsnämnden, Årsredovisning 2020 8(24) 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 6 545 7 807 3 747 13 179 9 432 

Avgifter och övriga 
intäkter 101 845 97 608 101 886 97 576 -4 310 

Summa intäkter 108 390 105 415 105 633 110 755 5 122 

Personal -443 076 -462 113 -476 045 -472 025 4 020 

Lokaler -19 393 -19 624 -19 859 -20 005 -146 

Material och tjänster -288 373 -301 019 -302 018 -308 518 -6 500 

Kapitalkostnader -1 169 -1 061 -909 -902 7 

Summa kostnader -752 011 -783 817 -798 831 -801 450 -2 619 

Buffert (endast i 
budget) 0 0 -7 002 0 7 002 

Nettokostnad -643 621 -678 402 -700 200 -690 695 9 505 

Kommunbidrag 626 700 657 275 700 200 700 200 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -16 921 -21 127 0 9 505 9 505 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 0 0 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 0 0 0 0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -16 921 -21 127 0 9 505 9 505 

Ackumulerat resultat -5 415 -11 792 -11 792 -2 287 9 505 

I bokslut 2019 kompenserades nämnden för ökade kostnader till följd av ökat antal timmar personlig assistans enligt LSS (10 950 tkr) samt 
för överförda brukare från VÄN (3 800 tkr) vilket gav ett ackumulerat resultat på -11 792 tkr. 

Resultatanalys 
Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse på 9 505 tkr för 2020, vilket motsvarar 1,4% av 
budgetramen. Nämndens intäkter och personalkostnader har påverkats positivt av covid-19 vilket gör 
det svårt att göra jämförelser med tidigare år och dra slutsatser för kommande år. 

Nämnden begär kompensation i årets bokslut för ökade volymtimmar personlig assistans enligt LSS 
jämfört med volymtimmar 2019 (6 760 tkr) samt för årets kostnader för överförda brukare från Vård- 
och äldrenämnden (1 700 tkr). Totalt begär nämnden kompensation från Kommunstyrelsen med 
8 460 tkr. 

Intäkter 

En positiv avvikelse för intäkterna med 5 122 tkr kommer främst från ett statsbidrag för merkostnader 
till följd av covid-19 samt statsbidrag från Migrationsverket avseende ersättning för stödinsatser samt 
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hälso-och sjukvård för nyanlända. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna har ett överskott på 4 020 tkr jämfört med budget. Nämnden har fått budget för 
boenden som inte har öppnat än, ett boende som öppnade senare än planerat samt för verksamhet 
(aktiveringspedagoger) som inte har startat under 2020 vilket tillsammans ger en positiv avvikelse av 
personalkostnaderna med 4 700 tkr. Inom centrala stödfunktioner har det varit vakanta tjänster och 
tjänstledigheter del av året. Stängning av daglig verksamhet medförde att personalen arbetade inom 
övriga verksamheter och därmed minskade vikariekostnaderna. Färre insatser inom några områden 
under året, bl a kontaktperson och boendestöd, eftersom brukare tackat nej till insatsen p.g.a. oro för 
att smittas av covid-19 vilket har medfört lägre personalkostnader. 

Material och tjänster 

Material och tjänster har ett underskott på -6 500 tkr jämfört med budget och består av ett antal 
negativa och positiva poster som avviker från budget där de största avvikelserna avser: 

Externa placeringar i andra kommuner har en negativ budgetavvikelse på -2 850 tkr. 

Personer med LSS insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL har ökat som ett resultat 
att 65-års gränsen mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden togs bort 2019. SON 
fick ingen budget för de överflyttade brukarna vilket har ökat kostnaderna för nämnden. Kostnaderna 
har för 2020 varit betydligt lägre än för 2019 vilket beror på färre insatser som en följd av covid-19. 
Nämnden begär kompensation i årets bokslut för 2020 års kostnader som uppgår till 1 700 tkr. 

Ett ökat antal timmar personlig assistans enligt LSS jämfört med antal timmar 2019 ger en negativ 
budgetavvikelse på -8 605 tkr. Beviljade timmar avseende merkostnader förknippade med covid-19 har 
kompenserats med statsbidrag på 1 845 tkr. Nettokostnadsökningen jämfört med 2019 uppgår till 
6 760 tkr. Volymökningen är myndighetsbeslut och kan inte påverkas. Nämnden begär kompensation i 
årets bokslut med 6 760 tkr. 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2497
Sociala omsorgsnämnden, Årsredovisning 2020 9(24) 

hälso-och sjukvård för nyanlända. 

Personalkostnader 

Personalkostnaderna har ett överskott på 4 020 tkr jämfört med budget. Nämnden har fått budget för 
boenden som inte har öppnat än, ett boende som öppnade senare än planerat samt för verksamhet 
(aktiveringspedagoger) som inte har startat under 2020 vilket tillsammans ger en positiv avvikelse av 
personalkostnaderna med 4 700 tkr. Inom centrala stödfunktioner har det varit vakanta tjänster och 
tjänstledigheter del av året. Stängning av daglig verksamhet medförde att personalen arbetade inom 
övriga verksamheter och därmed minskade vikariekostnaderna. Färre insatser inom några områden 
under året, bl a kontaktperson och boendestöd, eftersom brukare tackat nej till insatsen p.g.a. oro för 
att smittas av covid-19 vilket har medfört lägre personalkostnader. 

Material och tjänster 

Material och tjänster har ett underskott på -6 500 tkr jämfört med budget och består av ett antal 
negativa och positiva poster som avviker från budget där de största avvikelserna avser: 

Externa placeringar i andra kommuner har en negativ budgetavvikelse på -2 850 tkr. 

Personer med LSS insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL har ökat som ett resultat 
att 65-års gränsen mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden togs bort 2019. SON 
fick ingen budget för de överflyttade brukarna vilket har ökat kostnaderna för nämnden. Kostnaderna 
har för 2020 varit betydligt lägre än för 2019 vilket beror på färre insatser som en följd av covid-19. 
Nämnden begär kompensation i årets bokslut för 2020 års kostnader som uppgår till 1 700 tkr. 

Ett ökat antal timmar personlig assistans enligt LSS jämfört med antal timmar 2019 ger en negativ 
budgetavvikelse på -8 605 tkr. Beviljade timmar avseende merkostnader förknippade med covid-19 har 
kompenserats med statsbidrag på 1 845 tkr. Nettokostnadsökningen jämfört med 2019 uppgår till 
6 760 tkr. Volymökningen är myndighetsbeslut och kan inte påverkas. Nämnden begär kompensation i 
årets bokslut med 6 760 tkr. 
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4.2 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Central administration      

Intäkter 585 91 0 254 254 

Kostnader -27 865 -32 677 -29 599 -27 110 2 489 

Resultat -27 280 -32 586 -29 599 -26 856 2 743 

Politisk verksamhet      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 455 -1 512 -1 594 -1 297 297 

Resultat -1 455 -1 512 -1 594 -1 297 297 

Vård och omsorg i 
ordinärt boende      

Intäkter 3 262 2 257 902 1 929 1 027 

Kostnader -38 058 -47 303 -17 515 -18 042 -527 

Resultat -34 796 -45 046 -16 613 -16 113 500 

Vård och omsorg i 
särskilt boende      

Intäkter 5 657 5 721 6 781 7 190 409 

Kostnader -81 261 -83 947 -93 369 -96 333 -2 964 

Resultat -75 604 -78 226 -86 588 -89 143 -2 555 

Insatser enl LSS och 
SFB      

Intäkter 98 117 98 038 96 378 100 084 3 706 

Kostnader -597 090 -613 910 -649 175 -651 949 -2 774 

Resultat -498 973 -515 872 -552 797 -551 865 932 

Övrig vård och omsorg      

Intäkter 2 068 2 035 1 572 1 450 -122 

Kostnader -7 581 -7 182 -7 579 -6 871 708 

Resultat -5 513 -5 147 -6 007 -5 421 586 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -7 002 0 7 002 

Resultat 0 0 -7 002 0 7 002 

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      
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Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

Totalt      

Intäkter 109 689 108 142 105 633 110 907 5 274 

Kostnader -753 310 -786 531 -805 833 -801 602 4 231 

Resultat -643 621 -678 389 -700 200 -690 695 9 505 

4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Inom verksamheten central administration redovisas kostnader för centrala stödfunktioner. 

Budgetavvikelse 

Central administration har en budgetavvikelse för året på 2 743 tkr. Avvikelsen beror till största delen 
på tjänster som varit vakanta del av året samt tjänstledigheter som inte har ersatts med vikarier. 

Analys av verksamheten 

Uppgiften är att stödja nämnden och verksamheterna med att uppnå satta mål och följa beslutade 
riktlinjer. 
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Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

      

Intäkter      

Kostnader      

Resultat      

Totalt      

Intäkter 109 689 108 142 105 633 110 907 5 274 

Kostnader -753 310 -786 531 -805 833 -801 602 4 231 

Resultat -643 621 -678 389 -700 200 -690 695 9 505 

4.3 Verksamhetsanalys 

4.3.1 Central administration 

Inom verksamheten central administration redovisas kostnader för centrala stödfunktioner. 

Budgetavvikelse 

Central administration har en budgetavvikelse för året på 2 743 tkr. Avvikelsen beror till största delen 
på tjänster som varit vakanta del av året samt tjänstledigheter som inte har ersatts med vikarier. 

Analys av verksamheten 

Uppgiften är att stödja nämnden och verksamheterna med att uppnå satta mål och följa beslutade 
riktlinjer. 
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4.3.2 Politisk verksamhet 

Inom verksamheten politisk verksamhet redovisas kostnader för arvoden och övriga 
sammanträdeskostnader samt nämndsekreterare. 

Budgetavvikelse 

Politisk verksamhet har en budgetavvikelse för året på 297 tkr. 

Analys av verksamheten 

Under året har nämnden haft 13 st sammanträden. Nämnden har ett uppdrag att ansvara för ett lokalt 
funktionshinderråd. Som en följd av covid-19 har funktionshinderrådet endast genomfört ett möte 
2020. 

4.3.3 Vård och omsorg i ordinärt boende 

Inom verksamheten vård och omsorg i ordinärt boende redovisas SoL insatser som utförs i ordinärt 
boende. Insatserna som redovisas i det här avsnittet är boendestöd och hemtjänst. 

Budgetavvikelse 

Vård och omsorg i ordinärt boende har en budgetavvikelse för året på 500 tkr. Boendestöd har färre 
utförda timmar än budgeterat vilket medför ett överskott på 1 700 tkr. Inom verksamheten finns även 
övriga små diverse plusposter. Ett underskott på -1 700 tkr avseende köp av hemtjänst för personer 
med LSS insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL. För dessa insatser gjordes det till 
2019 en förändrad gränsdragning mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden. 
Sociala omsorgsnämnden fick ingen budget för de överflyttade brukarna. Kostnaderna har för 2020 
varit betydligt lägre än för 2019 vilket beror på färre insatser som en följd av covid-19. 

Analys av verksamheten  

Hemtjänst 

Sociala omsorgsnämnden beslutar om insatser enligt SoL, exempelvis hemtjänst och trygghetslarm. 
Utförare av de beslutade insatserna är Vård- och äldreförvaltningen samt privata utförare enligt 
valfrihetssystemet (LOV). Vård- och äldrenämnden debiterar Sociala omsorgsnämnden för utförda 
insatser. Antalet personer inom målgruppen ökar då 65-års gränsen är borttagen och brukarna finns 
kvar inom Sociala omsorgsnämndens ansvarsområde. 

Boendestöd 

Analys av pandemins effekter för 2020 har inte genomförts. Dock kan det inte ses några större 
förändringar i form av ökat behov av stöd. Sedan kvartal tre har det varit ett ökat inflöde av nya 
brukare inom område socialpsykiatri. Det har under året funnits tecken på en ökad oro för att drabbas 
av covid-19 vilket i en del fall har inneburit att brukarna har avbokat insatser för att minska sociala 
kontakter. Verksamheten har i många fall behövt tänka nytt och i möjligaste mån, i dialog med 
brukaren, genomföra insatsen i annan form t ex digitalt. Sett ur ett brukarperspektiv är det i dagsläget 
svårt att säga vilka konsekvenser detta får för brukarna i framtiden. Troligt är att psykiskt mående 
påverkas negativt och flera brukare kan komma att ansöka om utökade insatser framåt. 

Enhetschef tillsammans med medarbetare arbetar aktivt med framtagen åtgärdsplan för en budget i 
balans. Antalet vikarier i verksamheten har minskat till följd av en ökad samplanering med framförallt 
LSS-teamet. Strategiskt viktiga åtgärder är fortsatt att arbeta med att minska ohälsan/sjukfrånvaron, 
minska kostnaderna för vikarier genom effektivare samplanering samt fortsätta arbetet med 
personalanpassningar som pågått sedan förra året. Den utökning av stödpedagogresurser som 
genomförts under året har gett effekt genom mer kvalitativa genomförandeplaner samt att planerade 
insatser i större utsträckning utgår från brukarnas behov utifrån identifierade livsområden enligt modell 
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IBIC. 

Nämndens uppdrag att arbeta med hemmaplanslösningar och att minska kostnader för köp av externa 
platser kräver att det satsas på kompetensutveckling inom boendestöd. Främst inom området 
socialpsykiatri, samsjuklighet, komplex vård och psykiatriska diagnoser. 

4.3.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

Inom verksamheten vård och omsorg i särskilt boende redovisas bostad med särskild service enligt SoL 
för personer med psykisk funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvårdsinsatser för målgruppen. 
Insatserna verkställs inom nämndens gruppbostäder samt genom externa placeringar. 

Budgetavvikelse 

Vård och omsorg i särskilt boende har en budgetavvikelser för året på -2 555 tkr. Externa placeringar 
inom socialpsykiatrin har ett underskott på -5 200 tkr medan egna gruppbostäder har ett litet överskott 
till följd av en under året såld plats till annan kommun. Inom verksamheten finns även övriga små 
diverse plusposter. Ett överskott på 1 500 tkr från budget till aktiveringspedagoger. Nämnden hade för 
avsikt att anställa två medarbetare med särskild kompetens kring psykisk ohälsa men rekryteringen har 
flyttats fram p.g.a. covid-19. Budget för aktiveringspedagoger ska tillhöra verksamhet övrig vård och 
omsorg och flyttas dit 2021. 

Analys av verksamheten  

Socialpsykiatri gruppbostäder 

Arbetet med optimerad bemanning och samplanering har under 2020 gett önskvärd effekt och området 
som helhet redovisar en budget i balans. Strategiskt viktiga områden att arbeta med under 2021 är att 
komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron som redovisas inom området. En tydlig tendens är att 
brukarnas allt komplexare funktionsnedsättningar, ökande ålder samt mer omfattande 
omvårdnadsbehov på sikt kan komma att kräva en högre personaltäthet. Ytterligare anpassningar av 
personalresurser i verksamheten kan innebära en försämrad kvalitet och att brukarnas behov inte fullt 
ut kan tillgodoses. 

För att öka möjligheten till hemmaplanslösningar och minskade kostnader för köp av externa 
placeringar finns det ett stort behov av att frigöra platser på våra gruppbostäder. Brukare som t ex på 
grund av hög ålder, demenssjukdom och där personen får ett större och mer omfattande 
omvårdnadsbehov ska motiveras att söka vård- och omsorgsboende. Brukarnas allt mer komplexa 
behov, psykisk ohälsa parallellt med funktionsnedsättning och även samsjuklighet i varierande grad 
kräver stora satsningar och ekonomiska resurser för att ge medarbetarna den kompetensutveckling de 
är i behov av. 

Hälso- och sjukvårdsinsats 

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring 
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i 
nämndens reglemente. Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom 
socialpsykiatrin i Borås Stad. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer 
i behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir 
äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel kopplat till ökad 
ålder. 

Myndighetsutövning 

Beslut om bostad med särskild service genom externa placeringar sker när behovet inte kan verkställas i 
egen regi. Handläggare inom myndighetsutövningen eftersträvar i dialog med verkställigheten att andra 
insatser prövas först, som exempelvis boendestöd i ordinärt boende. 
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IBIC. 

Nämndens uppdrag att arbeta med hemmaplanslösningar och att minska kostnader för köp av externa 
platser kräver att det satsas på kompetensutveckling inom boendestöd. Främst inom området 
socialpsykiatri, samsjuklighet, komplex vård och psykiatriska diagnoser. 

4.3.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

Inom verksamheten vård och omsorg i särskilt boende redovisas bostad med särskild service enligt SoL 
för personer med psykisk funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvårdsinsatser för målgruppen. 
Insatserna verkställs inom nämndens gruppbostäder samt genom externa placeringar. 

Budgetavvikelse 

Vård och omsorg i särskilt boende har en budgetavvikelser för året på -2 555 tkr. Externa placeringar 
inom socialpsykiatrin har ett underskott på -5 200 tkr medan egna gruppbostäder har ett litet överskott 
till följd av en under året såld plats till annan kommun. Inom verksamheten finns även övriga små 
diverse plusposter. Ett överskott på 1 500 tkr från budget till aktiveringspedagoger. Nämnden hade för 
avsikt att anställa två medarbetare med särskild kompetens kring psykisk ohälsa men rekryteringen har 
flyttats fram p.g.a. covid-19. Budget för aktiveringspedagoger ska tillhöra verksamhet övrig vård och 
omsorg och flyttas dit 2021. 

Analys av verksamheten  

Socialpsykiatri gruppbostäder 

Arbetet med optimerad bemanning och samplanering har under 2020 gett önskvärd effekt och området 
som helhet redovisar en budget i balans. Strategiskt viktiga områden att arbeta med under 2021 är att 
komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron som redovisas inom området. En tydlig tendens är att 
brukarnas allt komplexare funktionsnedsättningar, ökande ålder samt mer omfattande 
omvårdnadsbehov på sikt kan komma att kräva en högre personaltäthet. Ytterligare anpassningar av 
personalresurser i verksamheten kan innebära en försämrad kvalitet och att brukarnas behov inte fullt 
ut kan tillgodoses. 

För att öka möjligheten till hemmaplanslösningar och minskade kostnader för köp av externa 
placeringar finns det ett stort behov av att frigöra platser på våra gruppbostäder. Brukare som t ex på 
grund av hög ålder, demenssjukdom och där personen får ett större och mer omfattande 
omvårdnadsbehov ska motiveras att söka vård- och omsorgsboende. Brukarnas allt mer komplexa 
behov, psykisk ohälsa parallellt med funktionsnedsättning och även samsjuklighet i varierande grad 
kräver stora satsningar och ekonomiska resurser för att ge medarbetarna den kompetensutveckling de 
är i behov av. 

Hälso- och sjukvårdsinsats 

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring 
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i 
nämndens reglemente. Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom 
socialpsykiatrin i Borås Stad. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer 
i behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir 
äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel kopplat till ökad 
ålder. 

Myndighetsutövning 

Beslut om bostad med särskild service genom externa placeringar sker när behovet inte kan verkställas i 
egen regi. Handläggare inom myndighetsutövningen eftersträvar i dialog med verkställigheten att andra 
insatser prövas först, som exempelvis boendestöd i ordinärt boende. 
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Nämnden har identifierat att det finns personer med beslut om bostad med särskild service inom 
socialpsykiatrin som p.g.a. ålder fått utökade behov av insatser i form av omvårdnad och tillsyn. I dessa 
fall finns behov av rörlighet från boende inom socialpsykiatrin till vård- och omsorgsboende inom 
Vård- och äldreförvaltningen. 

För att inte utöka nuvarande nivå på antalet platser inom särskilt boende och balansera 
kostnadsökningar inom hälso- och sjukvård och köpta tjänster fortsätter nämndens förebyggande 
arbete genom samverkan mellan myndighet/verkställighet samt HSV. Hemmaplanslösningar i form av 
stöd till personer i ordinärt boende utvecklas tillsammans med boendestöd samt öppenvård där även 
bostadsfrågan är en central fråga för att insatserna på hemmaplan ska fungera. Arbetet med att externt 
placerade brukare ska vistas på hemmaplan och att behoven ska tillgodoses i hemkommunen fortsätter 
under 2021. 

4.3.5 Insatser enl LSS och SFB 

Nämnden har ansvar för myndighetsutövning enligt LSS. Det omfattar personer som tillhör lagens 
personkrets och som har behov av insatser där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. De insatser 
som kan beviljas enligt LSS är personlig assistans, boende med särskilt stöd och service för vuxna samt 
för barn och ungdomar, daglig verksamhet, avlösarservice, kontaktperson, ledsagarservice, 
korttidsvistelse samt korttidstillsyn för skolungdomar. 

Budgetavvikelse 

Insatser enligt LSS och SFB har en budgetavvikelse för året på 932 tkr. Två stycken planerade 
gruppbostäder som inte öppnat under 2020 samt försenad öppning av boende för barn och ungdomar 
ger ett överskott på 3 700 tkr. 

Under sommaren bedrevs ingen verksamhet på Kärragården (+600 tkr). 

Högre intäkter från Migrationsverket än budgeterat avseende ersättning för stödinsatser samt hälso-och 
sjukvård för nyanlända (+2 800 tkr). En post som är svår att budgetera och prognostisera eftersom den 
varierar mellan åren. 

Ett ökat antal beviljade timmar personlig assistans enligt LSS jämfört med antal beviljade timmar 2019 
ger en negativ budgetavvikelse på -8 605 tkr. Beviljade timmar avseende merkostnader förknippade 
med covid-19 har kompenserats med statsbidrag på 1 845 tkr. Nettokostnadsökningen jämfört med 
2019 uppgår till 6 760 tkr. 

Externa placeringar i andra kommuner har ett överskott på 2 600 tkr. 

Verkställigheten av personlig assistans inklusive LSS-team har ett underskott på - 2 900 tkr. 

Kostnaden för habiliteringsersättning som utbetalas vid deltagande i daglig verksamhet var högre än 
budgeterat (-550 tkr). Under året har brukare som stannat hemma p.g.a. oro för covid-19 fått behålla 
sin habiliteringsersättning och därmed har det varit färre sjukavdrag från habiliteringsersättningen. 

Avlösarservice, kontaktperson och ledsagarservice samt korttidsverksamhet i egen regi har ett överskott 
på 3 000 tkr. Verkställighet av daglig verksamhet har ett överskott på 750 tkr. Överskotten är till största 
del hänförliga till pandemin. 

Grupp- och servicebostäder i egen regi har ett underskott med -2 000 tkr och som jämförelse 
redovisades det ett underskott 2019 med -7 000 tkr. I årets underskott ingår en förvaltningsintern 
overheadkostnad på köp från bemanningspoolen, en kostnad som under 2019 inte redovisades på 
samma sätt. Verksamheten har fått en budgetförstärkning med 1 300 tkr till 2020. En del av ett 
förbättrat resultat är förknippat med covid-19. Under perioden när daglig verksamhet var stängd 
arbetade personalen från daglig verksamhet i grupp- och servicebostäderna. Enheter som har haft 
ökade merkostnader som en följd av covid-19 har fått statsbidrag för detta. Många enheter har under 
året förbättrat sin personalplanering genom samplanering mellan enheter och därigenom fått till ett 
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effektivare nyttjande av personella resurser. 

Analys av verksamheten 

Bostad med särskild service för vuxna 

Gruppbostäder 

Brukarna tillhörande målgruppen blir allt äldre och får åldersrelaterade försämringar och sjukdomar 
som kräver ökade vård- och omsorgsinsatser. Under 2020 har detta framförallt inneburit att 
gruppbostäder med vaken natt blivit fler samt ett ökat bemanningsbehov även dagtid. I och med en 
längre överlevnad är det framförallt demenssjukdomarna som ökar vilket ställer ett annat krav på 
kompetens och ett förändrat arbetssätt för medarbetarna. Antalet brukare som uppnått pensionsålder 
och därmed inte deltar i daglig verksamhet växer vilket också innebär en ökad bemanning dagtid på 
våra gruppbostäder. 

Arbete pågår med att samplanera inom gruppbostäderna men fortfarande finns utmaningar att få ut all 
personaltid då behovet är kortare än passens längd enligt kollektivavtal, framförallt på morgonen. Det 
finns många vakanta helgpass som boendesektion inte kan schemalägga på befintlig personal och 
samplanering behövs med annat område där personal kan arbeta helger på gruppbostäderna och 
schemaläggas på sitt område för att få ut sina vardagstider. Under hösten 2020 startade området upp en 
pilot med sex gruppbostäder för att påskynda arbetet med optimerad bemanning/samplanering. 

Servicebostäder 

Brukarnas behov har över tid förändrats från mer eller mindre självständiga till att idag ha fler och mer 
omfattande behov av stöd. En tydlig trend är att lediga lägenheter som är placerade långt från 
servicebostadens baslägenhet har blivit svårare att hyra ut. Ökande ålder och mer komplexa omsorgs- 
och vårdbehov innebär för medarbetarna ett behov av förändrat arbetssätt. En ökande ålder innebär att 
fler personer idag inte har någon daglig verksamhet utan är hemma i sin bostad hela dagarna vilket då 
innebär en ökad bemanning dagtid. 

Översyn av personalresurser pågår på samtliga enheter men ytterligare anpassningar är svåra att 
genomföra på grund av schematekniska skäl. Oavsett beläggning kräver varje enskild enhet en viss 
grundbemanning som inte kan understigas. 

Bostad med särskild service för barn och unga 

Sedan december 2020 verkställer nämnden insatser för barn- och ungdomar enligt LSS 9:8. 
Gruppbostaden har i dagsläget tre platser och två av dessa platser säljs idag till annan kommun. 

Personlig assistans inkl LSS-team 

Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till 
högst 20 timmar per vecka. Dessa brukare har ofta omfattande behov av assistans för andra personliga 
behov och aktiviteter vilket gör att antal assistanstimmar överstiger 20 timmar per vecka. Brukaren har 
rätt till assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) från Försäkringskassan när de 
grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka, men även då svarar kommunen ekonomiskt 
för de första 20 timmarna per vecka. Kommunen har också kostnaderna för tillfällig utökning av 
assistanstimmar och kostnaderna för sjukfrånvaro hos privata assistansanordnare. 

Brukarna har fått mer komplexa vård- och omsorgsbehov vilket ställer krav på både verksamhet och 
medarbetare att anpassa och utveckla stödet till brukarna. Medarbetare har även behov av fortsatt 
kompetensutveckling, 

Det är en utmaning att få följsamhet till det lokala kollektivavtalet och medarbetares rätt till 
heltidsanställning utan att det ger en merkostnad. Det lokala kollektivavtalet säger inga delade turer, 
begränsningar i långa och korta turer, arbetstid på 37 timmar i veckan, semesterväxling och fler 
semesterdagar per anställd inom ramen för den ersättningsnivå som finns till förfogande. 

Hos brukare med komplexa funktionsnedsättningar där det krävs specialkunskaper för att säkra kvalitén 
i mötet med den enskilde brukaren krävs långa bredvidgångar vilket leder till höga kostnader. 
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effektivare nyttjande av personella resurser. 

Analys av verksamheten 

Bostad med särskild service för vuxna 

Gruppbostäder 

Brukarna tillhörande målgruppen blir allt äldre och får åldersrelaterade försämringar och sjukdomar 
som kräver ökade vård- och omsorgsinsatser. Under 2020 har detta framförallt inneburit att 
gruppbostäder med vaken natt blivit fler samt ett ökat bemanningsbehov även dagtid. I och med en 
längre överlevnad är det framförallt demenssjukdomarna som ökar vilket ställer ett annat krav på 
kompetens och ett förändrat arbetssätt för medarbetarna. Antalet brukare som uppnått pensionsålder 
och därmed inte deltar i daglig verksamhet växer vilket också innebär en ökad bemanning dagtid på 
våra gruppbostäder. 

Arbete pågår med att samplanera inom gruppbostäderna men fortfarande finns utmaningar att få ut all 
personaltid då behovet är kortare än passens längd enligt kollektivavtal, framförallt på morgonen. Det 
finns många vakanta helgpass som boendesektion inte kan schemalägga på befintlig personal och 
samplanering behövs med annat område där personal kan arbeta helger på gruppbostäderna och 
schemaläggas på sitt område för att få ut sina vardagstider. Under hösten 2020 startade området upp en 
pilot med sex gruppbostäder för att påskynda arbetet med optimerad bemanning/samplanering. 

Servicebostäder 

Brukarnas behov har över tid förändrats från mer eller mindre självständiga till att idag ha fler och mer 
omfattande behov av stöd. En tydlig trend är att lediga lägenheter som är placerade långt från 
servicebostadens baslägenhet har blivit svårare att hyra ut. Ökande ålder och mer komplexa omsorgs- 
och vårdbehov innebär för medarbetarna ett behov av förändrat arbetssätt. En ökande ålder innebär att 
fler personer idag inte har någon daglig verksamhet utan är hemma i sin bostad hela dagarna vilket då 
innebär en ökad bemanning dagtid. 

Översyn av personalresurser pågår på samtliga enheter men ytterligare anpassningar är svåra att 
genomföra på grund av schematekniska skäl. Oavsett beläggning kräver varje enskild enhet en viss 
grundbemanning som inte kan understigas. 

Bostad med särskild service för barn och unga 

Sedan december 2020 verkställer nämnden insatser för barn- och ungdomar enligt LSS 9:8. 
Gruppbostaden har i dagsläget tre platser och två av dessa platser säljs idag till annan kommun. 

Personlig assistans inkl LSS-team 

Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till 
högst 20 timmar per vecka. Dessa brukare har ofta omfattande behov av assistans för andra personliga 
behov och aktiviteter vilket gör att antal assistanstimmar överstiger 20 timmar per vecka. Brukaren har 
rätt till assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) från Försäkringskassan när de 
grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka, men även då svarar kommunen ekonomiskt 
för de första 20 timmarna per vecka. Kommunen har också kostnaderna för tillfällig utökning av 
assistanstimmar och kostnaderna för sjukfrånvaro hos privata assistansanordnare. 

Brukarna har fått mer komplexa vård- och omsorgsbehov vilket ställer krav på både verksamhet och 
medarbetare att anpassa och utveckla stödet till brukarna. Medarbetare har även behov av fortsatt 
kompetensutveckling, 

Det är en utmaning att få följsamhet till det lokala kollektivavtalet och medarbetares rätt till 
heltidsanställning utan att det ger en merkostnad. Det lokala kollektivavtalet säger inga delade turer, 
begränsningar i långa och korta turer, arbetstid på 37 timmar i veckan, semesterväxling och fler 
semesterdagar per anställd inom ramen för den ersättningsnivå som finns till förfogande. 

Hos brukare med komplexa funktionsnedsättningar där det krävs specialkunskaper för att säkra kvalitén 
i mötet med den enskilde brukaren krävs långa bredvidgångar vilket leder till höga kostnader. 
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Under året har fortbildning i genomförandeplaner fortsatt. Fokus är på upprättande samt uppföljning 
av genomförandeplan, arbetsplan och den enskildes pärm. Insatserna ska tillgodose brukarens behov 
utifrån aktuella livsområden (IBIC), att brukaren är delaktig i sin egen genomförandeplan samt att 
planen innehåller mätbara mål. 

LSS-teamet är en verksamhet som utför personlig assistans där det är bedömt att traditionell personlig 
assistans är alltför kostsamt. Verksamheten verkställer beslut enligt personlig assistans utifrån 
kommunens yttersta ansvar. Möjligheten för denna verksamhet att redovisa en budget i balans är 
minimal på grund av att det inte utgår ersättning för den kringtid som uppstår mellan insatser. 

Daglig verksamhet 

För att anpassa verksamheten till LOV (Lagen om valfrihet) har nämnden genomfört anpassningar i 
verksamheterna samt genom att minska antalet enheter. Deltagare har erbjudits platser i övrig befintlig 
verksamhet vilket leder till förtätning av antal deltagare per enhet. Detta kan leda till ökad risk för hot- 
och våldssituationer i våra verksamheter. 

Samordning av personalbemanning är ett pågående arbete och fortgår dagligen för att optimera 
bemanning och resursanvändning. 

En ny generations deltagare ställer krav på annan typ av verksamhet. Ett aktivt arbete behövs för att 
kunna erbjuda nya och anpassade aktiviteter och arbetsuppgifter. Behoven är mer komplexa hos den 
enskilde deltagaren och detta kräver ökad kompetens hos medarbetarna för att kunna möta deltagaren 
på ett professionellt sätt samt att utveckla en kvalitativ verksamhet. Översynen fortsätter kontinuerligt 
om möjlighet till utveckling kan vara att slå ihop mindre enheter och en kartläggning av befintlig 
verksamhet pågår. En översyn visar att flera lokaler inte är verksamhetsanpassade och att arbetsmiljön 
för både deltagare och personal inte är optimal. 

Övriga insatser enligt LSS 

AKL (avlösning, kontaktperson, ledsagning) inklusive stödfamilj är områden som de senaste åren varit 
svårt att rekrytera till. Under 2020 utifrån rådande pandemi har framförallt insatsen kontaktperson varit 
svår att verkställa med anledning av att brukarna tackar nej/pausar insatsen med oro och rädsla för att 
smittas av covid-19. Korttidsvistelse enligt LSS har sedan ett par år tillbaka haft en minskad efterfrågan 
men som under 2020 ser ut att ha vänt och fr.o.m. hösten har det varit ett ökat inflöde av antalet 
brukare som ansöker om insatsen. Det har också noterats att de som idag ansöker om korttidsvistelse 
har en svårare funktionsnedsättning och komplexare behov av stöd. 

Hälso- och sjukvårdsinsatser 

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring 
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i 
nämndens reglemente. Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom LSS och 
socialpsykiatrin i Borås Stad. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer 
i behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir 
äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel kopplat till ökad 
ålder. 

Enheten för hälso- och sjukvård ser att behovet av handledning och stöd av legitimerad personal ökar i 
verksamheterna p.g.a. ökad vårdtyngd till följd av ålder och ökat behov av somatisk vård. 

Myndighetsutövning 

Verksamheten arbetar med att kontinuerligt följa upp beslutade insatser och nyckeltal för att säkerställa 
en god intern kontroll. Beslut om insatser ska följas av aktuell rättspraxis och aktuella domar, beslut om 
eventuellt dubbla insatser som t ex bostad med särskild service och kontaktperson övervägs noga. Det 
pågår tätare uppföljningar av beslut, rutiner som har upprättats följs upp månadsvis av enhetschef vilket 
har resulterat i tydligare prövning av goda levnadsvillkor. 
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4.3.6 Övrig vård och omsorg 

Inom verksamheten vård och omsorg redovisas övriga insatser enligt SoL för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

Budgetavvikelse 

Övrig vård och omsorg för äldre och funktionshindrade har en budgetavvikelse för året på 586 tkr. 
Flertalet enheter inom daglig sysselsättning har varit stängda del av året som en följd av covid-19 vilket 
medfört en positiv budgetavvikelse. Budgetavvikelsen från aktiveringspedagoger för 2020 finns under 
verksamhet vård och omsorg i särskilt boende. Aktiveringspedagoger ska tillhöra verksamheten övrig 
vård och omsorg och flyttas därför hit till 2021. 

Analys av verksamheten 

Aktiveringspedagoger 

Nämnden hade för avsikt att anställa två medarbetare med särskild kompetens kring psykisk ohälsa 
men rekryteringen har flyttats fram p.g.a. covid-19. Målsättningen är att dessa ska rekryteras under 
2021. Uppdraget är att skapa innehåll och aktiviteter för personer med psykisk funktionsnedsättning för 
att bryta isoleringen för målgruppen. Målgruppen har behov av stödjande nätverk som tror på deras 
förmåga samt aktiviteter som det finns evidens för och som leder till ökad delaktighet i samhället och 
på arbetsmarknaden. 

Träffpunkt Berggården 

Berggården är en öppen mötesplats för personer med psykisk ohälsa. Syftet med Berggården är att 
motverka social isolering och erbjuda dagliga aktiviteter i samverkan med deltagarna. För att besöka 
Berggården krävs inget biståndsbeslut. 

Daglig sysselsättning 

Daglig sysselsättning är integrerad med daglig verksamhet och de enheter/grupper som finns har 
deltagare från båda verksamheterna. Inom verksamheterna Solvarvsgatan, Fontänen och Jobb Resurs 
verkställs deltagare med SoL-beslut. Jobb Resurs verkställer även LSS och verksamheten består av 
ca 75% LSS (daglig verksamhet). 

4.4 Verksamheten 2020 
En utmaning för nämnden är att under 2020 hitta en bemanningsmodell som hanterar borttagandet av 
delade turer samt korta och långa arbetspass. Detta ska utformas så att det stärker nämnden som en 
attraktiv arbetsgivare samt ske med kvalitet för berörda brukare. 

Nämnden ska göra sin del i att garantera att elever som har gått ut med fullständiga godkända betyg 
inom barn- och omsorgsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet får 
provanställning. Sociala omsorgsförvaltningen har ett stort behov av att anställa personal med adekvat 
utbildning. Alla med adekvat utbildning som söker arbete på Sociala omsorgsförvaltningen får en 
anställning. Provanställning förekommer i undantagsfall. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
Sociala omsorgsförvaltningen genomför regelbundet kvalitetskontroller hos upphandlade verksamheter. 

Sommarkolonin på Kärragården ska finnas kvar. Verksamheten var dock stängd under sommaren 2020 
p.g.a. pågående pandemi. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Sociala 
omsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder ska 
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4.3.6 Övrig vård och omsorg 

Inom verksamheten vård och omsorg redovisas övriga insatser enligt SoL för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

Budgetavvikelse 

Övrig vård och omsorg för äldre och funktionshindrade har en budgetavvikelse för året på 586 tkr. 
Flertalet enheter inom daglig sysselsättning har varit stängda del av året som en följd av covid-19 vilket 
medfört en positiv budgetavvikelse. Budgetavvikelsen från aktiveringspedagoger för 2020 finns under 
verksamhet vård och omsorg i särskilt boende. Aktiveringspedagoger ska tillhöra verksamheten övrig 
vård och omsorg och flyttas därför hit till 2021. 

Analys av verksamheten 

Aktiveringspedagoger 

Nämnden hade för avsikt att anställa två medarbetare med särskild kompetens kring psykisk ohälsa 
men rekryteringen har flyttats fram p.g.a. covid-19. Målsättningen är att dessa ska rekryteras under 
2021. Uppdraget är att skapa innehåll och aktiviteter för personer med psykisk funktionsnedsättning för 
att bryta isoleringen för målgruppen. Målgruppen har behov av stödjande nätverk som tror på deras 
förmåga samt aktiviteter som det finns evidens för och som leder till ökad delaktighet i samhället och 
på arbetsmarknaden. 

Träffpunkt Berggården 

Berggården är en öppen mötesplats för personer med psykisk ohälsa. Syftet med Berggården är att 
motverka social isolering och erbjuda dagliga aktiviteter i samverkan med deltagarna. För att besöka 
Berggården krävs inget biståndsbeslut. 

Daglig sysselsättning 

Daglig sysselsättning är integrerad med daglig verksamhet och de enheter/grupper som finns har 
deltagare från båda verksamheterna. Inom verksamheterna Solvarvsgatan, Fontänen och Jobb Resurs 
verkställs deltagare med SoL-beslut. Jobb Resurs verkställer även LSS och verksamheten består av 
ca 75% LSS (daglig verksamhet). 

4.4 Verksamheten 2020 
En utmaning för nämnden är att under 2020 hitta en bemanningsmodell som hanterar borttagandet av 
delade turer samt korta och långa arbetspass. Detta ska utformas så att det stärker nämnden som en 
attraktiv arbetsgivare samt ske med kvalitet för berörda brukare. 

Nämnden ska göra sin del i att garantera att elever som har gått ut med fullständiga godkända betyg 
inom barn- och omsorgsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet får 
provanställning. Sociala omsorgsförvaltningen har ett stort behov av att anställa personal med adekvat 
utbildning. Alla med adekvat utbildning som söker arbete på Sociala omsorgsförvaltningen får en 
anställning. Provanställning förekommer i undantagsfall. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
Sociala omsorgsförvaltningen genomför regelbundet kvalitetskontroller hos upphandlade verksamheter. 

Sommarkolonin på Kärragården ska finnas kvar. Verksamheten var dock stängd under sommaren 2020 
p.g.a. pågående pandemi. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Sociala 
omsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder ska 
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implementeras i nämndens ordinarie verksamhet. 

Nämnden ska arbeta med ett rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna. 

4.5 Jämställdhetsperspektivet 
Arbetet med att ge samtliga medarbetare utbildning i social dokumentation och genomförandeplaner är 
ett viktigt arbete på Sociala omsorgsförvaltningen. Under 2020 har alla medarbetare genomgått 
utbildningen och planering fortgår kring en fortsatt implementering och hur utbildningen ska ges till 
nya medarbetare. 

Genomförandeplansutbildningarna är en satsning för att öka medarbetarnas kompetens i upprättande 
av genomförandeplaner samt öka brukarnas delaktighet vid upprättandet. Planen ska också innehålla 
tydliga mål som tagits fram tillsammans med brukare. 

VIP och Schysst kompis har haft uppehåll under året p.g.a. pågående pandemi. 

Vid analys av beviljade insatser från myndighetsutövningen i början av året utifrån ett genusperspektiv 
framkommer att skillnaden av beviljade insatser mellan män och kvinnor är marginell. Vid analys dec 
2020 visar siffrorna detsamma, skillnaden är marginell. 

5 Konsekvenser av coronaviruset 
Förvaltningsledningen har tillsammans med fackliga representanter och hälso- och 
sjukvårdsorganisationen haft regelbundna avstämningsmöten kring covid-19. På mötena har såväl 
förvaltningens situation som aktuell smittskyddsinformation diskuterats för att ta fram underlag inför 
de beslut som förvaltningsledningen behövt fatta. Under våren var det stort fokus på att göra 
riskbedömningar och konsekvensanalyser på enheterna, skapa rutiner samt säkra tillgången på 
skyddsmaterial. Förvaltningsledningen identifierade tidigt behovet av kontinuerlig kommunikation till 
samtliga medarbetare för att löpande nå ut med uppdaterade rutiner och information i organisationen. 
Att selektera information och att nå ut med den till kärnpersonal har varit och är en utmaning. 
Förvaltningsledningen har haft regelbundna möten där enhetschefer informerats om nuläget och haft 
möjlighet att ställa frågor om förvaltningsledningens arbete relaterat till covid-19. För att öka 
kunskapen om basala hygienrutiner i förvaltningen med syfte att minska smittspridningen genomfördes 
vårdhygiensutbildningar till vissa ombud på enheterna. 

Nämnden beslutade tidigt att stänga den dagliga verksamheten, detta primärt utifrån två perspektiv, för 
det första för att minimera smittspridning och för det andra att säkerställa personalförsörjningen i 
verksamheten. Genom att stänga daglig verksamhet frigjorde förvaltningen ca 70 årsarbetare som 
kunde ställa om och arbeta ute på förvaltningens boenden. Daglig verksamhet var stängd mellan 23 
mars t.o.m. 31 augusti. 

Nämnden verkställde till stor del insatsen daglig verksamhet inom ramen för brukarens boende. 
Stängningen medförde ökade kostnader inom myndighetsutövning för bl. a. utökad personlig assistans 
och inom gruppbostäder krävdes det en ökad bemanning. Brukare som berörts av stängningen har 
påverkats i olika grad och nämnden har mottagit flera synpunkter kring att verksamheter har varit 
stängda. 

Enheter som har haft brukare som varit smittade eller misstänkt smittade av covid-19 har haft 
merkostnader för utökad bemanning. 

Utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer så var personal ute i verksamheterna hemma och 
sjuka vid allra minsta förkylningssymptom. I verksamheten behöver oftast personalen ersättas med en 
vikarie. Sjuklönekostnad hänförlig till detta har under mars täckts av statsbidraget. 
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Under våren tillkom ett statsbidrag med syfte att ekonomiskt stödja regioners och kommuners 
verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom hälso- och sjukvård samt 
socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. 
Statsbidraget gällde för merkostnader i perioden 1 februari-30 november 2020. Nämnden har därmed 
fått ersättning för de merkostnader som har uppstått under året. Kostnaden för inköp av 
skyddsmaterial finns centralt i kommunen. 

Nämnden har haft en ökad kostnad för habiliteringsersättningen under året. Deltagare har fått behålla 
sin ersättning vid frånvaro på grund av oro samt vid uppvisade symptom. Under tiden som daglig 
verksamhet var stängd fick deltagare behålla sin ersättning. Samtidigt har nämnden haft en minskad 
kostnad med motsvarande belopp för Kärrgården där det inte bedrevs någon verksamhet under 
sommaren. 

Överskottet i några av nämndens verksamheter är ett följd av pandemin, där det bl.a. inom boendestöd 
och kontaktpersoner har utförts färre insatser, ett överskott inom daglig verksamhet och daglig 
sysselsättning hänförligt till att verksamheten var stängd del av året. Personalen från daglig verksamhet 
arbetade i andra verksamheter under stängning med minskade vikariekostnader som följd. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19 6 400 

Merkostnader som finansierats av statsbidrag -6 400 

Habiliteringsersättning -600 

Kärragården 600 

Positiv ekonomisk effekt till följd av covid-19 8 000 

Summa 8 000 

6 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder 
och styrelser 

Sociala omsorgsnämnden har en funktionshinderkonsulent anställd med uppgift att revidera och följa 
upp ”Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle”. Syftet med handlingsplanen är att driva arbetet med 
tillgänglighet framåt i de olika förvaltningarna. 

Utifrån nämndens uppdrag om tillgänglighet och den gällande handlingsplanen för ett tillgängligt 
samhälle inleddes i slutet av året en utvärdering av programmet. Resultatet av utvärderingen presenteras 
under 2021. 

Nämnden tog också under 2020 initiativ till att arbeta tillsammans med funktionshinderföreningar för 
att ta fram ett förslag till hur förvaltningarna ska arbeta vidare efter 2020 med handlingsplanen. 

Nämnden har inom ramen för uppdraget genomfört workshops med stadens presidier och 
förvaltningar för att sprida kunskap kring tillgänglighet. Nämnden har även påbörjat arbete och 
diskussion tillsammans med funktionshinderföreningarna för att fortsätta samordningen av 
tillgänglighetsutbildning efter 2020. 

I samarbetsuppdraget ingår även att sprida information om tillgänglighetsarbetet lokalt, nationellt och 
internationellt. Nedan följer exempel på vad som genomförts under 2020: 

• Involverats i revideringen av handbok för evenemang och möten i Borås tillsammans med 
Borås TME (Turism Möten och Evenemang). 

• Funktionshinderkonsulenten har deltagit i funktionsrätt Borås ordförandemöte 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2507
Sociala omsorgsnämnden, Årsredovisning 2020 19(24) 

Under våren tillkom ett statsbidrag med syfte att ekonomiskt stödja regioners och kommuners 
verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom hälso- och sjukvård samt 
socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning. 
Statsbidraget gällde för merkostnader i perioden 1 februari-30 november 2020. Nämnden har därmed 
fått ersättning för de merkostnader som har uppstått under året. Kostnaden för inköp av 
skyddsmaterial finns centralt i kommunen. 

Nämnden har haft en ökad kostnad för habiliteringsersättningen under året. Deltagare har fått behålla 
sin ersättning vid frånvaro på grund av oro samt vid uppvisade symptom. Under tiden som daglig 
verksamhet var stängd fick deltagare behålla sin ersättning. Samtidigt har nämnden haft en minskad 
kostnad med motsvarande belopp för Kärrgården där det inte bedrevs någon verksamhet under 
sommaren. 

Överskottet i några av nämndens verksamheter är ett följd av pandemin, där det bl.a. inom boendestöd 
och kontaktpersoner har utförts färre insatser, ett överskott inom daglig verksamhet och daglig 
sysselsättning hänförligt till att verksamheten var stängd del av året. Personalen från daglig verksamhet 
arbetade i andra verksamheter under stängning med minskade vikariekostnader som följd. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19 6 400 

Merkostnader som finansierats av statsbidrag -6 400 

Habiliteringsersättning -600 

Kärragården 600 

Positiv ekonomisk effekt till följd av covid-19 8 000 

Summa 8 000 

6 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder 
och styrelser 

Sociala omsorgsnämnden har en funktionshinderkonsulent anställd med uppgift att revidera och följa 
upp ”Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle”. Syftet med handlingsplanen är att driva arbetet med 
tillgänglighet framåt i de olika förvaltningarna. 

Utifrån nämndens uppdrag om tillgänglighet och den gällande handlingsplanen för ett tillgängligt 
samhälle inleddes i slutet av året en utvärdering av programmet. Resultatet av utvärderingen presenteras 
under 2021. 

Nämnden tog också under 2020 initiativ till att arbeta tillsammans med funktionshinderföreningar för 
att ta fram ett förslag till hur förvaltningarna ska arbeta vidare efter 2020 med handlingsplanen. 

Nämnden har inom ramen för uppdraget genomfört workshops med stadens presidier och 
förvaltningar för att sprida kunskap kring tillgänglighet. Nämnden har även påbörjat arbete och 
diskussion tillsammans med funktionshinderföreningarna för att fortsätta samordningen av 
tillgänglighetsutbildning efter 2020. 

I samarbetsuppdraget ingår även att sprida information om tillgänglighetsarbetet lokalt, nationellt och 
internationellt. Nedan följer exempel på vad som genomförts under 2020: 

• Involverats i revideringen av handbok för evenemang och möten i Borås tillsammans med 
Borås TME (Turism Möten och Evenemang). 

• Funktionshinderkonsulenten har deltagit i funktionsrätt Borås ordförandemöte 
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• Deltagit i planeringsgruppen för Funkisfestivalen tillsammans med Kulturförvaltningen. 
• Stöttat arbetet kring lättläst information, bland annat på kommunens hemsida. 
• Skapat informationskanal till tillgänglighetsombud i staden på intranätet. 
• Deltagit i arbetsgrupp – Äldre och funktionsnedsättning, Mänskliga rättigheter nätverk, 

Rättighetsmånad, Funkisfestivalen, Tillgänglighetsanpassade dokument, Tillgänglighetsnätverk 
Västra Götaland 

• Fortsatt vara kontaktperson till Följa med kortet. 
• Fortsätter med rådgivande funktion gällande kognitiv tillgänglighet till alla förvaltningar och 

bolag genom att t.ex. vara med i olika arbetsgrupper. 
• Arbeta fram stödmaterial till alla förvaltningar kring tillgänglighet i form av en digital utbildning 

i hur man tillgänglighetsanpassar dokument. 
• Fortsätter samarbetet med Tillgänglighetskonsulenten, Lokal Försörjnings förvaltningen i 

tillgänglighetsfrågor. 
• Fortsätter delta i möte med Svenska Institutet för Standarder (SiS) samt Internationella 

Standard organisationer (ISO). 
• Arbete med ungdomsstrateg att anpassa LUPP enkät till ungdomar med funktionsnedsättning. 
• Samordna ett Internationellt samarbete tillsammans med Lokal Försörjningsförvaltningens 

nämnd. 
• Samordna möte med Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, VGR och andra aktörer 

för att diskutera hur vi kan tillgängliggöra information till unga med funktionsnedsättning. 
• Fortsatt samarbete med funktionshinderföreningar. 
• Nationellt deltar funktionshinderkonsulenten tillsammans med tillgänglighetskonsulenten i 

tillgänglighetsnätverk Västra Götaland och konferenser/workshop som samordnas av 
Länsstyrelsen. 

• Leda internationellt samarbetsprojekt med Vracar 

  

7 Verksamhetsmått 

7.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

7.1.1 Övergripande 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med LSS-beslut 

914 933 1 010 943 
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7.1.2 Personlig assistans 

7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med personlig 
assistans enligt 
LSS 

71 80 62 63 

Kommentar Fr.o.m. 2020 är definitionen förändrad till genomsnitt av antal verkställda beslut per månad 
under året. Tidigare års definition är antal unika beslut. Jämförande antal för 2019 = 58 st resp. för 2018 = 
56 st 

Antal personer 
med personlig 
assistans enligt 
SFB 

185 184 185 174 

Kommentar Fr.o.m. 2020 är definitionen förändrad till genomsnitt av antal brukare per månad under året. 
Tidigare års definition är antal unika brukare. Jämförande antal för 2019 = 177 st resp. för 2018 = 177 st 

Antal beviljade 
timmar personlig 
assistans enligt 
LSS 

165 926 171 351 166 133 208 523 

Antal utförda 
timmar personlig 
assistans enligt 
LSS 

152 455 151 066 166 133 190 518 

Genomsnittlig 
kostnad per 
person med 
personlig assistans 
enligt LSS och 
SFB 

416 676 410 297 407 393 517 477 

Kommentar Fr.o.m. 2020är definitionen förändrad till kostnad dividerad med genomsnitt av antal 
personer per månad under året. Tidigare års definition är dividerat med antal unika personer. Jämförande 
kostnad för 2019 = 460 929 kr/person resp. för 2018 = 456 807 kr/person 

7.1.3 Daglig verksamhet 

7.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med beslut om 
daglig verksamhet 

457 470 480 477 

-- varav personer 
med externt köpta 
platser enligt LOV 

100 107 95 92 
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7.1.2 Personlig assistans 

7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med personlig 
assistans enligt 
LSS 

71 80 62 63 

Kommentar Fr.o.m. 2020 är definitionen förändrad till genomsnitt av antal verkställda beslut per månad 
under året. Tidigare års definition är antal unika beslut. Jämförande antal för 2019 = 58 st resp. för 2018 = 
56 st 

Antal personer 
med personlig 
assistans enligt 
SFB 

185 184 185 174 

Kommentar Fr.o.m. 2020 är definitionen förändrad till genomsnitt av antal brukare per månad under året. 
Tidigare års definition är antal unika brukare. Jämförande antal för 2019 = 177 st resp. för 2018 = 177 st 

Antal beviljade 
timmar personlig 
assistans enligt 
LSS 

165 926 171 351 166 133 208 523 

Antal utförda 
timmar personlig 
assistans enligt 
LSS 

152 455 151 066 166 133 190 518 

Genomsnittlig 
kostnad per 
person med 
personlig assistans 
enligt LSS och 
SFB 

416 676 410 297 407 393 517 477 

Kommentar Fr.o.m. 2020är definitionen förändrad till kostnad dividerad med genomsnitt av antal 
personer per månad under året. Tidigare års definition är dividerat med antal unika personer. Jämförande 
kostnad för 2019 = 460 929 kr/person resp. för 2018 = 456 807 kr/person 

7.1.3 Daglig verksamhet 

7.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med beslut om 
daglig verksamhet 

457 470 480 477 

-- varav personer 
med externt köpta 
platser enligt LOV 

100 107 95 92 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

-- varav personer 
med externt köpta 
platser (ej LOV) 

18 21 17 14 

Genomsnittlig 
kostnad per 
person med daglig 
verksamhet 

144 943 139 688 141 098 142 160 

7.1.4 Korttidsvistelse 

7.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med beslut om 
korttidsvistelse 

118 93 100 143 

Genomsnittlig 
kostnad per 
person med 
korttidsvistelse 

152 059 168 550 152 596 90 050 

Kommentar Genomsnittlig kostnad per person är beräknad utifrån antal personer med beslut om 
korttidsvistelse och inte för antal personer med verkställda beslut. Under 2020 har färre personer varit på 
korttidsvistelse p.g.a. pandemin. 

7.1.5 Bostad med särskild service 

7.1.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antalet personer 
med verkställda 
beslut om boende 

332 347 355 338 

-- varav antal 
personer med 
externt köpta 
platser (ej LOV) 

14 13 15 20 

Antal tillgängliga 
lägenheter i LSS-
boenden 

314 314 336 319 

Genomsnittlig 
kostnad per 
person med 
boende 

771 963 802 766 752 352 843 956 
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7.2 Funktionshinderverksamhet SoL 

7.2.1 Övergripande 

7.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med beviljade 
insatser 

629 610 450 531 

7.2.2 Bostad med särskild service 

7.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med särskilt 
boende 

91 93 92 100 

-- varav personer 
med externt köpta 
platser 

17 28 17 40 

Kommentar Antal köpta platser avser inte helårsplatser utan antal som har varit externplacerade någon 
del av året. 10 platser har avslutats under året. 

7.2.3 Insatser i ordinärt boende 

7.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med boendestöd 

360 356 400 285 

Antal utförda 
timmar 
boendestöd 

16 994 16 216 18 300 14 981 
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7.2 Funktionshinderverksamhet SoL 

7.2.1 Övergripande 

7.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med beviljade 
insatser 

629 610 450 531 

7.2.2 Bostad med särskild service 

7.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med särskilt 
boende 

91 93 92 100 

-- varav personer 
med externt köpta 
platser 

17 28 17 40 

Kommentar Antal köpta platser avser inte helårsplatser utan antal som har varit externplacerade någon 
del av året. 10 platser har avslutats under året. 

7.2.3 Insatser i ordinärt boende 

7.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med boendestöd 

360 356 400 285 

Antal utförda 
timmar 
boendestöd 

16 994 16 216 18 300 14 981 
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7.2.4 Sysselsättning enligt SoL 

7.2.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med sysselsättning 
enligt SoL 

102 103 100 89 

7.2.5 Övrigt 

7.2.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer 
med trygghetslarm 

89 94 150 75 

8  Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

Överföring anslag från 2019 269  269 

Backhagsvägen LSS 500  500 

Färgaregatan LSS 500  500 

Sörmarksliden LSS 500  500 

Våglängdsgatan LSS 500  500 

Summa 2 269  2 269 

Analys 
Gruppbostäderna beräknas vara klara under 2021 och senare, investeringsmedlen har därför inte 
använts under 2020. Sociala omsorgsnämnden begär därför hos Kommunstyrelsen att återstående 
investeringsmedel för ännu ej påbörjade gruppbostäder får överföras till 2021 (2 000 tkr). 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2512

Årsredovisning 2020 
Tekniska nämnden 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2513

Årsredovisning 2020 
Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden, Årsredovisning 2020 2(44) 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................ 3 

2 Viktiga händelser under året ............................................................ 3 

3 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag ....................... 4 

3.1 Livskraftig stadskärna .................................................................................... 4 

3.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer ............................................ 4 

3.3 Ekonomi och egen organisation .................................................................... 5 

4 Nämndens verksamhet 1 .................................................................. 6 

4.1 Väghållning, skog, parker m.m. ..................................................................... 6 

4.2 Resultat ......................................................................................................... 6 

4.3 Budgetavvikelse ............................................................................................ 7 

4.4 Verksamhetsanalys ....................................................................................... 9 

4.5 Verksamheten 2020 .................................................................................... 23 

4.6 Jämställdhetsperspektivet ........................................................................... 23 

5 Nämndens verksamhet 2 ................................................................ 24 

5.1 Persontransporter ........................................................................................ 24 

5.2 Resultat ....................................................................................................... 24 

5.3 Budgetavvikelse .......................................................................................... 25 

5.4 Verksamhetsanalys ..................................................................................... 25 

5.5 Verksamheten 2020 .................................................................................... 28 

6 Konsekvenser av coronaviruset .................................................... 28 

7 Verksamhetsmått ............................................................................ 30 

7.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder ............................................................... 30 

7.2 Skogsdrift .................................................................................................... 31 

7.3 Naturvård ..................................................................................................... 33 

7.4 Väghållning .................................................................................................. 34 

7.5 Park ............................................................................................................. 37 

7.6 Persontransporter ........................................................................................ 38 

8 Investeringar ................................................................................... 39 

8.1 Investeringar, årliga anslag ......................................................................... 39 

8.2 Investeringar som löper över flera år ........................................................... 41 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2514
Tekniska nämnden, Årsredovisning 2020 3(44) 

1 Inledning 
Tekniska nämndens främsta uppgift är att förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en väl fungerande infra-
struktur. Nämnden svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade 
sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Tekniska nämnden svarar för att skapa trivsamma parker, en god yttre miljö samt en hög nivå på skol- och färdtjänstresor 
vilket är viktigt för medborgarnas välbefinnande.  

Tekniska nämndens samlade mål utgår från Borås Stads "Vision 2025", kommuncentrala och förvalt-
ningsspecifika mål: 

• Tekniska nämnden ska ge förutsättningar för människor i alla åldrar att som boende eller besökare 
känna trygghet och trivas i vår kommun. 

• Våra mötesplatser ska vara attraktiva och pulsera av liv och rörelse. Parkerna och naturen ska 
inbjuda till lek, upplevelser och rekreation. 

• Genom nytänkande i samverkan med andra, ger vi förutsättningar för säkra och miljövänliga 
kommunikationer. 

• Vår verksamhet präglas av kunniga och engagerade medarbetare. Alla skall bidra i en lärande 
organisation och verka för att vi tillsammans med boråsarna tar ett gemensamt ansvar för vår 
natur och vår närmiljö. 

• I våra verksamheter arbetar vi för att minska vår inverkan på miljön och sätta människan i cent-
rum för en hållbar utveckling av Borås Stad. 

Tekniska nämnden är delaktig i många projekt vilka syftar till att visa upp Borås Stad som en trygg och 
trevlig stad. Att belysa områden som kan uppfattas som otrygga, att hålla en bra nivå på våra anläggningar, 
att få invånare och besökare att uppleva stadens utomhusmiljöer som inbjudande, rent och snyggt - det 
är något Tekniska nämnden strävar efter. 

Nämnden är till största delen en beställarorganisation där tillgängliga budgetmedel sätter ribban för vilken 
nivå på underhåll staden vill ha. Staden växer och utvecklas ständigt. Flera projekt som förskönar stads-
bilden är på gång framöver och genom att avsätta medel för att underhålla gjorda - och kommande in-
vesteringar - så finns förutsättningar för att skapa en trygg och vacker miljö att vistas i. 

År 2020 blev inte ett år som alla andra. Tidigt kom covid-19 att prägla nämndens och förvaltningens 
arbetssätt med distansarbete och digitala möten. Ovanan vid det nya arbetssättet skapade oro över hur 
verksamheten skulle påverkas. Vid en tillbakablick kan det konstateras att verksamheten har löpt på näs-
tan som vanligt och att påverkan i verksamheterna inte blev så stor som befarat. Alla i organisationen har 
bidragit till ett bra resultat för 2020, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt, trots andra förutsätt-
ningar än normalt. 

2 Viktiga händelser under året 
• Ny förvaltningschef 
• Införande av nämndberedningsgrupper 
• Omställning till distansarbete 
• Borås nominerad till Årets "Håll Sverige rent"-kommun 
• Mobility Management: projektet På Egna Ben, 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 
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1 Inledning 
Tekniska nämndens främsta uppgift är att förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en väl fungerande infra-
struktur. Nämnden svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade 
sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Tekniska nämnden svarar för att skapa trivsamma parker, en god yttre miljö samt en hög nivå på skol- och färdtjänstresor 
vilket är viktigt för medborgarnas välbefinnande.  

Tekniska nämndens samlade mål utgår från Borås Stads "Vision 2025", kommuncentrala och förvalt-
ningsspecifika mål: 

• Tekniska nämnden ska ge förutsättningar för människor i alla åldrar att som boende eller besökare 
känna trygghet och trivas i vår kommun. 

• Våra mötesplatser ska vara attraktiva och pulsera av liv och rörelse. Parkerna och naturen ska 
inbjuda till lek, upplevelser och rekreation. 

• Genom nytänkande i samverkan med andra, ger vi förutsättningar för säkra och miljövänliga 
kommunikationer. 

• Vår verksamhet präglas av kunniga och engagerade medarbetare. Alla skall bidra i en lärande 
organisation och verka för att vi tillsammans med boråsarna tar ett gemensamt ansvar för vår 
natur och vår närmiljö. 

• I våra verksamheter arbetar vi för att minska vår inverkan på miljön och sätta människan i cent-
rum för en hållbar utveckling av Borås Stad. 

Tekniska nämnden är delaktig i många projekt vilka syftar till att visa upp Borås Stad som en trygg och 
trevlig stad. Att belysa områden som kan uppfattas som otrygga, att hålla en bra nivå på våra anläggningar, 
att få invånare och besökare att uppleva stadens utomhusmiljöer som inbjudande, rent och snyggt - det 
är något Tekniska nämnden strävar efter. 

Nämnden är till största delen en beställarorganisation där tillgängliga budgetmedel sätter ribban för vilken 
nivå på underhåll staden vill ha. Staden växer och utvecklas ständigt. Flera projekt som förskönar stads-
bilden är på gång framöver och genom att avsätta medel för att underhålla gjorda - och kommande in-
vesteringar - så finns förutsättningar för att skapa en trygg och vacker miljö att vistas i. 

År 2020 blev inte ett år som alla andra. Tidigt kom covid-19 att prägla nämndens och förvaltningens 
arbetssätt med distansarbete och digitala möten. Ovanan vid det nya arbetssättet skapade oro över hur 
verksamheten skulle påverkas. Vid en tillbakablick kan det konstateras att verksamheten har löpt på näs-
tan som vanligt och att påverkan i verksamheterna inte blev så stor som befarat. Alla i organisationen har 
bidragit till ett bra resultat för 2020, såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt, trots andra förutsätt-
ningar än normalt. 

2 Viktiga händelser under året 
• Ny förvaltningschef 
• Införande av nämndberedningsgrupper 
• Omställning till distansarbete 
• Borås nominerad till Årets "Håll Sverige rent"-kommun 
• Mobility Management: projektet På Egna Ben, 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 
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• Vaccination av almar 
• Antagande av styrdokument "Riktlinjer för trädvårdsarbete" 
• Införande av ensamåkning inom färdtjänst och riksfärdtjänst med anledning av smittorisken 
• Hemtransporter av mat för personer i riskgrupp utfördes med färdtjänstens fordon 
• Transporter av egentester för anställda inom Borås Stad med färdtjänstens fordon 

3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Livskraftig stadskärna 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Tekniska nämnden utreda 
möjligheten att göra ytterligare 
gångfartsområden. 

 Genomfört Gångfartsområde är en trafikregleringsform som 
ställer krav på utformning där fordon inte får fram-
föras med högre hastighet än gångfart. Fordons-
trafik är alltså tillåtet med restriktioner. Gågata är 
en annan regleringsform där motorfordon i grun-
den är förbjuden med vissa undantag för ”nytto-
trafik” och korsande trafik. 
 
Om meningen med uppdraget är att minska bil-
trafiken i stadskärnan och ge bättre förutsätt-
ningar för trivsammare mötesplatser och priori-
tera gående och cyklister så förefaller uppdraget 
kontraproduktivt med hänsyn till Borås Stads 
vision om att göra delar av stadskärnan bilfri. Tek-
niska nämnden kommer vid förändringar i cent-
rum utreda lämplig regleringsform varav gång-
fartsområde är en möjlighet. 

3.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Vägunderhåll (exklusive vinter) kr 
per invånare och år 

349 367 330 384 

Vägunderhåll (exklusive vinter) kr per invånare och år 
Väghållningsbudgeten klarades med en marginal av 1 806 tkr, till stor del berodde detta på historisk låg 
vinterkostnad vilket innebar kostnadstäckning för ett stort underskott för gatubelysningen samt dag-
vattenavledning. Värt att notera är att ökningen av anslaget för "tillkommande ytor och försköning" inte 
motsvarar merkostnaden för gjorda investeringar och övertagande av gator inom exploateringsområde 
vad avser framtida drift- och underhållskostnader. Gapet mellan verklig kostnad och budget ökas för 
varje år inom väghållningsbudgeten om dagens skötselnivå inte skall sänkas till en lägre nivå. 
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3.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

8,4 6,7 7 10,2 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

7,7 5,8 5 3,7 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

32 54 43 35,7 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Tekniska förvaltningen består av många olika yrkeskategorier. En stor andel av Tekniska förvaltningens 
anställda har en arbetsmarknadspolitisk anställning. Vissa i denna grupp har någon form av funktions-
nedsättning som kan bidra till att sjukfrånvarotalen ligger förhållandevis högt på förvaltningen. Inom 
förvaltningen följs sjukfrånvaron upp och man arbetar ständigt med att tidigt identifiera behov av reha-
biliterande insatser. Under 2019 arbetade man aktivt med sjukfrånvaro inom arbetsmarknadspolitiska 
anställningar och lyckades sänka förvaltningens totala sjukfrånvaro från 8,4 % 2018 till 6,7 % 2019. 
 
Förvaltningens fortsatta arbete påverkades stort på grund av covid-19 vilket ledde till en ökad sjuk-
frånvaro till 10,2 % 2020. Den relativt höga sjukfrånvaron var dock inte arbetsrelaterad utan berodde på 
att personalen tog ansvar och följde de restriktioner som var satta för att förhindra smittspridningen i 
samhället genom att sjukskriva sig vid förkylningssymptom. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Inom Tekniska förvaltningen finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Därför kan man se ett 
tydligt samband mellan ökad sjukskrivning och indikatorn "arbetad tid för timavlönade". För att hålla 
timavlönade medarbetare à jour med arbetet krävs dock en viss kontinuitet för dessa medarbetare. 
 
Under covid-19 har flertalet av färdtjänstverksamhetens kunder valt att inte åka i samma utsträckning till 
olika aktiviteter, flertalet av kundernas dagliga aktiviteter stängde även ner. Detta har påverkat behovet 
av både bokning och antal resor för förvaltningens kunder. Det har inneburit ett minskat behov av att 
fylla eventuella sjukluckor då man har klarat av en lägre bemanning vid dessa verksamheter under året. 
Målet för 2020 var satt till 5,0 årsarbetare men förvaltningens utfall för timavlönade hamnade på 3,7 
årsarbetare på grund av covid-19 med minskade resor och bokningar. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Målvärdet för förvaltningen var satt till 43 % för 2020. Förvaltningens utfall 2020 hamnade på 35,7%. 
Förvaltningen kan även se att möjligheten till fria bad har nyttjats i lägre utsträckning under 2020. På 
grund av covid-19 pandemin har många valt att vistas ute i naturen på sin fritid istället för att delta på 
friskvårdsaktiviteter inomhus vilket då innebär färre utlägg för friskvårdsaktiviteter. 
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3.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall År 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

8,4 6,7 7 10,2 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

7,7 5,8 5 3,7 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

32 54 43 35,7 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Tekniska förvaltningen består av många olika yrkeskategorier. En stor andel av Tekniska förvaltningens 
anställda har en arbetsmarknadspolitisk anställning. Vissa i denna grupp har någon form av funktions-
nedsättning som kan bidra till att sjukfrånvarotalen ligger förhållandevis högt på förvaltningen. Inom 
förvaltningen följs sjukfrånvaron upp och man arbetar ständigt med att tidigt identifiera behov av reha-
biliterande insatser. Under 2019 arbetade man aktivt med sjukfrånvaro inom arbetsmarknadspolitiska 
anställningar och lyckades sänka förvaltningens totala sjukfrånvaro från 8,4 % 2018 till 6,7 % 2019. 
 
Förvaltningens fortsatta arbete påverkades stort på grund av covid-19 vilket ledde till en ökad sjuk-
frånvaro till 10,2 % 2020. Den relativt höga sjukfrånvaron var dock inte arbetsrelaterad utan berodde på 
att personalen tog ansvar och följde de restriktioner som var satta för att förhindra smittspridningen i 
samhället genom att sjukskriva sig vid förkylningssymptom. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Inom Tekniska förvaltningen finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Därför kan man se ett 
tydligt samband mellan ökad sjukskrivning och indikatorn "arbetad tid för timavlönade". För att hålla 
timavlönade medarbetare à jour med arbetet krävs dock en viss kontinuitet för dessa medarbetare. 
 
Under covid-19 har flertalet av färdtjänstverksamhetens kunder valt att inte åka i samma utsträckning till 
olika aktiviteter, flertalet av kundernas dagliga aktiviteter stängde även ner. Detta har påverkat behovet 
av både bokning och antal resor för förvaltningens kunder. Det har inneburit ett minskat behov av att 
fylla eventuella sjukluckor då man har klarat av en lägre bemanning vid dessa verksamheter under året. 
Målet för 2020 var satt till 5,0 årsarbetare men förvaltningens utfall för timavlönade hamnade på 3,7 
årsarbetare på grund av covid-19 med minskade resor och bokningar. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
Målvärdet för förvaltningen var satt till 43 % för 2020. Förvaltningens utfall 2020 hamnade på 35,7%. 
Förvaltningen kan även se att möjligheten till fria bad har nyttjats i lägre utsträckning under 2020. På 
grund av covid-19 pandemin har många valt att vistas ute i naturen på sin fritid istället för att delta på 
friskvårdsaktiviteter inomhus vilket då innebär färre utlägg för friskvårdsaktiviteter. 
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3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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 Det reklamavtal som Tekniska nämnden har med 
Clear Channel gäller till och med 2023-12-31. 
Nytt avtal kommer tidigast att tecknas efter denna 
tidpunkt. I nu gällande avtal står "Reklamens 
innehåll får ej strida mot god svensk reklamsed 
eller mot svensk lag". 

4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Väghållning, skog, parker m.m. 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 3 756 3 203 3 620 3 556 -64 

Avgifter och övriga 
intäkter 126 324 113 741 78 537 96 572 18 035 

Summa intäkter 130 080 116 944 82 157 100 128 17 971 

Personal -41 505 -42 706 -47 892 -42 466 5 426 

Lokaler -13 254 -15 035 -10 640 -14 555 -3 915 

Material och tjänster -180 790 -162 357 -129 957 -146 603 -16 646 

Kapitalkostnader -41 754 -43 019 -46 375 -46 660 -285 

Summa kostnader -277 303 -263 117 -234 864 -250 284 -15 420 

Buffert (endast i 
budget)   -1 543  1 543 

Nettokostnad -147 223 -146 173 -154 250 -150 156 4 094 

Kommunbidrag 142 654 146 745 154 250 154 250 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -4 569 572 0 4 094 4 094 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -4 569 572 0 4 094 4 094 

Ackumulerat resultat  23 781    
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Resultatanalys 
Ackumulerat ingående resultat för ramen uppgår till +23 781 tkr. Resultatet 2020 för ramen "Väghållning, 
skog parker m.m." uppgår till +4 094 tkr. 

Väghållningsverksamheten har under året generat ett överskott gentemot budget på 1 806 tkr, till stor del 
beroende på minskade kostnader för såväl vinterväghållning som markrenhållning. Ökade kostnader 
finns inom områdena gatubelysning samt dagvattenavledning. 

Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i driftbudgeten för sidoordnad 
verksamhet på 9 827 tkr. Överskottet har överförts till balanskonto och kommer att nyttjas till återställ-
ning av gator samt kommande års beläggningsprogram. Under 2020 återställdes schakter till en omfatt-
ning av drygt 77 000 m² samt beställdes ytterligare 2 500 m² som inte hann med att utföras. Under ett 
normalår görs schaktåterställningar till en omfattning av cirka 16 000 m². 

Skogsdriftens resultat hamnar på +379 tkr jämfört med budget. Virkesmarknaden har präglats av oro till 
följd av rådande världsmarknadsläge. Avverkningarna har följt plan och fortsatt fokus har varit på skogs-
vårdande och skogsskyddande avverkningar. Produktionen har kunnat anpassas och hållas igång hela året 
trots svängningar i marknaden. OSA-verksamheten visar ett överskott på 1 210 tkr på grund av vakanser 
och sjukfrånvaro. Parkenheten går plus-minus-noll mot budget. Park- och skogsavdelningen totalt leve-
rerar ett överskott på 250 tkr gentemot budget. 

Totalt överskott gentemot budget år 2020 för hela nämnden (bägge ramarna) uppgår till 5 659 tkr. 

4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Mobility Management 1 000 656 277 67 

Konsultinsatser 1 500 407 73 1 020 

Bullerkartläggning 500 260 16 224 

Summa 3 000 1 323 366 1 311 

4.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas kostnader och intäkter 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Parkering      

Intäkter 20 778 19 280 20 100 20 082 -18 

Kostnader -7 728 -7 477 -8 013 -7 583 430 

Resultat 13 050 11 803 12 087 12 499 412 

Beläggningsunderhåll      

Intäkter 24 301 14 815 0 8 339 8 339 

Kostnader -25 901 -16 415 -1 600 -10 289 -8 689 

Resultat -1 600 -1 600 -1 600 -1 950 -350 
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Resultatanalys 
Ackumulerat ingående resultat för ramen uppgår till +23 781 tkr. Resultatet 2020 för ramen "Väghållning, 
skog parker m.m." uppgår till +4 094 tkr. 

Väghållningsverksamheten har under året generat ett överskott gentemot budget på 1 806 tkr, till stor del 
beroende på minskade kostnader för såväl vinterväghållning som markrenhållning. Ökade kostnader 
finns inom områdena gatubelysning samt dagvattenavledning. 

Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i driftbudgeten för sidoordnad 
verksamhet på 9 827 tkr. Överskottet har överförts till balanskonto och kommer att nyttjas till återställ-
ning av gator samt kommande års beläggningsprogram. Under 2020 återställdes schakter till en omfatt-
ning av drygt 77 000 m² samt beställdes ytterligare 2 500 m² som inte hann med att utföras. Under ett 
normalår görs schaktåterställningar till en omfattning av cirka 16 000 m². 

Skogsdriftens resultat hamnar på +379 tkr jämfört med budget. Virkesmarknaden har präglats av oro till 
följd av rådande världsmarknadsläge. Avverkningarna har följt plan och fortsatt fokus har varit på skogs-
vårdande och skogsskyddande avverkningar. Produktionen har kunnat anpassas och hållas igång hela året 
trots svängningar i marknaden. OSA-verksamheten visar ett överskott på 1 210 tkr på grund av vakanser 
och sjukfrånvaro. Parkenheten går plus-minus-noll mot budget. Park- och skogsavdelningen totalt leve-
rerar ett överskott på 250 tkr gentemot budget. 

Totalt överskott gentemot budget år 2020 för hela nämnden (bägge ramarna) uppgår till 5 659 tkr. 

4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Mobility Management 1 000 656 277 67 

Konsultinsatser 1 500 407 73 1 020 

Bullerkartläggning 500 260 16 224 

Summa 3 000 1 323 366 1 311 

4.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas kostnader och intäkter 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Parkering      

Intäkter 20 778 19 280 20 100 20 082 -18 

Kostnader -7 728 -7 477 -8 013 -7 583 430 

Resultat 13 050 11 803 12 087 12 499 412 

Beläggningsunderhåll      

Intäkter 24 301 14 815 0 8 339 8 339 

Kostnader -25 901 -16 415 -1 600 -10 289 -8 689 

Resultat -1 600 -1 600 -1 600 -1 950 -350 

Tekniska nämnden, Årsredovisning 2020 8(44) 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Vinterväghållning      

Intäkter 19 35 0 0 0 

Kostnader -33 010 -25 971 -27 100 -19 565 7 535 

Resultat -32 991 -25 936 -27 100 -19 565 7 535 

Övrig väghållning      

Intäkter 42 742 37 117 17 120 28 457 11 337 

Kostnader -128 732 -127 244 -110 194 -125 775 -15 581 

Resultat -85 990 -90 127 -93 074 -97 318 -4 244 

Arbetsmarkn.insatser      

Intäkter 6 665 7 330 5 730 5 982 252 

Kostnader -20 173 -20 600 -20 830 -19 872 958 

Resultat -13 508 -13 270 -15 100 -13 890 1 210 

Skogsverksamhet      

Intäkter 23 146 25 385 27 038 24 124 -2 914 

Kostnader -17 923 -19 130 -22 108 -19 039 3 069 

Resultat 5 223 6 255 4 930 5 085 155 

Naturvård      

Intäkter 4 141 4 027 3 969 4 501 532 

Kostnader -7 916 -7 405 -7 919 -9 564 -1 645 

Resultat -3 775 -3 378 -3 950 -5 063 -1 113 

Parker      

Intäkter 395 577 300 447 147 

Kostnader -25 029 -27 418 -27 743 -27 891 -148 

Resultat -24 634 -26 841 -27 443 -27 444 -1 

Administration och 
nämnd      

Intäkter 7 891 8 379 7 900 8 195 295 

Kostnader -10 891 -11 455 -10 900 -10 705 195 

Resultat -3 000 -3 076 -3 000 -2 510 490 

Totalt      

Intäkter 130 078 116 945 82 157 100 127 17 970 

Kostnader -277 303 -263 115 -236 407 -250 283 -13 876 

Resultat -147 225 -146 170 -154 250 -150 156 4 094 
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4.4 Verksamhetsanalys 

4.4.1 Gatuavdelning 

Gatu- och väghållning avser åtgärder för barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning med 
mera. Verksamheten omfattar grupperna huvudgator, lokalgator och vägföreningsvägar. Driftbidrag ges 
till enskilda vägar. Verksamhetsområdet innefattar även parkeringsverksamhet, övriga väghållnings-
åtgärder, driftbidrag till Borås flygplats samt övriga trafiksäkerhetsåtgärder. 

De övergripande målen för Gatuavdelningens verksamhet är att utifrån 0-visionen och Borås Stads miljö-
mål så ska trafiksystemet för Borås Stad utifrån tilldelade resurser präglas av: 

• Ökad trafiksäkerhet 
• Lägre miljöpåverkan 
• Bättre framkomlighet, åtkomlighet och överskådlighet. 

Resultat 

Det samlade resultatet för avdelningen blev en positiv avvikelse på 3 353 tkr jämfört med budget. Av 
resultatet utgör 873 tkr dagvattentaxa till Borås Energi och Miljö AB, 366 tkr är kostnader för byggbonus 
och 284 tkr kapitalkostnader vilka förutsätts bli reglerade i bokslutet och därmed undantas från det acku-
mulerade resultatet. Tekniska nämnden förutsätter även att kostnaderna för bidrag för bullersanering på 
74 tkr regleras i bokslutet och undantas från det ackumulerade resultatet. Dessa medel har avräknats på 
investeringskontot. 

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 har för Gatuavdelningens vidkommande inneburit min-
skade parkeringsintäkter med 1 300 tkr i enligt med Tekniska nämndens prognos från tertial 2. 

För posten övrig väghållning syns minskade intäkter om 1 500 tkr till följd av beslutet att befria restau-
ranger och torghandlare från kostnaden för markupplåtelse. 

Väghållning 

Väghållningsbudgeten klarades med en marginal av 1 806 tkr, till stor del berodde detta på historisk låg 
vinterkostnad vilket innebar kostnadstäckning för ett stort underskott för gatubelysningen. Kostnaden 
för dagvattenavledning blev 773 tkr högre än budget vilket förklaras av att dagvattenavgiften som in-
fördes 2019 inte har kompenserats i budget. 

Under 2020 upphandlades nya drift- och underhållsavtal för väghållningen. Under nästkommande fyra 
åren kommer Servicekontoret att vara driftentreprenör för centralorten medan i driftområdena Viska-
fors/Viared/Sandhult och Fristad/Brämhult/Dalsjöfors kommer Terranor AB (tidigare Nordic Road 
Services AB) att svara för väghållningen. 

Nettokostnad (tkr) Redovisning 
2016 

Redovisning 
2017 

Redovisning 
2018 

Redovisning 
2019 

Redovisning 
2020 

Markrenhållning 9 765 9 397 10 474 10 250 9 956 

Trafikbelysning 14 230 14 967 19 611 20 219 22 065 

Beläggning 1 907 1 595 1 600 1 600 1 950 

Övrigt 7 172 7 767 7 566 9 408 9 707 

Summa 33 074 33 726 39 251 41 477 43 678 

Vinterväghållning 31 478 25 334 32 991 25 936 19 565 

Totalt 64 552 59 060 72 242 67 413 63 243 
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4.4 Verksamhetsanalys 

4.4.1 Gatuavdelning 

Gatu- och väghållning avser åtgärder för barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning med 
mera. Verksamheten omfattar grupperna huvudgator, lokalgator och vägföreningsvägar. Driftbidrag ges 
till enskilda vägar. Verksamhetsområdet innefattar även parkeringsverksamhet, övriga väghållnings-
åtgärder, driftbidrag till Borås flygplats samt övriga trafiksäkerhetsåtgärder. 

De övergripande målen för Gatuavdelningens verksamhet är att utifrån 0-visionen och Borås Stads miljö-
mål så ska trafiksystemet för Borås Stad utifrån tilldelade resurser präglas av: 

• Ökad trafiksäkerhet 
• Lägre miljöpåverkan 
• Bättre framkomlighet, åtkomlighet och överskådlighet. 

Resultat 

Det samlade resultatet för avdelningen blev en positiv avvikelse på 3 353 tkr jämfört med budget. Av 
resultatet utgör 873 tkr dagvattentaxa till Borås Energi och Miljö AB, 366 tkr är kostnader för byggbonus 
och 284 tkr kapitalkostnader vilka förutsätts bli reglerade i bokslutet och därmed undantas från det acku-
mulerade resultatet. Tekniska nämnden förutsätter även att kostnaderna för bidrag för bullersanering på 
74 tkr regleras i bokslutet och undantas från det ackumulerade resultatet. Dessa medel har avräknats på 
investeringskontot. 

De ekonomiska konsekvenserna av covid-19 har för Gatuavdelningens vidkommande inneburit min-
skade parkeringsintäkter med 1 300 tkr i enligt med Tekniska nämndens prognos från tertial 2. 

För posten övrig väghållning syns minskade intäkter om 1 500 tkr till följd av beslutet att befria restau-
ranger och torghandlare från kostnaden för markupplåtelse. 

Väghållning 

Väghållningsbudgeten klarades med en marginal av 1 806 tkr, till stor del berodde detta på historisk låg 
vinterkostnad vilket innebar kostnadstäckning för ett stort underskott för gatubelysningen. Kostnaden 
för dagvattenavledning blev 773 tkr högre än budget vilket förklaras av att dagvattenavgiften som in-
fördes 2019 inte har kompenserats i budget. 

Under 2020 upphandlades nya drift- och underhållsavtal för väghållningen. Under nästkommande fyra 
åren kommer Servicekontoret att vara driftentreprenör för centralorten medan i driftområdena Viska-
fors/Viared/Sandhult och Fristad/Brämhult/Dalsjöfors kommer Terranor AB (tidigare Nordic Road 
Services AB) att svara för väghållningen. 

Nettokostnad (tkr) Redovisning 
2016 

Redovisning 
2017 

Redovisning 
2018 

Redovisning 
2019 

Redovisning 
2020 

Markrenhållning 9 765 9 397 10 474 10 250 9 956 

Trafikbelysning 14 230 14 967 19 611 20 219 22 065 

Beläggning 1 907 1 595 1 600 1 600 1 950 

Övrigt 7 172 7 767 7 566 9 408 9 707 

Summa 33 074 33 726 39 251 41 477 43 678 

Vinterväghållning 31 478 25 334 32 991 25 936 19 565 

Totalt 64 552 59 060 72 242 67 413 63 243 
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4.4.1.1 Trafik, projektering och entreprenad

Cykelplanen för 2020-2021 har varit styrande för utbyggnad av cykelbanor under året. Inom kommunens 
väghållningsområde byggdes cykelbanor längs Sjunde Villagatan, Söderbrogatan, Järnvägsgatan, Enedals-
gatan, Kransvägen, Brahegatan, Döbelnsgatan samt Brämhultsvägen. En väderskyddad cykelparkering 
har anlagts vid stationen i Knalleland. Under Centralbron vid Resecentrum har nämnden ansökt om och 
fått statsbidrag från Klimatklivet för att anlägga en cykelparkering. 

Arbetet med påverkansåtgärder för hållbart resande, Mobility Management, har bland annat resulterat i 
målat budskap i cykelbanor "Tack för att du cyklar", projektet Vintercyklist har genomförts i samarbete 
med VGR, en film om cykling i Borås samt marknadsföring av Cykelns dag, Cykelvänlig arbetsplats och 
Cyklistvelometern. Förvaltningen har även tillsammans med Grundskoleförvaltningen och Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen genomfört projektet På egna ben med syfte att inspirera skolbarn i årskurs 4-6 att 
gå och cykla till skolan. 

Enligt de lokala ordningsföreskrifter som gäller i Borås har fastighetsägare ett skötselansvar för allmän 
plats som gränsar mot fastigheten som alla inte verkar medvetna om. För att påminna om detta ansvar 
har en broschyr tagits och kommer att sändas ut som beskriver fastighetsägaransvaret under årets olika 
årstider. 

För att kunna införa RAKEL-system för prioritering av kollektivtrafiken förnyades under 2019 hela 
trafiksignalsystemet utmed Kungsgatan. Intrimning av systemet utfördes under 2020 med uppföljning 
och kontroll av detektorslingorna i vägbanan. Den samordnade signalstyrningen eller som den också 
kallas "grön våg" fungerar nu som den ska. 

Den av Borås Energi och Miljö AB införda dagvattentaxan från 2019 resulterade i en utgift på 873 tkr 
som inte är finansierad i Tekniska nämndens budget och som förutsätts regleras i bokslutet enligt tidigare 
överenskommelse. 

Sista etappen av investeringsprojektet Promenadstråk utmed Viskan projekterades och beställdes i slutet 
av året. Under 2021 kommer utbyggnad av delen från kvarteret Kamelian till badhusrondellen att utföras. 
Projektering av Nybron fortsatte under 2020, projektet ligger nu hos Mark- och miljödomstolen för 
prövning. Även projektering av platsen bakom gamla postenhuset, kvarteret Eko 10, löpte på under året. 

Etapp 2 av kollektivtrafikkörfältet utmed Göteborgsvägen mellan Tullamotet och Centralbron påbörj-
ades under året och kommer att färdigställas första halvåret 2021. 

4.4.1.2 Trafiksäkerhet

Fartdämpande övergångsställen/gångpassager har anlagts på Storängsgatan, Musikvägen och Enedals-
gatan. Utbyggnad av övergångsställe/gångpassage med refuger gjordes på Hästhagsgatan och Getängs-
vägen. Trafikstyrande åtgärder har även utförts på Skogslindsgatan och vid Akademiplatsen. 

4.4.1.3 Parkering

Det samlade resultatet för parkeringsverksamheten blev 412 tkr bättre än budget. Såsom Tekniska nämn-
den prognosticerat blev parkeringsintäkterna till följd av covid-19 1 264 tkr lägre än budget. Högre intäk-
ter än budgeterat för felparkeringsavgifter bidrog till överskottet för parkeringsverksamheten. 

Samarbetet med Borås Kommuns Parkerings AB har fungerat bra under året. Regelbundna möten har 
hållits på ledningsnivå för samordning av gemensamma strategiska frågor. Exempelvis har samordning 
skett kring parkeringsledning och avseende cityhandelns koppling till parkeringsmöjligheter. 
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4.4.1.4 Beläggning

Från och med år 2015 har beläggningsverksamheten fått ändrad redovisningsmetod innebärande att 
beläggningsunderhållet numera betraktas som investering medan den del som innehåller smärre asfalts-
underhåll, exempelvis potthålslagningar, kommer att finansieras i driftbudgeten. För år 2020 fanns i 
investeringsbudgeten 8 500 tkr tillgängliga för beläggningsunderhåll samt 1 600 tkr för mindre belägg-
ningsunderhåll inom driftbudgeten vilket innebär en total nivå för beläggningsunderhållet på 10 100 tkr 
från ordinarie anslagna medel. 

Beläggningsunderhållets utveckling 2012 - 2020: 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

m² 128 495 74 512 55 727 78 544 86 459 139 601 211 244 179 846 145 224 

Det beräknade årliga medelbehovet uppgår enligt nedan till 183 000 m². Tilldelade investeringsmedel 
under 2020 har inneburit en total beläggningsvolym på 145 224 m². Beläggningsprogrammet för 2020 
har kunnat genomföras enligt plan. Inom beläggningsarbeten bokförda på investeringsanslagen har 
8 527 tkr upparbetats. Utöver dessa medel har intäkter för återställningsarbeten efter fibergrävningar där 
hela gatubredden belagts bidragit till att den totalt belagda ytan är flera gånger större än vad den skulle 
varit enbart med hänsyn till anslaget inom investeringsbudgeten. 

5 % av total vägyta (3 333 000 m²) = 20-årsintervall mellan beläggningarna 

  

Beräknat årligt behov uppgår till 183 000 m² - motsvarar 5,5 % av belagda ytor 

  

GC-väg 30 år 

Lokalgator och vägföreningsvägar 30 år 

Huvudgator 10 år 

  

Större huvudgator håller cirka 5 -7 år 

Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i driftbudgeten för sidoordnad 
verksamhet på drygt 9 800 tkr. Överskottet kommer att nyttjas till återställning av gator samt kommande 
års beläggningsprogram. Under 2020 återställdes schakter till en omfattning av 77 000 m² samt beställdes 
ytterligare 2 500 m² som inte hann med att utföras. Under ett normalår görs schaktåterställningar till en 
omfattning av cirka 16 000 m². 

Tekniska nämnden konstaterar att de omfattande fibergrävningarna i stadens gator som pågått sedan 
2016 lider mot sitt slut och ser fram emot att återställningsarbetena kommer ikapp så att såren i gatunätet 
kan läkas. Behovet av framtida investeringar på beläggningar har till följd av fibergrävningarna inte min-
skat, tvärtom kommer det att finnas ett större behov av satsning på beläggningsunderhållet i fortsätt-
ningen då det inte är ovanligt att flera av fiberföretagen har grävt på ömse sidor av gatan. Därför kommer 
vissa gator att behöva beläggas över hela bredden. Den ersättning som tas ut för återställning kommer 
därför inte att täcka hela kostnaden för beläggningen. Därigenom uppstår en skuld som fibergrävarna 
lämnar efter sig som ska finansieras av staden. 

Genom de omfattande schakterna i gatunätet för fiber kommer livslängden på slitlagret att minska vilket 
innebär att man får räkna med ett mer omfattande behov av att lägga om fler gator framöver inom ramen 
för beläggningsprogrammet. 

Det kommer därför att finnas behov av en ökad satsning på beläggningsunderhållet under kommande år. 
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4.4.1.4 Beläggning

Från och med år 2015 har beläggningsverksamheten fått ändrad redovisningsmetod innebärande att 
beläggningsunderhållet numera betraktas som investering medan den del som innehåller smärre asfalts-
underhåll, exempelvis potthålslagningar, kommer att finansieras i driftbudgeten. För år 2020 fanns i 
investeringsbudgeten 8 500 tkr tillgängliga för beläggningsunderhåll samt 1 600 tkr för mindre belägg-
ningsunderhåll inom driftbudgeten vilket innebär en total nivå för beläggningsunderhållet på 10 100 tkr 
från ordinarie anslagna medel. 

Beläggningsunderhållets utveckling 2012 - 2020: 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

m² 128 495 74 512 55 727 78 544 86 459 139 601 211 244 179 846 145 224 

Det beräknade årliga medelbehovet uppgår enligt nedan till 183 000 m². Tilldelade investeringsmedel 
under 2020 har inneburit en total beläggningsvolym på 145 224 m². Beläggningsprogrammet för 2020 
har kunnat genomföras enligt plan. Inom beläggningsarbeten bokförda på investeringsanslagen har 
8 527 tkr upparbetats. Utöver dessa medel har intäkter för återställningsarbeten efter fibergrävningar där 
hela gatubredden belagts bidragit till att den totalt belagda ytan är flera gånger större än vad den skulle 
varit enbart med hänsyn till anslaget inom investeringsbudgeten. 

5 % av total vägyta (3 333 000 m²) = 20-årsintervall mellan beläggningarna 

  

Beräknat årligt behov uppgår till 183 000 m² - motsvarar 5,5 % av belagda ytor 

  

GC-väg 30 år 

Lokalgator och vägföreningsvägar 30 år 

Huvudgator 10 år 

  

Större huvudgator håller cirka 5 -7 år 

Återställda schakter efter fibergrävningarna resulterade i ett nettoöverskott i driftbudgeten för sidoordnad 
verksamhet på drygt 9 800 tkr. Överskottet kommer att nyttjas till återställning av gator samt kommande 
års beläggningsprogram. Under 2020 återställdes schakter till en omfattning av 77 000 m² samt beställdes 
ytterligare 2 500 m² som inte hann med att utföras. Under ett normalår görs schaktåterställningar till en 
omfattning av cirka 16 000 m². 

Tekniska nämnden konstaterar att de omfattande fibergrävningarna i stadens gator som pågått sedan 
2016 lider mot sitt slut och ser fram emot att återställningsarbetena kommer ikapp så att såren i gatunätet 
kan läkas. Behovet av framtida investeringar på beläggningar har till följd av fibergrävningarna inte min-
skat, tvärtom kommer det att finnas ett större behov av satsning på beläggningsunderhållet i fortsätt-
ningen då det inte är ovanligt att flera av fiberföretagen har grävt på ömse sidor av gatan. Därför kommer 
vissa gator att behöva beläggas över hela bredden. Den ersättning som tas ut för återställning kommer 
därför inte att täcka hela kostnaden för beläggningen. Därigenom uppstår en skuld som fibergrävarna 
lämnar efter sig som ska finansieras av staden. 

Genom de omfattande schakterna i gatunätet för fiber kommer livslängden på slitlagret att minska vilket 
innebär att man får räkna med ett mer omfattande behov av att lägga om fler gator framöver inom ramen 
för beläggningsprogrammet. 

Det kommer därför att finnas behov av en ökad satsning på beläggningsunderhållet under kommande år. 
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4.4.1.5 Vinterväghållning

Vinterperioden under 2020 var ovanligt mild med ett mindre antal insatser för halkbekämpning och snö-
röjning. Merparten av insatser gjordes under februari: vid sex tillfällen uppnåddes kriterierna för insatser 
på våra större gator (A-, B-gator). För bostadsgatorna (C-gator) gjordes insatser vid fem tillfällen. På 
cykelvägnätet utfördes snöröjning och halkbekämpning vid 11 tillfällen. Under övrig vinterperiod utför-
des ett fåtal insatser för halkbekämpning/snöröjning. Liksom tidigare år gjordes extra sandupptagning på 
cykelvägnätet till glädje för cyklisterna. 

Med hänsyn till vårvintern prognostiserades ett överskott för vinterbudgeten på cirka 5 000 tkr för hela 
året. Då höstvintern varit mild och snöfattig med få insatser blev resultatet 7 535 tkr bättre än budget. 

År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tkr 48 
637 

28 
097 

24 
382 

27 
835 

19 
279 

28 
467 

31 
478 

25 
334 

32 
991 

25 
936 

19 
565 

Liksom tidigare år genomfördes under vintern 2019/2020 projektet "Vintercyklist" med syfte att ta reda 
på vad de som cyklar under vinterperioden tycker och utifrån deras synpunkter se vad som kan göras 
bättre. De enkäter vintercyklisterna lämnar vid olika tillfällen ger möjlighet till förbättringar som syftar 
till att göra Borås bättre som cykelstad. 

Snödagboken som lanserades vintern 2017/2018 har varit ett bra komplement till "frågor och svar" om 
vinterväghållningen under 2020. Syftet är att ge en kortfattad och snabb inblick i vad som görs just nu 
inom vinterväghållningen. Snödagboken finns på kommunens hemsida och går att prenumerera på så att 
man fortlöpande får information om insatser som görs. 

Vinterkostnader (tkr) Redovisning Redovisning Redovisning Redovisning Redovisning 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fasta kostnader 7 031 8 253 7 840 8 583 9 858 

Snöröjning 8 271 4 491 9 277 5 031 2 136 

Halkbekämpning 9 735 6 040 7 750 6 134 1 838 

Bortforsling av snö 0 0 2 259 641 0 

Sandupptagning 2 682 3 114 3 213 3 009 2 885 

Gatuuppvärmning 3 562 3 163 2 574 2 469 2 717 

Sandlådor 197 273 78 69 131 

Totalt 31 478 25 334 32 991 25 936 19 565 

4.4.1.6 Övrig väghållning

4.4.1.6.1 Markrenhållning

Under 2020 avsattes i budget 11 000 tkr, utfallet blev 9 956 tkr. Extra insatser för ogräsbekämpning med 
den miljövänliga metoden med vattenånga ("Heatweed") och stålborstning har inte gjorts i den omfatt-
ning som var planerat vilket förklarar överskottet i budget. 

Det försök med solcellsdrivna komprimerande papperskorgar som gjordes under 2016 resulterade i köp 
av ytterligare enheter under 2018-2020. Den glesare tömningsfrekvensen möjliggör betydande bespar-
ingar. Idag finns ett 40-tal papperskorgar med komprimeringsfunktion utplacerade. Den besparing som 
görs med glesare tömning satsas på att utöka de mest centrala städområdena (städområde A och B). 

Borås var återigen nominerad som en av fem kommuner till utmärkelsen Årets Håll Sverige Rent-
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kommun med motiveringen: "för att utifrån resultatet av deras skräpmätningar ställt om och under 
pandemin fokuserat på det operativa förebyggande arbetet, utifrån vetskapen om att rena och välstädade 
ytor drar till sig mindre skräp." Efter att erhållit utmärkelsen fem år i rad får Borås 2020 gratulera Gävle 
till utmärkelsen. 

Liksom tidigare år gjordes även under 2020 extra städinsatser under sommaren med hjälp av sommar-
jobbande skolungdomar. Insatsen är uppskattad av alla parter. Ungdomarna jobbar tillsammans med 
lagförmän med att se till att Borås kan visa sig från en bättre sida med mindre skräp såväl på gator och 
torg som utmed Viskan. Under 2020 utförde ungdomarna även målning av broräcken med ett mycket 
gott resultat. 

Det ställs allt högre krav på att öka skötselnivån i staden. Tillkommande ytor och upprustning i centrum 
med gågator, torg och strandpromenader med högre skötselnivå innebär att markrenhållnings-
kostnaderna ökar. För att kunna höja nivån krävs först och främst att det finns pengar att hålla den nivå 
som driftavtalet innehåller. Tekniska nämnden ser en fortsatt satsning på markrenhållningen som en vik-
tig och nödvändig åtgärd för att hålla Borås rent och snyggt när staden växer. 

4.4.1.6.2 Belysning

Under 2020 har cirka 2 500 ljuskällor seriebytts på Trandared och i Viared till en kostnad av cirka 
1 300 tkr. 

Cirka 1 900 felanmälningar har inkommit under året. 1 000 av dessa har varit mindre fel där 1-3 ljus-
punkter är slocknade. Dessa åtgärdas oftast genom att byta ljuskälla, armatur eller någon annan elektrisk 
komponent. Kostnaden för detta uppgick till 2 900 tkr. 

650 ärenden utgör fel där fler än tre ljuspunkter är slocknade, oftast beroende på att en säkring har löst 
ut på grund av att elanläggningen är gammal och utsliten. För att åtgärda detta behöver den utrustning 
som orsakar kortslutning bytas ut. I vissa fall är det själva kabeln som orsakar felet. Under året har det 
varit 33 kabelfel till en kostnad av 1 845 tkr medan kostnaden för övrig felavhjälpning har uppgått till 
knappt 5 200 tkr. 

Övriga kostnader avser entreprenörernas organisation och beredskap, röjning av sly, 120 stycken trafik-
skador, mindre arbeten samt besiktningar. Elbesiktning inklusive åtgärder till följd av dessa har utförts i 
Brämhult, Funningen och Sjömarken. 

Kostnaden för elförbrukning och nätavgift utföll enligt budget med knappt 7 000 tkr, medan kostnaden 
för julbelysning uppgick till 650 tkr. 

Totalt har åtgärder utförts för 22 065 tkr vilket inneburit överskridande med 5 465 tkr jämfört med bud-
get. 

4.4.1.6.3 Enskilda vägar

Bidrag till enskilda vägar lämnas i mån av tillgängliga budgetmedel och i den turordning som ansökningar 
kommer in och åtgärder utförs. Verksamheten är svår att budgetera då olika behov av upprustnings- och 
driftåtgärder uppkommer på det enskilda vägnätet, behov som nämnden inte känner till och som inte är 
jämnt fördelade över åren. 

2 500 tkr fanns tillgängliga i budget 2020. Utfallet av bidrag till de enskilda väghållarna blev 2 659 tkr. 

4.4.1.6.4 Övriga väghållningsåtgärder

Konstbyggnader (broar, tunnlar med mera) 

Glädjande nog kan konstateras att systematiskt arbete med klottersanering verkar har gett resultat då 
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kommun med motiveringen: "för att utifrån resultatet av deras skräpmätningar ställt om och under 
pandemin fokuserat på det operativa förebyggande arbetet, utifrån vetskapen om att rena och välstädade 
ytor drar till sig mindre skräp." Efter att erhållit utmärkelsen fem år i rad får Borås 2020 gratulera Gävle 
till utmärkelsen. 

Liksom tidigare år gjordes även under 2020 extra städinsatser under sommaren med hjälp av sommar-
jobbande skolungdomar. Insatsen är uppskattad av alla parter. Ungdomarna jobbar tillsammans med 
lagförmän med att se till att Borås kan visa sig från en bättre sida med mindre skräp såväl på gator och 
torg som utmed Viskan. Under 2020 utförde ungdomarna även målning av broräcken med ett mycket 
gott resultat. 

Det ställs allt högre krav på att öka skötselnivån i staden. Tillkommande ytor och upprustning i centrum 
med gågator, torg och strandpromenader med högre skötselnivå innebär att markrenhållnings-
kostnaderna ökar. För att kunna höja nivån krävs först och främst att det finns pengar att hålla den nivå 
som driftavtalet innehåller. Tekniska nämnden ser en fortsatt satsning på markrenhållningen som en vik-
tig och nödvändig åtgärd för att hålla Borås rent och snyggt när staden växer. 

4.4.1.6.2 Belysning

Under 2020 har cirka 2 500 ljuskällor seriebytts på Trandared och i Viared till en kostnad av cirka 
1 300 tkr. 

Cirka 1 900 felanmälningar har inkommit under året. 1 000 av dessa har varit mindre fel där 1-3 ljus-
punkter är slocknade. Dessa åtgärdas oftast genom att byta ljuskälla, armatur eller någon annan elektrisk 
komponent. Kostnaden för detta uppgick till 2 900 tkr. 

650 ärenden utgör fel där fler än tre ljuspunkter är slocknade, oftast beroende på att en säkring har löst 
ut på grund av att elanläggningen är gammal och utsliten. För att åtgärda detta behöver den utrustning 
som orsakar kortslutning bytas ut. I vissa fall är det själva kabeln som orsakar felet. Under året har det 
varit 33 kabelfel till en kostnad av 1 845 tkr medan kostnaden för övrig felavhjälpning har uppgått till 
knappt 5 200 tkr. 

Övriga kostnader avser entreprenörernas organisation och beredskap, röjning av sly, 120 stycken trafik-
skador, mindre arbeten samt besiktningar. Elbesiktning inklusive åtgärder till följd av dessa har utförts i 
Brämhult, Funningen och Sjömarken. 

Kostnaden för elförbrukning och nätavgift utföll enligt budget med knappt 7 000 tkr, medan kostnaden 
för julbelysning uppgick till 650 tkr. 

Totalt har åtgärder utförts för 22 065 tkr vilket inneburit överskridande med 5 465 tkr jämfört med bud-
get. 

4.4.1.6.3 Enskilda vägar

Bidrag till enskilda vägar lämnas i mån av tillgängliga budgetmedel och i den turordning som ansökningar 
kommer in och åtgärder utförs. Verksamheten är svår att budgetera då olika behov av upprustnings- och 
driftåtgärder uppkommer på det enskilda vägnätet, behov som nämnden inte känner till och som inte är 
jämnt fördelade över åren. 

2 500 tkr fanns tillgängliga i budget 2020. Utfallet av bidrag till de enskilda väghållarna blev 2 659 tkr. 

4.4.1.6.4 Övriga väghållningsåtgärder

Konstbyggnader (broar, tunnlar med mera) 

Glädjande nog kan konstateras att systematiskt arbete med klottersanering verkar har gett resultat då 
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kostnaden för sanering stannade på 214 tkr under 2020. Därmed verkar den vikande trenden från 2019 
på 208 tkr hålla i sig att jämföras med 510 tkr under 2018. 

Dagvatten 

Dagvattenavledning har under 2020 kostat 2 373 tkr och innebär ett överskridande av budget med 773 tkr 
som helt kan tillskrivas den under 2019 införda dagvattenavgiften på 873 tkr från Borås Energi och Miljö 
AB. Tekniska nämnden förutsätter att kostnaden regleras i bokslutet för 2020 och inte kommer att belasta 
det ackumulerade resultatet. 

Trafikanordningar 

Anslagna medel har överskridits med cirka 420 tkr till följd av ökad omfattning av linjemålning efter årets 
omfattande beläggningsarbeten. Det har gjorts en större satsning på cykelbanor med långlinjer och för-
tätning av cykel-/gångsymboler vilket uppskattats från cyklisternas sida. För att förbättra framkomlig-
heten för kollektivtrafiken har det tydliggjorts för biltrafikanterna var busskörfälten börjar med en röd 
markering i körfältet för buss. 

Utmed smala bostadsgator är det tidvis svårt att komma åt att sköta gatunätet på grund av begränsad 
åtkomst och framkomlighet. Efter benchmarking mot andra kommuner infördes under 2020 parkerings-
reglering inom ett område på Bergdalen med områdesskyltning under driftdagar. Faller åtgärden väl ut 
kan det bli aktuellt inom fler områden med samma problematik. 

4.4.2 Park- och skogsavdelning 

4.4.2.1 Park

Verksamheten omfattar anläggning, utveckling och förvaltning av park- och grönområden samt lekplatser 
inom allmänplats park och natur. De skötselområden som omfattas består av gräsytor, ängsmark, natur-
mark, träd, buskar, rabatter, parkvägar, lekplatser, aktivitetsplatser, bollplaner och olika blomster-
utsmyckningar. 

Parkenheten ansvarar även för djurbegravningsplatsen vid Gässlösa. 

Fördelning av antalet gravplatser vid Gässlösa djurbegravningsplats, december 2020 

Totalt antal tillgängliga gravrätter 859 

Utarrenderade gravrätter 25 

Nytecknade eller förlängda gravrätter 2020 4 

Återtagna eller uppsagda gravrätter 2020 5 

Utveckling och drift av fågelkolonin vid Ramnasjön i Ramnaparken ingår i parkenhetens ansvar. Så gör 
även drift av stadens hundrastplatser belägna i park- eller skogsmark. Hundrastplatser finns på följande 
platser: 

• Barnhemsgatan/Lindormsgatan, Sjöbo 
• Fjärdingsparken, Hässleholmen 
• Kvarteret Astern i centrum vid Stadsparken 
• Byttorps IP, Hestra 
• Bese vid Pickesjön 
• Dalsjöfors Tennishall 

Gällande skötselavtal för park- och grönyteskötsel löper ut 31 mars 2021 och arbetet med att uppdatera 
underlaget har pågått under 2020. I december lades förfrågningsunderlaget för skötselområde 2, 3 respek-
tive 4 ut för upphandling i konkurrens. Det nya skötselavtalet, med Tranemo Trädgårdstjänst AB som 
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utförare, börjar gälla 1 april 2021 och sträcker sig som längst till 31 mars 2027. Efter politisk vägledning 
har centralorten reserverats för utförande i egen regi. Förhandlingar för park- och grönyteskötseln av 
område 1 påbörjades därför med Servicekontoret under januari 2021 och avtalslängden kommer prelimi-
närt vara tvåårig. 

Under 2020 har kostnaderna för etablering av träd och buskar ökat något vilket främst beror på att de 
senaste tre åren har fler växter planterats, både i projekt men också löpande inom driften. 

I maj månad vaccinerades 244 almar i Borås centralort. Projektet finansierades av sökta medel ifrån den 
centrala klimatkompensationsfonden som administreras av Miljö-och konsumentnämnden. Svenska 
kyrkan vaccinerade samtidigt cirka 60 almar på stadens centrala griftegårdar. Från och med 2021 kommer 
vaccinationen av almar inkluderas i driftbudgeten. 

I juni antog Kommunfullmäktige styrdokumentet "Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad" som 
enheten arbetat med under 2019. Riktlinjen ska följas upp med en trädplan för stadens befintliga och 
framtida trädbestånd. Arbetet med planen har försenats men planeras att färdigställas under 2021. Planen 
tas fram av parkenheten tillsammans med Stadsledningskansliet. 

Årets program för sommarsblomsplanteringar hade temat "Arts and Craft" och prydde stadens gator, 
parker och torg från midsommar ända fram till september. Under sommaren hölls två vandringar för 
allmänheten som anpassades efter rådande omständigheter och restriktioner. Totalt planterades 32 650 
plantor och programmet trycktes i 2 500 exemplar. 

Landskapsarkitekttjänsten har dels på grund av pandemin samt hög arbetsbelastning under året inte till-
satts. Uteblivna lönekostnaderna för tjänsten har bidragit till att verksamhetens totala resultat på ett posi-
tivt sätt. I skrivande stund har tjänsten tillsatts och parkenhetens femte medarbetare kommer att börja 
sin anställning i slutet av april. 

Under sommaren har arbetet med att skapa arbetstillfällen för ett större antal ferieungdomar löpt på bra 
på avdelningen. Fyra extra arbetsledare anställdes för att möta den ökade arbetsbelastningen, antalet tjän-
ster ökade från 13 till 70 ungdomar uppdelade på två perioder om tre veckor vardera. Arbetet för ung-
domarna bestod bland annat i att städa Viskan ifrån båt och ifrån land, städning av större naturområden 
samt enklare underhållsarbeten så som rensning av ogräs och underhållsmålning av soffor och staket. 

I arbetet med stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken har stadsträdgårdsmästaren lagt ned mycket 
tid tillsammans med stadsarkitekten och kollegorna på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Programmet har 
av invånare, näringsliv och fastighetsägare mottagits på ett mycket positivt sätt och bidragit till flera ini-
tiativ och engagemang redan under 2020. Programmet förväntas tas upp i Kommunfullmäktige under 
våren 2021 för beslut. 

Under året har två av enhetens totalt fem fontäner renoverats för att de ska vara i god kondition inför att 
staden fyller 400 år 2021. Såväl Hultasjöns fontän som Stadsparkens fontän i Viskan har fått nya pumpar 
och elsystem. 
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utförare, börjar gälla 1 april 2021 och sträcker sig som längst till 31 mars 2027. Efter politisk vägledning 
har centralorten reserverats för utförande i egen regi. Förhandlingar för park- och grönyteskötseln av 
område 1 påbörjades därför med Servicekontoret under januari 2021 och avtalslängden kommer prelimi-
närt vara tvåårig. 

Under 2020 har kostnaderna för etablering av träd och buskar ökat något vilket främst beror på att de 
senaste tre åren har fler växter planterats, både i projekt men också löpande inom driften. 

I maj månad vaccinerades 244 almar i Borås centralort. Projektet finansierades av sökta medel ifrån den 
centrala klimatkompensationsfonden som administreras av Miljö-och konsumentnämnden. Svenska 
kyrkan vaccinerade samtidigt cirka 60 almar på stadens centrala griftegårdar. Från och med 2021 kommer 
vaccinationen av almar inkluderas i driftbudgeten. 

I juni antog Kommunfullmäktige styrdokumentet "Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad" som 
enheten arbetat med under 2019. Riktlinjen ska följas upp med en trädplan för stadens befintliga och 
framtida trädbestånd. Arbetet med planen har försenats men planeras att färdigställas under 2021. Planen 
tas fram av parkenheten tillsammans med Stadsledningskansliet. 

Årets program för sommarsblomsplanteringar hade temat "Arts and Craft" och prydde stadens gator, 
parker och torg från midsommar ända fram till september. Under sommaren hölls två vandringar för 
allmänheten som anpassades efter rådande omständigheter och restriktioner. Totalt planterades 32 650 
plantor och programmet trycktes i 2 500 exemplar. 

Landskapsarkitekttjänsten har dels på grund av pandemin samt hög arbetsbelastning under året inte till-
satts. Uteblivna lönekostnaderna för tjänsten har bidragit till att verksamhetens totala resultat på ett posi-
tivt sätt. I skrivande stund har tjänsten tillsatts och parkenhetens femte medarbetare kommer att börja 
sin anställning i slutet av april. 

Under sommaren har arbetet med att skapa arbetstillfällen för ett större antal ferieungdomar löpt på bra 
på avdelningen. Fyra extra arbetsledare anställdes för att möta den ökade arbetsbelastningen, antalet tjän-
ster ökade från 13 till 70 ungdomar uppdelade på två perioder om tre veckor vardera. Arbetet för ung-
domarna bestod bland annat i att städa Viskan ifrån båt och ifrån land, städning av större naturområden 
samt enklare underhållsarbeten så som rensning av ogräs och underhållsmålning av soffor och staket. 

I arbetet med stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken har stadsträdgårdsmästaren lagt ned mycket 
tid tillsammans med stadsarkitekten och kollegorna på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Programmet har 
av invånare, näringsliv och fastighetsägare mottagits på ett mycket positivt sätt och bidragit till flera ini-
tiativ och engagemang redan under 2020. Programmet förväntas tas upp i Kommunfullmäktige under 
våren 2021 för beslut. 

Under året har två av enhetens totalt fem fontäner renoverats för att de ska vara i god kondition inför att 
staden fyller 400 år 2021. Såväl Hultasjöns fontän som Stadsparkens fontän i Viskan har fått nya pumpar 
och elsystem. 
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4.4.2.2 Skogsdrift

Uppgiften är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat med hög avkastning samtidigt som allmän-
heten erbjuds bra miljö för friluftsliv. Skogen är en nationell tillgång som ska skötas så att den uthålligt 
ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls (Skogsvårdslagen). Vid skötsel 
ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen. Borås Stads skogsmark är certifierad enligt FSC (Forest 
Stewardship Council) och PEFC (Pan European Forest Certification Council). FSC har antagit reviderade 
stadgar under 2020, vilka skall implementeras i verksamheten under 2021. 

Kommunens skogsbruk präglas av närheten till tätort och hänsynstagande till skogen som resurs för fritid 
och rekreation. Av det samlade skogsinnehavet på 9 500 ha utgörs cirka 6 000 ha av produktionsskog, 
2 500 ha av rekreations- och naturvårdsskog och 950 ha är avsatt som naturreservat. Diagrammet nedan 
visar skogsmarkens uppdelning i målklasser vilka avgör skötsel och inriktning för all skogsmark som 
Borås Stad äger. 

 
All skogsmark utarrenderas för jakt och kommuninvånarna har möjlighet att som jaktgäster få delta i 
småviltsjakt. I uppdraget ingår även viltvård. 

Slutavverkningarna har under året fortsatt prioriterats mot skogsskyddande avverkningar av granbark-
borreskadad skog till följd av den torra sommaren 2018 och dess följdverkningar 2019 och 2020. En 
avmattning på efterfrågan av sågtimmer och massaved på grund av omfattande barkborreskador i Nord- 
och Centraleuropa gav lägre virkespriser 2019 vilka följde med in i början av 2020. Totalt sett minskade 
skadorna något under 2020 jämfört med 2019 men fortsatt uppsikt är nödvändig för skadebegränsning 
även under 2021. 

En granskning av Borås Stads skogsförvaltning har under året utförts av ett externt bolag på uppdrag av 
Stadsrevisionen. Tekniska nämndens svar på granskningen lämnades i början av 2021. Rekommenda-
tionerna som Stadsrevisionen ställt till nämnden kan komma att påverka bland annat redovisning av 
verksamhetsmått i nästa års budget. 

Avverkningsrester, främst grenar och toppar (GROT), omvandlas till bränsleflis som levereras till Borås 
Energi och Miljö AB där den blir en viktig del av i den lokalproducerade fjärrvärmen. Flerträdshantering 
på skördarna möjliggör en lönsammare skörd, och är nu en etablerad metod i maskinell gallring. Metoden 
ger ett ytterligare biobränslesortiment (energived) vilket förbättrar lönsamheten vid gallring av klen skog. 
Någon aska har inte återförts 2020. 
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4.4.2.2 Skogsdrift

Uppgiften är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat med hög avkastning samtidigt som allmän-
heten erbjuds bra miljö för friluftsliv. Skogen är en nationell tillgång som ska skötas så att den uthålligt 
ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls (Skogsvårdslagen). Vid skötsel 
ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen. Borås Stads skogsmark är certifierad enligt FSC (Forest 
Stewardship Council) och PEFC (Pan European Forest Certification Council). FSC har antagit reviderade 
stadgar under 2020, vilka skall implementeras i verksamheten under 2021. 

Kommunens skogsbruk präglas av närheten till tätort och hänsynstagande till skogen som resurs för fritid 
och rekreation. Av det samlade skogsinnehavet på 9 500 ha utgörs cirka 6 000 ha av produktionsskog, 
2 500 ha av rekreations- och naturvårdsskog och 950 ha är avsatt som naturreservat. Diagrammet nedan 
visar skogsmarkens uppdelning i målklasser vilka avgör skötsel och inriktning för all skogsmark som 
Borås Stad äger. 

 
All skogsmark utarrenderas för jakt och kommuninvånarna har möjlighet att som jaktgäster få delta i 
småviltsjakt. I uppdraget ingår även viltvård. 

Slutavverkningarna har under året fortsatt prioriterats mot skogsskyddande avverkningar av granbark-
borreskadad skog till följd av den torra sommaren 2018 och dess följdverkningar 2019 och 2020. En 
avmattning på efterfrågan av sågtimmer och massaved på grund av omfattande barkborreskador i Nord- 
och Centraleuropa gav lägre virkespriser 2019 vilka följde med in i början av 2020. Totalt sett minskade 
skadorna något under 2020 jämfört med 2019 men fortsatt uppsikt är nödvändig för skadebegränsning 
även under 2021. 

En granskning av Borås Stads skogsförvaltning har under året utförts av ett externt bolag på uppdrag av 
Stadsrevisionen. Tekniska nämndens svar på granskningen lämnades i början av 2021. Rekommenda-
tionerna som Stadsrevisionen ställt till nämnden kan komma att påverka bland annat redovisning av 
verksamhetsmått i nästa års budget. 

Avverkningsrester, främst grenar och toppar (GROT), omvandlas till bränsleflis som levereras till Borås 
Energi och Miljö AB där den blir en viktig del av i den lokalproducerade fjärrvärmen. Flerträdshantering 
på skördarna möjliggör en lönsammare skörd, och är nu en etablerad metod i maskinell gallring. Metoden 
ger ett ytterligare biobränslesortiment (energived) vilket förbättrar lönsamheten vid gallring av klen skog. 
Någon aska har inte återförts 2020. 
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Resultatet är i nivå med budget liksom fördelning mellan slutavverkning och gallring. Massaveds-
sortimentet är det som fått vidkännas de största prissänkningarna medan timret har vänt uppåt under 
andra halvan av året. OSA:s andel av den avverkade volymen är i nivå med föregående år. 

 
Diagrammet ovan visar åldersklassfördelning för kommunens skogsinnehav. Åldersklassfördelningen är 
ojämn och förväntas vara så fortsatt främst med anledning av allmänhetens behov av tillgång till äldre 
skog för friluftsliv och rekreation, bevarande av biologisk mångfald och som en konsekvens av stormarna 
1969, 2005 och 2007. 

Verksamheten Mark- och fastighetsreserv lämnar ett underskott på 224 tkr på grund av att stora resurser 
lagts på insatser för beskärning och röjning av vegetation i trafikmiljö, vägkantsslåtter och högröjning. 

4.4.2.3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

4.4.2.3.1 OSA

Borås Stad anordnar arbete åt personer i arbetsmarknadsåtgärder. Tekniska förvaltningen har fått i upp-
drag av Arbetslivsförvaltningen att bereda arbete för 65 personer i arbetsmarknadsåtgärder. OSA-enheten 
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ansvarar för arbetsuppgifter och arbetsledning för anvisade anställningar inom Tekniska nämndens verk-
samhet. 

Ett av nämndens uppdrag inför 2020 var att erbjuda anvisad plats för arbete till totalt 65 personer (40 
trygghetsanställda samt 25 med kortare tidsbegränsad anställning eller praktik). Vid årets slut uppgick 
antalet till 63 personer (trygghetsanställda 32, tidsbegränsade OSA 19, praktik 3, nystartsjobb 3, löne-
bidrag 4, introduktionsanställning 1 och utvecklingsanställning 1). Antalet anvisad personal når inte målet, 
men är en förbättring från 2019. En del av förklaringen till de förbättrade siffrorna är att Arbetslivs-
nämnden har lyckats bättre med att lotsa personer till vår verksamhet. Det faktum att Sverige är hårt 
drabbat av covid-19 är en trolig förklaring till att det funnits underlag för anställningar i arbetsmarknads-
politiska åtgärder. Arbetslösheten ökade i samhället. 

Under 2020 slutade inga personer sin anställning för anställningar på den öppna arbetsmarknaden vilket 
också är ett tecken på en avmattad arbetsmarknad, att jämföra med 2019 då fyra personer tog steget ut 
på den öppna arbetsmarknaden från OSA-verksamheten. 

Överskottet i budget kan förklaras med vakanser, föräldraledighet samt längre sjukskrivningar på tills-
vidareanställd personal vilka inte ersatts av vikarier. Dessutom har enheten lyckats över förväntan, trots 
covid-19, att göra de jobb som enheten åtagit sig. 

Under året har röjningar och avverkningar utförts i tätortsnära områden. Exempel på detta är Göta och 
Hässleholmen. Naturvårdande avverkningar har också bedrivits i Bosnäs samt i de kommunala natur-
reservaten. Trygghetsskapande åtgärder genom röjningar och gallringar har också prioriterats under året. 
Flera större arbeten är utförda på Hofsnäs och vid det blivande naturreservatet i Gåshult. 

De tre snickerilagen och smideslaget har utfört uppdrag åt bland annat Lokalförsörjningsnämnden och 
Fritids- och folkhälsonämnden. De har också utfört uppdrag åt parkenheten såsom parkbänksrenovering, 
tillverkning av julprydnader och staket med mera. Ett antal lekhus, sandlådor, bänkbord och bänkar är 
också tillverkade för utplacering på lekplatser. Andra arbetsuppgifter som dessa lag utfört är renoveringar 
och nybyggnationer i rekreationsområden samt naturreservat som gagnar boråsaren. Trycket på dessa 
områden har varit avsevärt större än föregående år. Det har inneburit mycket arbete med städning, repara-
tioner och underhåll. Arbeten som gagnar barn och ungdomar på Borås Stads skolor och förskolor har 
också blivit gjorda. 

Ett lag i Borås djurpark har arbetat med byggnationer, reparationer och underhåll av hagar, byggnader, 
vägar och grönytor. Deras insats är av stor betydelse för att besökare i djurparken ska trivas och uppskatta 
besöket. Det är ett stående uppdrag som återkommer år efter år. Arbetet för laget i djurparken har inte 
påverkats nämnvärt av pandemin. 

En stor del av de dagsverken som utförs på enheten görs i Borås Stads naturreservat. Exempelvis under-
håll av spår och leder, skyltning, slåtter samt avverkningar och byggnationer. Övriga arbeten som utförts 
är anläggnings- och underhållsarbeten på kultur- och naturmark samt fornminnesvård på uppdrag av 
Riksantikvarieämbetet. 
Verksamheten Cityvärdar har pågått under hela 2020. Verksamheten är ett samarbetsprojekt mellan Borås 
Stad och Jernhusen AB som syftar till att hjälpa stadens besökare hitta rätt och att se till att stationen och 
innerstaden är snygg och trygg. Delar av den centrala staden har under 2020 städats av Cityvärdarna. 
Cityvärdarna har bestått av 1 tillsvidareanställd lagförman och 5 tidsbegränsat anställda. 

Under året har Cityvärdarna arbetslett två ordinarie arbetslag med ferieungdomar samt avlastat ordinarie 
arbetsledning med det stora tillkommande antal ferieungdomar som städat och hållit rent i stadskärnan. 
Cityvärdarna är ett uppskattat inslag i staden och ett bra komplement till övrig service som staden 
erbjuder i centrum. De har även haft i uppdrag att sköta om kanalen på Västerlånggatan. 

Under 2020 var de behjälpliga med att hålla ordning på eventuell köbildning vid vaccinationen av årets 
säsongsinfluensa, detta skedde i Knalleland under hösten. 
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ansvarar för arbetsuppgifter och arbetsledning för anvisade anställningar inom Tekniska nämndens verk-
samhet. 

Ett av nämndens uppdrag inför 2020 var att erbjuda anvisad plats för arbete till totalt 65 personer (40 
trygghetsanställda samt 25 med kortare tidsbegränsad anställning eller praktik). Vid årets slut uppgick 
antalet till 63 personer (trygghetsanställda 32, tidsbegränsade OSA 19, praktik 3, nystartsjobb 3, löne-
bidrag 4, introduktionsanställning 1 och utvecklingsanställning 1). Antalet anvisad personal når inte målet, 
men är en förbättring från 2019. En del av förklaringen till de förbättrade siffrorna är att Arbetslivs-
nämnden har lyckats bättre med att lotsa personer till vår verksamhet. Det faktum att Sverige är hårt 
drabbat av covid-19 är en trolig förklaring till att det funnits underlag för anställningar i arbetsmarknads-
politiska åtgärder. Arbetslösheten ökade i samhället. 

Under 2020 slutade inga personer sin anställning för anställningar på den öppna arbetsmarknaden vilket 
också är ett tecken på en avmattad arbetsmarknad, att jämföra med 2019 då fyra personer tog steget ut 
på den öppna arbetsmarknaden från OSA-verksamheten. 

Överskottet i budget kan förklaras med vakanser, föräldraledighet samt längre sjukskrivningar på tills-
vidareanställd personal vilka inte ersatts av vikarier. Dessutom har enheten lyckats över förväntan, trots 
covid-19, att göra de jobb som enheten åtagit sig. 

Under året har röjningar och avverkningar utförts i tätortsnära områden. Exempel på detta är Göta och 
Hässleholmen. Naturvårdande avverkningar har också bedrivits i Bosnäs samt i de kommunala natur-
reservaten. Trygghetsskapande åtgärder genom röjningar och gallringar har också prioriterats under året. 
Flera större arbeten är utförda på Hofsnäs och vid det blivande naturreservatet i Gåshult. 

De tre snickerilagen och smideslaget har utfört uppdrag åt bland annat Lokalförsörjningsnämnden och 
Fritids- och folkhälsonämnden. De har också utfört uppdrag åt parkenheten såsom parkbänksrenovering, 
tillverkning av julprydnader och staket med mera. Ett antal lekhus, sandlådor, bänkbord och bänkar är 
också tillverkade för utplacering på lekplatser. Andra arbetsuppgifter som dessa lag utfört är renoveringar 
och nybyggnationer i rekreationsområden samt naturreservat som gagnar boråsaren. Trycket på dessa 
områden har varit avsevärt större än föregående år. Det har inneburit mycket arbete med städning, repara-
tioner och underhåll. Arbeten som gagnar barn och ungdomar på Borås Stads skolor och förskolor har 
också blivit gjorda. 

Ett lag i Borås djurpark har arbetat med byggnationer, reparationer och underhåll av hagar, byggnader, 
vägar och grönytor. Deras insats är av stor betydelse för att besökare i djurparken ska trivas och uppskatta 
besöket. Det är ett stående uppdrag som återkommer år efter år. Arbetet för laget i djurparken har inte 
påverkats nämnvärt av pandemin. 

En stor del av de dagsverken som utförs på enheten görs i Borås Stads naturreservat. Exempelvis under-
håll av spår och leder, skyltning, slåtter samt avverkningar och byggnationer. Övriga arbeten som utförts 
är anläggnings- och underhållsarbeten på kultur- och naturmark samt fornminnesvård på uppdrag av 
Riksantikvarieämbetet. 
Verksamheten Cityvärdar har pågått under hela 2020. Verksamheten är ett samarbetsprojekt mellan Borås 
Stad och Jernhusen AB som syftar till att hjälpa stadens besökare hitta rätt och att se till att stationen och 
innerstaden är snygg och trygg. Delar av den centrala staden har under 2020 städats av Cityvärdarna. 
Cityvärdarna har bestått av 1 tillsvidareanställd lagförman och 5 tidsbegränsat anställda. 

Under året har Cityvärdarna arbetslett två ordinarie arbetslag med ferieungdomar samt avlastat ordinarie 
arbetsledning med det stora tillkommande antal ferieungdomar som städat och hållit rent i stadskärnan. 
Cityvärdarna är ett uppskattat inslag i staden och ett bra komplement till övrig service som staden 
erbjuder i centrum. De har även haft i uppdrag att sköta om kanalen på Västerlånggatan. 

Under 2020 var de behjälpliga med att hålla ordning på eventuell köbildning vid vaccinationen av årets 
säsongsinfluensa, detta skedde i Knalleland under hösten. 
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4.4.2.3.2 Gröna Vägen Framåt

Psykisk ohälsa är i många fall ett stort hinder för människor att ta sig ut på eller tillbaka till arbets-
marknaden. Vård och omsorg i gröna miljöer gör människor friskare. Professionellt handledd trädgårds-
terapi är kostnadseffektiv. 

Tekniska nämnden har under 2020 bedrivit grön rehabilitering och arbetsförberedande aktiviteter på 
uppdrag av Sjuhärads samordningsförbund. Verksamheten har bedrivits i Björbostugan och i den om-
givande gröna miljön runt Ramshulan i naturreservatet Rya åsar. Verksamheten har efter en samman-
slagning och medföljande omorganisation i början av året utvecklat ett nytt 20-veckorsprogram och trots 
covid-19 har antalet deltagare som genomgått programmet överträffat uppdragsgivarens förväntningar. 

Verksamhetens innehåll har varit: Naturvistelse, grön rehabilitering, kreativa inslag och arbetsträning i 
form av odling utan produktionskrav i kombination med IPU profilanalyser i en lugn miljö i små grupper. 
Naturupplevelser, samtal individuellt och i grupp samt olika teman och friskvårdsaktiviteter har kom-
pletterat deltagarnas rehabilitering. 

Arbetsträning har bedrivits under ledning av två trädgårdskonsulenter och en friskvårdskonsulent och 
bestått av anläggning och skötsel av örtagård, kålgård och terapiträdgård. Till detta hörde också friskvård. 
Verksamheten har bedrivits med målen att underlätta för sjukskrivna att komma tillbaka i arbete samt 
förbättrad återhämtning efter exempelvis utmattningsdepression, operation eller sjukdom. 

Verksamheten har vänt sig till personer som varit sjukskrivna inom diagnosspannet stressrelaterad 
psykisk ohälsa, depression och/eller smärtproblematik. Deltagarna har erbjudits att delta i mindfulness, 
avslappningsövningar och yoga, samt fått information om stress och värkproblematik. Deltagarna har 
också gjort en individuell handlingsplan som de använt för en hållbar beteendeförändring. 

Målsättningen har varit att öka deltagarnas arbetsförmåga, stärka deras självförtroende och komma igång 
med fysisk aktivitet. 

Under 2020 deltog 53 personer i verksamheten. 

4.4.2.4 Naturvård

Tekniska nämnden ansvarar för naturvårdande åtgärder, vilka i huvudsak innebär kalkning av sjöar och 
våtmarker, fiskevårdsåtgärder, åtgärder för rekreation och naturvård samt skötsel av naturreservat. Upp-
draget är att bevara och öka de naturvärden som finns på de marker som Tekniska nämnden förvaltar 
samt att öka tillgängligheten och tillgodose allmänhetens rekreationsmöjligheter. Mycket av arbetet utförs 
av OSA-enhetens personal. 

4.4.2.4.1 Kalkning

Trots att försurningen i Sverige minskat de senaste decennierna kommer arbetet med kalkning att behöva 
fortsätta många år till då Borås ligger i en region med hög nederbörd och har kalkfattiga marker. 

Tekniska nämnden administrerar kalkningen av cirka 2 500 ton kalk varje år och är därmed en relativt 
stor aktör. I Västra Götalands län kalkas det årligen med cirka 16 000 ton kalk och i Sverige 96 000 ton. 
Borås Stad är huvudman för kalkningen i Borås och även i en del vatten i närliggande kommuner. Vilka 
vatten som en kommun har ansvar för beror bland annat på de större sjösystemens avrinningsområden. 
Borås har till exempel ansvar för Lygnerns och Sävens avrinningsområden. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland fastställer kalkplaner och beslutar om statsbidrag. Statsbidrag finns i två 
nivåer där 85 % betalas ut för kalkning av "vanliga" vatten och 100 % till vatten med riksintresse. Mellan-
skillnaden är den kommunala andelen. Borås Stad ansvarar för upphandling av kalkningsentreprenad, 
kontroll och att verksamheten fungerar. 

2020 var ett år med många turer. När vårkalkningen var klar erhölls besked om krav på neddragningar 
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från Länsstyrelsen - med upp till 30 % på grund av besparingskrav - vilket innebar att mängder fick räknas 
om och omförhandling skedde med entreprenören men i sista stund innan höstspridningen drog igång 
kom nya besked och kalkningsverksamheten kunde följa den ursprungliga kalkningsplanen. 2020 spreds 
73 % med helikopter, 23 % med båt och 4 % direkt från bulkbil. 

 

4.4.2.4.2 Fiske

Tekniska nämnden arbetar för att det ska finnas ett attraktivt och prisvärt fiske i Borås. Detta ska ske 
med hänsyn till naturliga förutsättningar och fokus på tillgänglighet är också viktigt. Flera ton regnbåge 
sätts ut i stadens regnbågsvatten för sportfiskets skull. 

Tekniska nämnden representerar Borås Stad i de fiskevårdsområden där kommunen har fiskerätt. I flera 
fiskevårdsområden där kommunen har stor andel finns avtal med övriga fiskerättsägare för att kunna 
förvalta fisket i egen regi eller med hjälp av några av kommunens sportfiskeklubbar. I de centrala sjöarna 
Södra Kypesjön, Hultasjön, Stora- och Lilla Hässleholmssjön, Kolbränningen och inom en sträcka av 
Viskan upplåts fiske med handredskap fritt till allmänheten. 

Under 2020 helrenoverades den tillgänglighetsanpassade bryggan i Hultasjön. 

2020 har varit ett år då de flesta fiskevårdsområden markant ökat sin fiskekortsförsäljning. Både regn-
bågsfisket och båtuthyrningen ökade med 26 % jämfört med 2019. Digital fiskekortsförsäljning har ökat 
för varje år vilket är positivt då det minskar kontanthanteringen. På Hofsnäs används även betalnings-
sättet Swish vilket är populärt. 
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från Länsstyrelsen - med upp till 30 % på grund av besparingskrav - vilket innebar att mängder fick räknas 
om och omförhandling skedde med entreprenören men i sista stund innan höstspridningen drog igång 
kom nya besked och kalkningsverksamheten kunde följa den ursprungliga kalkningsplanen. 2020 spreds 
73 % med helikopter, 23 % med båt och 4 % direkt från bulkbil. 

 

4.4.2.4.2 Fiske

Tekniska nämnden arbetar för att det ska finnas ett attraktivt och prisvärt fiske i Borås. Detta ska ske 
med hänsyn till naturliga förutsättningar och fokus på tillgänglighet är också viktigt. Flera ton regnbåge 
sätts ut i stadens regnbågsvatten för sportfiskets skull. 

Tekniska nämnden representerar Borås Stad i de fiskevårdsområden där kommunen har fiskerätt. I flera 
fiskevårdsområden där kommunen har stor andel finns avtal med övriga fiskerättsägare för att kunna 
förvalta fisket i egen regi eller med hjälp av några av kommunens sportfiskeklubbar. I de centrala sjöarna 
Södra Kypesjön, Hultasjön, Stora- och Lilla Hässleholmssjön, Kolbränningen och inom en sträcka av 
Viskan upplåts fiske med handredskap fritt till allmänheten. 

Under 2020 helrenoverades den tillgänglighetsanpassade bryggan i Hultasjön. 

2020 har varit ett år då de flesta fiskevårdsområden markant ökat sin fiskekortsförsäljning. Både regn-
bågsfisket och båtuthyrningen ökade med 26 % jämfört med 2019. Digital fiskekortsförsäljning har ökat 
för varje år vilket är positivt då det minskar kontanthanteringen. På Hofsnäs används även betalnings-
sättet Swish vilket är populärt. 
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Under 2020 fick Tekniska nämnden ett utökat ansvar att sysselsätta och arbetsleda ferieungdomar. Dessa 
har på ett mycket bra sätt arbetat med städning av utvalda sjö- och vattendrag både från land och båt till 
glädje för både besökare, fiskare, och miljön. Några av sjöarna som städades sommaren 2020 var Storsjön, 
Södra Kypesjön, Hultasjön, Kolbränningen, Ramnasjön, Pickesjön, Stora Transåssjön, Öresjö samt 
Viskan mellan Almenäs och Svaneholm. 

4.4.2.4.3 Naturvård och naturreservat

Som en del av miljöarbetet hålls åkrar och ängar öppna med betesdjur och slåtter. Under 2020 utökades 
betesarealen med Gåshult som kommer att bli nästa kommunala naturreservat. Sedan tidigare finns betes-
djur i Algutstorp, Boråstorpet, Byttorp, Dalsjöfors, Viared, Pickesjön, Rya åsar och Älmås 

Naturreservaten har kostat knappt 1 200 tkr mer än budgeterat 2020. Det beror på att de olika reservatens 
budgetar är lagda som ett genomsnitt över lång tid. 2020 genomfördes flera kostsamma projekt. 

* På Rya åsar har körskador återställts på Vildmarksleden och Sjuhäradsleden. För att delvis täcka de 
kostnaderna överfördes 400 tkr från skogsdriftens överskott 2019. På den tillgänglighetsanpassade 
spången lades nät. 

* På Vänga mosse avverkades 10 ha och på den tillgänglighetsanpassade spången lades nät. 

* På Torpanäset vid Torpasjön har kommunen med ekonomiskt stöd från Västkuststiftelsen byggt ett 
fågeltorn och förbättrat tillgänglighetsanpassningen på "axetslingan". Ställplatserna för husbilar har 
utökats och försetts med el. Antalet besökande mer än tredubblades under 2020 (från 97 till 314). 

4.4.2.4.4 Natur- och rekreationsleder

Tekniska nämnden förvaltar 106 km markerade natur- och rekreationsleder. Sjuhäradsleden (48 km i 
Borås), Storsjöleden, Vängaleden med flera ingår i naturvårdsenhetens förvaltningsansvar. 

Under året har det varit många besökare på stadens leder och grillplatser. Många personer har sökt infor-
mation både på Borås Stads webbplats och i tryckta broschyrer. Marknadsföring har skett med såväl 
affischer som i sociala medier.  Under andra halvåret postades fler än 200 exemplar av Borås friluftsguide 
och 600 broschyrer (merparten avsåg Sjuhäradsleden). 

Underhåll och förbättringsarbeten på leder inom naturreservaten Rya åsar, Vänga Mosse, Torpanäset 
samt utmed Sjuhäradsleden har prioriterats under året. 
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4.5 Verksamheten 2020 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Cykelinfrastrukturen ska uppgraderas och byggande av sammanhängande stråk prioriteras. Cykel ska ses 
som ett eget trafikslag, och det är viktigt att överallt där så är möjligt separera gång- och cykeltrafikanter. 
Denna inriktning ska också inarbetas i framtida styrdokument som rör gång- och cykeltrafik. 

• Vid utbyggnad av staden planeras alltid för trygga framkomliga vägar för cyklister. Vid ombygg-
nad/nybyggnad av cykelvägar utreds möjligheterna till separering utifrån tillgängligt utrymme och 
storlek på flödet av cyklister och gångtrafikanter. 

Vid förändringar av trafik i centrum är det viktigt att ta hänsyn till tillgänglighet för olika trafikslag. 

• Vid ombyggnader inom centrum tas alltid hänsyn till framkomlighet för olika trafikslag. 

Pendlingsparkeringar ska byggas på strategiska platser. 

• Samverkan sker med Trafikverket eftersom behovet av pendlingsparkeringar även är stort i kors-
ningspunkter mellan större vägar där Trafikverkets är väghållare. Från 2020 ligger ett uppdrag på 
Kommunstyrelsen att utreda pendlingsparkeringar runt staden och samåkningsparkeringar. 

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

• Förprojektering har utförts och förslag till utformning har studerats. En förutsättning för att 
kunna detaljprojektera Södra torget är att beslut tas om hur kollektivtrafiken ska trafikera torget. 
Den del som avser cykelförbindelsen mellan Allégatan och Söderbro behöver komma till ut-
förande oavsett utformningen av torgytan. 

Det långsiktiga målet är att alla lekplatser som nämnden ansvarar för ska vara tillgänglighetsanpassade. 

• När lekplatser renoveras eller byggs nya blir dessa tillgänglighetsanpassade. 

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

• Detta regleras i gällande avtal med entreprenörer. 

Spontanidrottsytor ska särskilt beaktas vid stadsplaneringen. 

• Etablerade platser beaktas särskilt i stadsplaneringen. För projektet Kronängsparken där flera 
spontanidrottsytor kommer anläggas pågår för närvarande projektering. 

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

• En kartläggning av nuläget har utförts under 2019/2020 runt samtliga förskolor och grundskolor 
i Borås, vilken kommer att ligga till grund för vidare åtgärder under 2021. Samverkan kommer 
ske med berörda nämnder. 

4.6 Jämställdhetsperspektivet 
En grundläggande princip är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med akti-
viteter där både barn och vuxna deltar. Förvaltningen har renoverat ett antal lekplatser under 2020 och 
de är planerade och utformade ur genusperspektiv och tillgänglighetsanpassade. Belysning av gator, lek-
platser och parker skapar en tryggare miljö för alla och förvaltningen har under året kontinuerligt sett 
över de delar som kan upplevas mörka och otrygga för stadens medborgare och åtgärdat otrygga platser. 

Projektet Vintercyklist som genomförs under vinterperioden syftar till att få fler att välja cykeln som 
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4.5 Verksamheten 2020 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Cykelinfrastrukturen ska uppgraderas och byggande av sammanhängande stråk prioriteras. Cykel ska ses 
som ett eget trafikslag, och det är viktigt att överallt där så är möjligt separera gång- och cykeltrafikanter. 
Denna inriktning ska också inarbetas i framtida styrdokument som rör gång- och cykeltrafik. 

• Vid utbyggnad av staden planeras alltid för trygga framkomliga vägar för cyklister. Vid ombygg-
nad/nybyggnad av cykelvägar utreds möjligheterna till separering utifrån tillgängligt utrymme och 
storlek på flödet av cyklister och gångtrafikanter. 

Vid förändringar av trafik i centrum är det viktigt att ta hänsyn till tillgänglighet för olika trafikslag. 

• Vid ombyggnader inom centrum tas alltid hänsyn till framkomlighet för olika trafikslag. 

Pendlingsparkeringar ska byggas på strategiska platser. 

• Samverkan sker med Trafikverket eftersom behovet av pendlingsparkeringar även är stort i kors-
ningspunkter mellan större vägar där Trafikverkets är väghållare. Från 2020 ligger ett uppdrag på 
Kommunstyrelsen att utreda pendlingsparkeringar runt staden och samåkningsparkeringar. 

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

• Förprojektering har utförts och förslag till utformning har studerats. En förutsättning för att 
kunna detaljprojektera Södra torget är att beslut tas om hur kollektivtrafiken ska trafikera torget. 
Den del som avser cykelförbindelsen mellan Allégatan och Söderbro behöver komma till ut-
förande oavsett utformningen av torgytan. 

Det långsiktiga målet är att alla lekplatser som nämnden ansvarar för ska vara tillgänglighetsanpassade. 

• När lekplatser renoveras eller byggs nya blir dessa tillgänglighetsanpassade. 

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

• Detta regleras i gällande avtal med entreprenörer. 

Spontanidrottsytor ska särskilt beaktas vid stadsplaneringen. 

• Etablerade platser beaktas särskilt i stadsplaneringen. För projektet Kronängsparken där flera 
spontanidrottsytor kommer anläggas pågår för närvarande projektering. 

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

• En kartläggning av nuläget har utförts under 2019/2020 runt samtliga förskolor och grundskolor 
i Borås, vilken kommer att ligga till grund för vidare åtgärder under 2021. Samverkan kommer 
ske med berörda nämnder. 

4.6 Jämställdhetsperspektivet 
En grundläggande princip är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med akti-
viteter där både barn och vuxna deltar. Förvaltningen har renoverat ett antal lekplatser under 2020 och 
de är planerade och utformade ur genusperspektiv och tillgänglighetsanpassade. Belysning av gator, lek-
platser och parker skapar en tryggare miljö för alla och förvaltningen har under året kontinuerligt sett 
över de delar som kan upplevas mörka och otrygga för stadens medborgare och åtgärdat otrygga platser. 

Projektet Vintercyklist som genomförs under vinterperioden syftar till att få fler att välja cykeln som 
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transportmedel även vintertid. Deltagarna får sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förbinder 
sig deltagarna att cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön 
upplevs vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar eftersträvas. 
2020 var det 82 personer som ansökte om att få bli vintercyklist och av de sökande var det 19 kvinnor 
och 21 män som fick sin cykel vinterutrustad. 

Tekniska förvaltningen 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. 

5 Nämndens verksamhet 2 

5.1 Persontransporter 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 
Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 162 159 160 168 8 

Avgifter och övriga 
intäkter 13 919 15 291 14 150 12 056 -2 094 

Summa intäkter 14 081 15 450 14 310 12 224 -2 086 

Personal -18 048 -19 151 -20 689 -20 065 624 

Lokaler -1 025 -1 137 -1 204 -1 295 -91 

Material och tjänster -66 997 -71 048 -67 861 -65 499 2 362 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -86 070 -91 336 -89 754 -86 859 2 895 

Buffert (endast i 
budget)   -756  756 

Nettokostnad -71 989 -75 886 -76 200 -74 635 1 565 

Kommunbidrag 66 550 68 800 76 200 76 200 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -5 439 -7 086 0 1 565 1 565 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända 
"öronmärkta" projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -5 439 -7 086 0 1 565 1 565 

Ackumulerat resultat      
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Resultatanalys 
Avdelningens nettokostnader uppgick år 2020 till 74 635 tkr (föregående år 75 886 tkr). Tilldelat nämnd-
bidrag uppgår till 76 200 tkr vilket medför ett bättre resultat gentemot budget med 1 565 tkr för år 2020. 
Nettokostnaderna har minskat med 1 251 tkr från föregående år. 

Personalkostnaderna har ökat något under 2020 med 914 tkr jämfört med 2019 bland annat beroende på 
ökad bemanning inom särskoleskjuts då antalet särskoleelever ökat. Under året har en medarbetare på 
beställningscentralen lagt en del av sin arbetstid på att fortsatt utbilda färdtjänstchaufförer, men kunnat 
rymmas inom den dagliga verksamheten då samtalen minskat med drygt en tredjedel jämfört med 2019. 

Färdtjänstresandet har minskat kraftigt under året då många dagverksamheter varit stängda och många 
har undvikit resor på grund av covid-19. Fordonen har då kunnat användas till andra transporttjänster 
för Borås Stad: körningar för 1 440 matleveranser till personer i riskgrupp samt 2 260 egentester för 
anställda inom kommunen. Därmed har kostnaderna för färdtjänsttrafik inte minskat i samma omfattning 
som antalet resor. Dessutom har färdtjänstresenärerna körts en och en för att kunna hålla avstånd i for-
donen. 

Färdtjänstens kostnader med taxifordon har ökat i samband med det nya avtalet 2019 då timpriset är 
högre under morgonens och eftermiddagens rusningstrafik, men trafiken har minskat mycket under 
2020 vilket då genererat lägre kostnader under året. Elevunderlaget inom särskoleskjutsen har ökat från 
cirka 100 elever år 2015 till närmare 140 elever år 2020. 

Persontransporter 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Budget (tkr) 58 100 59 300 61 650 64 200 66 550 68 800 76 200 

Utfall (tkr) 62 134 64 291 65 307 68 070 71 989 75 887 74 635 

Avvikelse -4 034 -4 991 -3 657 -3 870 -5 439 -7 087 1 565 

        

Antal resor 311 920 318 591 319 217 318 249 335 094 340 459 217 807 

förändring/antal resor 8 955 6 671 626 -968 16 845 5 365 -122 
652 

Kostnaden för bilpoolsverksamheten uppgår till 5 243 tkr och avser leasing av bilar, garage, tankning, 
skötsel, bokning och debitering av samtliga 53 bilpoolsbilar som används inom Borås Stads förvaltningar. 
Detta ger ett snitt per bil/månad på 8 243 kr inklusive bränsle, parkering med mera. Intäkterna hamnade 
på 3 687 tkr. Bilpoolen visar 2020 ett underskott med 1 556 tkr. 

5.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Persontransporter 71 989 75 887 76 200 74 637 -1 563 

Summa 71 989 75 887 76 200 74 637 -1 563 

5.4 Verksamhetsanalys 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Det är en allmän trend i hela riket att resandet ökar men inte under 2020 då covid-19 slog till. Att även 
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Resultatanalys 
Avdelningens nettokostnader uppgick år 2020 till 74 635 tkr (föregående år 75 886 tkr). Tilldelat nämnd-
bidrag uppgår till 76 200 tkr vilket medför ett bättre resultat gentemot budget med 1 565 tkr för år 2020. 
Nettokostnaderna har minskat med 1 251 tkr från föregående år. 

Personalkostnaderna har ökat något under 2020 med 914 tkr jämfört med 2019 bland annat beroende på 
ökad bemanning inom särskoleskjuts då antalet särskoleelever ökat. Under året har en medarbetare på 
beställningscentralen lagt en del av sin arbetstid på att fortsatt utbilda färdtjänstchaufförer, men kunnat 
rymmas inom den dagliga verksamheten då samtalen minskat med drygt en tredjedel jämfört med 2019. 

Färdtjänstresandet har minskat kraftigt under året då många dagverksamheter varit stängda och många 
har undvikit resor på grund av covid-19. Fordonen har då kunnat användas till andra transporttjänster 
för Borås Stad: körningar för 1 440 matleveranser till personer i riskgrupp samt 2 260 egentester för 
anställda inom kommunen. Därmed har kostnaderna för färdtjänsttrafik inte minskat i samma omfattning 
som antalet resor. Dessutom har färdtjänstresenärerna körts en och en för att kunna hålla avstånd i for-
donen. 

Färdtjänstens kostnader med taxifordon har ökat i samband med det nya avtalet 2019 då timpriset är 
högre under morgonens och eftermiddagens rusningstrafik, men trafiken har minskat mycket under 
2020 vilket då genererat lägre kostnader under året. Elevunderlaget inom särskoleskjutsen har ökat från 
cirka 100 elever år 2015 till närmare 140 elever år 2020. 

Persontransporter 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Budget (tkr) 58 100 59 300 61 650 64 200 66 550 68 800 76 200 

Utfall (tkr) 62 134 64 291 65 307 68 070 71 989 75 887 74 635 

Avvikelse -4 034 -4 991 -3 657 -3 870 -5 439 -7 087 1 565 

        

Antal resor 311 920 318 591 319 217 318 249 335 094 340 459 217 807 

förändring/antal resor 8 955 6 671 626 -968 16 845 5 365 -122 
652 

Kostnaden för bilpoolsverksamheten uppgår till 5 243 tkr och avser leasing av bilar, garage, tankning, 
skötsel, bokning och debitering av samtliga 53 bilpoolsbilar som används inom Borås Stads förvaltningar. 
Detta ger ett snitt per bil/månad på 8 243 kr inklusive bränsle, parkering med mera. Intäkterna hamnade 
på 3 687 tkr. Bilpoolen visar 2020 ett underskott med 1 556 tkr. 

5.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 Budget 2020 Bokslut 

2020 Avvikelse 

Persontransporter 71 989 75 887 76 200 74 637 -1 563 

Summa 71 989 75 887 76 200 74 637 -1 563 

5.4 Verksamhetsanalys 
Färdtjänst och riksfärdtjänst 

Det är en allmän trend i hela riket att resandet ökar men inte under 2020 då covid-19 slog till. Att även 
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personer med funktionsnedsättning kan erbjudas och har möjlighet att resa mer än tidigare är naturligtvis 
både positivt och önskvärt. 

Antalet färdtjänstresor har ökat under många år men under 2020 minskade resorna kraftigt. Det utfördes 
217 807 resor jämfört med 340 459 resor under 2019 vilket är en minskning med 122 Även 652 resor 
eller drygt 36 %. 

 
Tekniska nämnden arbetar ständigt med att effektivisera verksamheten. En förändring som genomfördes 
2017 var att ta bort kontanthantering i fordonen vid färdtjänstresor och i stället fakturera samtliga resor 
i efterskott. Ett högkostnadsskydd finns inbyggt i faktureringssystemet motsvarande Västtrafiks taxa för 
månadskort. Förändringen har upplevts positivt från färdtjänstkunder och chaufförer som slipper 
kontanthanteringen. Varje månad skickas omkring 2 000 fakturor för dessa egenavgifter. 

Även för verksamheten riksfärdtjänst faktureras egenavgifterna, i likhet med färdtjänstens resor. Testet 
som gjordes 2019 föll väl ut och hanteringen kunde implementeras från januari 2020. Kostnaderna ham-
nar då på samma faktura som färdtjänstens egenavgifter vilket underlättar för kunderna. Riksfärdtjänst-
resorna ligger normalt på cirka 1 500 resor under året och antal resor brukar inte skilja nämnvärt mellan 
åren, förutom 2020 då det endast utfördes 389 resor på grund av covid-19. 

Befolkningen i Borås Stad ökar men antalet personer som beviljats färdtjänst under 2020 minskade för 
första gången på många år. 4 290 personer har färdtjänsttillstånd 2020 vilket är en minskning sedan 2019 
med 382 personer (4 672). Det är 922 personer under 65 år som har färdtjänsttillstånd. 

Personer med färdtjänsttillstånd åker gratis med ordinarie kollektivtrafik. Hur många resor som gjorts är 
dock inte möjligt att få fram ur kollektivtrafikens uppföljningssystem. Det finns underlag på hur många 
månadskort som hämtas ut men antalet resor som görs går inte att få fram. 

1 juni 2019 startade ett nytt trafikavtal inom färdtjänsten med fortsatt trafik för Sandarna Transport AB 
som fick cirka 80 % av trafiken med fasta fordon, resterande trafik går med Sverigetaxi. I enlighet med 
avtalet används fordon med högre miljökrav, där personbilarna och klass 4-fordonen drivs med biogas. 
Specialfordon kan få en miljöbonus om de körs på HVO-drivmedel. Under året har Tekniska nämnden 
betalat ut en miljöbonus motsvarande 1 200 tkr för perioden 1 juni 2019 - 31 maj 2020 då leverantören 
kört alla specialfordon på HVO 100. Det innebär då att alla fasta fordon körs fossilbränslefritt, vilket är 
mycket bra ur miljösynpunkt. Det är även nackskydd på alla rullstolsplatser, vilket tidigare inte var fallet, 
med ökad säkerhet som resultat. 

Under året har avdelningen fortsatt att utbilda nya chaufförer inom färdtjänst. Utbildningen är indelad i 
tre delar; bemötande och professionalitet, det lokala avtalet och en riktad del till de chaufförer som kör 
specialfordon för rullstolar. Syftet med utbildningen är att säkerställa kvalitén på färdtjänsten och servicen 
till kunderna. Efter avklarad utbildning erhåller chaufförerna ett certifikat som gäller i fem år. Utbild-
ningen har medfört väsentlig minskning av antalet klagomål. 
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Skolskjuts och särskoleskjuts 

Budgeten för skolskjuts ligger inom Grundskolenämnden. Borås Stad tog under 2020 fram ett nytt regel-
verk för skolskjuts med tillhörande tillämpningsföreskrifter vilket har förtydligat vad som gäller för skol-
skjutsresor. Skolskjutsenheten använder en programvara som skapar ruttberäkningar och därmed kan 
avståndsuppgifter mellan hem och skola säkerställas utan manuell handpåläggning. 

Under 2017- 2020 har verksamheten stabiliserat sig med rätt bemanning för att klara uppgifterna. Antal 
elever som åker skolskjuts har ökat under flera år. Det är ungefär 15 000 elever i Borås Stads grundskolor 
varav cirka 4 000 är berättigade till skolskjuts i någon form. Eleverna åker med upphandlad busstrafik, 
linjetrafik eller taxi. Även modersmålresor sker i stor omfattning och för de mindre barnen innebär detta 
oftast taxi till skolan som bedriver undervisningen. 

Det är en ökning av elever som åker taxi till och från skolan och det obligatoriska skolvalet kan troligtvis 
vara en bidragande orsak, då framförallt de mindre barnen inte blir beviljad resa med linjetrafiken utan 
får taxiresa. Det är fullt på vissa skolor och en del elever blir då placerade på annan skola, vilket då kan 
innebära fler taxiresor för de mindre barnen. Upplevelsen är också att det är en ökning av elever med 
växelvis boende. Det har varit en del problem med försenade skolresor med taxi under en period på 
hösten 2020 men det har blivit mycket bättre. 

Skolskjutsenheten har även hand om särskoleskjuts för grund- och gymnasieskolan med 13 egna mini-
bussar varav 7 är för rullstolstransporter. Verksamheten är placerad på Ramnaslätt. Antalet elever inom 
särskolan har ökat de senaste åren, från cirka 100 till närmare 140 elever vilket medfört att fler fordon 
har fått införskaffas under de senaste åren vilket då även medfört ökade kostnader. Till fler fordon krävs 
fler chaufförer vilket belastat budgeten ytterligare. 

Då antalet elever ökat kraftigt har det varit svårt att hantera särskoleskjutsresorna manuellt. Verksamheten 
har därför arbetat med digitalisering och infört samma system som för färdtjänstplanering för särskole-
skjutsresorna. Alla chaufförer har nu tillgång till surfplattor i fordonen där alla körningar tas emot. För 
att säkerställa att alla bokningar, ombokning och avbokningar hanteras korrekt har skolskjutsenheten 
anställt en planerare som arbetar med uppgiften. 

Diskussion med Grundskolenämnden pågår om att ha samma upplägg med beställare och utförare inom 
särskoleverksamheten som i den vanliga skolskjutsen. Idag när antalet särskoleelever blir fler så hamnar 
den ökade kostnaden inom Persontransportavdelningens ram utan att Tekniska nämnden kan påverka 
det. 

Bilpool 

Covid-19 har inneburit en mycket stor minskning i bokningarna då många tjänsteresor, hembesök med 
mera har ställts in och intäkterna har då minskat kraftigt. Bilarna leasas under en period på tre år och 
även om intäkterna minskar så finns kostnaderna kvar. 

Persontransportavdelningen driver en bilpool för kommunanställda med 53 fordon varav nio är eldrivna 
och det finns även ett antal elcyklar att boka. Det finns nu fem uppställningsplatser i Borås. Under hösten 
2020 startade en ny uppställningsplats i Simonsland med två fordon och i slutet av 2019 kunde fordonen 
på Mariedalsgatan och Saturnushuset sammanföras till det nya p-huset Vulcanus där nu totalt 17 fordon 
samlas. Att det är rätt antal bilar efter hur mycket de används på respektive uppställningsplats är viktigt 
och bokningsstatistiken följs upp kontinuerligt och året har då inneburit en kraftig minskning av bok-
ningarna. 

Under juni månad 2019 infördes elektroniska körjournaler i bilarna och det innebär att bilförarna inte 
behöver skriva manuella körjournaler utan körsträckan hamnar automatiskt i systemet. Detta underlättar 
och säkerställer relevant körstatistik för de olika förvaltningarna och 2020 är första året som statistik kan 
tas fram på hur långt bilarna rullar inom de olika förvaltningarna. 
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Skolskjuts och särskoleskjuts 

Budgeten för skolskjuts ligger inom Grundskolenämnden. Borås Stad tog under 2020 fram ett nytt regel-
verk för skolskjuts med tillhörande tillämpningsföreskrifter vilket har förtydligat vad som gäller för skol-
skjutsresor. Skolskjutsenheten använder en programvara som skapar ruttberäkningar och därmed kan 
avståndsuppgifter mellan hem och skola säkerställas utan manuell handpåläggning. 

Under 2017- 2020 har verksamheten stabiliserat sig med rätt bemanning för att klara uppgifterna. Antal 
elever som åker skolskjuts har ökat under flera år. Det är ungefär 15 000 elever i Borås Stads grundskolor 
varav cirka 4 000 är berättigade till skolskjuts i någon form. Eleverna åker med upphandlad busstrafik, 
linjetrafik eller taxi. Även modersmålresor sker i stor omfattning och för de mindre barnen innebär detta 
oftast taxi till skolan som bedriver undervisningen. 

Det är en ökning av elever som åker taxi till och från skolan och det obligatoriska skolvalet kan troligtvis 
vara en bidragande orsak, då framförallt de mindre barnen inte blir beviljad resa med linjetrafiken utan 
får taxiresa. Det är fullt på vissa skolor och en del elever blir då placerade på annan skola, vilket då kan 
innebära fler taxiresor för de mindre barnen. Upplevelsen är också att det är en ökning av elever med 
växelvis boende. Det har varit en del problem med försenade skolresor med taxi under en period på 
hösten 2020 men det har blivit mycket bättre. 

Skolskjutsenheten har även hand om särskoleskjuts för grund- och gymnasieskolan med 13 egna mini-
bussar varav 7 är för rullstolstransporter. Verksamheten är placerad på Ramnaslätt. Antalet elever inom 
särskolan har ökat de senaste åren, från cirka 100 till närmare 140 elever vilket medfört att fler fordon 
har fått införskaffas under de senaste åren vilket då även medfört ökade kostnader. Till fler fordon krävs 
fler chaufförer vilket belastat budgeten ytterligare. 

Då antalet elever ökat kraftigt har det varit svårt att hantera särskoleskjutsresorna manuellt. Verksamheten 
har därför arbetat med digitalisering och infört samma system som för färdtjänstplanering för särskole-
skjutsresorna. Alla chaufförer har nu tillgång till surfplattor i fordonen där alla körningar tas emot. För 
att säkerställa att alla bokningar, ombokning och avbokningar hanteras korrekt har skolskjutsenheten 
anställt en planerare som arbetar med uppgiften. 

Diskussion med Grundskolenämnden pågår om att ha samma upplägg med beställare och utförare inom 
särskoleverksamheten som i den vanliga skolskjutsen. Idag när antalet särskoleelever blir fler så hamnar 
den ökade kostnaden inom Persontransportavdelningens ram utan att Tekniska nämnden kan påverka 
det. 

Bilpool 

Covid-19 har inneburit en mycket stor minskning i bokningarna då många tjänsteresor, hembesök med 
mera har ställts in och intäkterna har då minskat kraftigt. Bilarna leasas under en period på tre år och 
även om intäkterna minskar så finns kostnaderna kvar. 

Persontransportavdelningen driver en bilpool för kommunanställda med 53 fordon varav nio är eldrivna 
och det finns även ett antal elcyklar att boka. Det finns nu fem uppställningsplatser i Borås. Under hösten 
2020 startade en ny uppställningsplats i Simonsland med två fordon och i slutet av 2019 kunde fordonen 
på Mariedalsgatan och Saturnushuset sammanföras till det nya p-huset Vulcanus där nu totalt 17 fordon 
samlas. Att det är rätt antal bilar efter hur mycket de används på respektive uppställningsplats är viktigt 
och bokningsstatistiken följs upp kontinuerligt och året har då inneburit en kraftig minskning av bok-
ningarna. 

Under juni månad 2019 infördes elektroniska körjournaler i bilarna och det innebär att bilförarna inte 
behöver skriva manuella körjournaler utan körsträckan hamnar automatiskt i systemet. Detta underlättar 
och säkerställer relevant körstatistik för de olika förvaltningarna och 2020 är första året som statistik kan 
tas fram på hur långt bilarna rullar inom de olika förvaltningarna. 
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5.5 Verksamheten 2020 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och ska ha en hög tillgänglighet och 
service. 

• Personer med färdtjänsttillstånd får resa så ofta de behöver i den mån fordon finns tillgängliga. 
Trafiken går mellan klockan 05.30-24.00 på vardagar och fram till klockan 02.45 natt mot lördag 
och söndag. Service för personer med funktionsvariation ska vara likt andra invånare i Borås Stad.  

Beställningscentralen ska tillgodose behoven genom att ha öppet stora delar av dygnet. 

• Beställningscentralen är öppen vardagar 06-23, helger 07-23. Öppettider följs upp kontinuerligt 
för att tillgodose kundernas behov på bästa sätt. 

Tillgången på fordon ska vara anpassad till efterfrågan under dagen. 

• Alla färdtjänstkunder erbjuds en tid som i möjligaste mån tillgodoser kundens resebehov, fordo-
nen planeras efter olika aktiviteter i Borås Stad. 

Egenavgiften ska normalt motsvara den som tas ut i den ordinarie kollektivtrafiken. 

• Färdtjänsten har länge följt kollektivtrafikens prissättning för enkelbiljett. Då Västtrafik ändrat 
sin prismodell har färdtjänstens prissättning anpassats och följer fortfarande i det mesta kollektiv-
trafikens taxor. 

Vid resa utanför kommunen ansöker man om Riksfärdtjänst. Vid val av färdalternativ ska alltid det mest 
kostnadseffektiva färdsättet användas. 

• Ansökan ska vara handläggarna tillhanda 14 dagar innan resa för att maximera möjlighet till sam-
planering; val av det mest kostnadseffektiva transportsätt kan ges i samband med beslut. 

Det är krav på att miljöfordon ska användas för färdtjänsttransporter med personbil. 

• Med upphandlingen som trädde i kraft 1 juni 2019 ställs miljökrav på fordonen. Samtliga klass 1-
fordon ska drivas med bränslen som utgörs av maximalt 80 % fossila bränslen. Personbil och 
klass 4-fordon ska drivas med bränslen som utgörs av maximalt 20 % fossila bränslen. Utöver 
detta krav infördes ett bonusprogram. 

För att underlätta för färdtjänstkunderna erbjuds möjligheten att själv boka sin resa via Internet. 

• Då e-tjänsten samplanerar automatiskt vid bokningar har denna service pausats under 2020 då 
ensamåkning införts på grund av covid-19.  

6 Konsekvenser av coronaviruset 
Tekniska nämndens administrativa verksamhet har flutit på genom att i hög grad arbeta på distans, inklu-
sive digitala nämnd-och presidiemöten redan från mars månad. Digital signering av såväl presidiets som 
nämndens protokoll infördes under hösten för att undvika onödiga fysiska möten. Vissa inköp har gjorts 
för att underlätta digitala möten, såsom mötesutrustning för konferensrum såväl som headset för med-
arbetare. För att undvika belastningsskador har exempelvis extra skärmar, mousetrappers och underarms-
stöd köpts in till hemmakontoren; medarbetarna har även uppmanats att ta med sig kontorsutrustning 
hem såsom kontorsstolar och tangentbord. 

Gatuavdelningen erhöll lägre intäkter än budgeterat, uppskattningsvis 2 800 tkr. Cirka 1 300 tkr beror på 
minskade parkeringsintäkter och resterande del till följd av beslutet att befria restauranger och torghand-
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lare från kostnaden för markupplåtelse. I övrigt är gatuavdelningens verksamheter inte nämnvärt på-
verkade ekonomiskt av covid-19. 

För Park- och Skogsavdelningens verksamheter syns ökade transportkostnader på OSA-enheten på 
36 tkr till följd av arbetsplatsanpassningar för att minska risk för trängsel i fordonen. Kostnader för nya 
reflexvästar samt sprayfärg för Cityvärdarnas uppdrag att hjälpa till vid influensavaccination samt upp-
mana allmänheten att hålla avstånd i centrum finns också noterade. För Naturvårdsenheten balanserar 
ökade intäkter för ställplatsuthyrning ökade kostnader för utsättning av fisk till följd av att fler människor 
vistas utomhus och nyttjar anläggningar för friluftsliv och fiske. Världsmarknadsläget för rundvirke är 
mycket svårbedömt till följd av minskad orderingång till exporterande industri, vilket på sikt troligtvis 
påverkar leveransvirkespriserna negativt för Skogsenheten men hittills räknar enheten med att leverera 
enligt budget. Parkverksamheten är ekonomiskt inte påverkad av covid-19. 

Persontransportavdelningen är den avdelning inom Tekniska nämndens verksamheter som ekonomiskt 
påverkats mest av covid-19. Färdtjänsten fått minskade intäkter genom egenavgifterna men även min-
skade kostnader för taxifordonen. I mars minskade resandet markant men då ensamåkning infördes inne-
bar det att större delen av fordonskapaciteten ändå nyttjades. En del utav överkapaciteten som fanns 
kunde, i samverkan med andra nämnder, nyttjas för andra transporttjänster för att bibehålla kvalitet och 
personal hos leverantören. Det som Persontransportavdelningen arbetat med under året har varit hem-
leverans av matkassar till personer i riskgrupp samt transporter av egentester för medarbetare i Borås 
Stad. För samordning av egentester arbetar en person på heltid, och nio chaufförer har specialutbildats 
för denna arbetsuppgift. Under sommarmånaderna nyttjades cirka hälften av fordonskapaciteten. 

Bilpoolens intäkter har minskat markant genom minskad uthyrning då många möten, kurser och hem-
besök ställts in, men fordonskostnaderna finns kvar. Bedömningen är att majoriteten av bilpoolens 
underskott på intäktssidan beror på covid-19. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Extra IT-utrustning för digitala möten samt hemmakontor -93 

Minskade parkeringsintäkter -1 300 

Inga intäkter för markupplåtelser för torghandel och 
uteserveringar 

-1 500 

Ökade transportkostnader för OSA-verksamhet -39 

Ökade intäkter ställplats husbil +15 

Ökad kostnad för isättning av fisk -15 

Minskade kostnader för riksfärdtjänst +1 000 

Minskade intäkter egenavgifter inom färdtjänst -750 

Minskade kostnader för färdtjänsttrafik +4 000 

Kostnader för taxifordon nyttjade för matkassar och 
egentester, samt extra sanering 

-2 429 

Ökade personalkostnader Beställningscentral för samordning 
matkassar och egentester 

-158 

Minskade intäkter bilpool -1 350 

Summa -2 619 
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lare från kostnaden för markupplåtelse. I övrigt är gatuavdelningens verksamheter inte nämnvärt på-
verkade ekonomiskt av covid-19. 

För Park- och Skogsavdelningens verksamheter syns ökade transportkostnader på OSA-enheten på 
36 tkr till följd av arbetsplatsanpassningar för att minska risk för trängsel i fordonen. Kostnader för nya 
reflexvästar samt sprayfärg för Cityvärdarnas uppdrag att hjälpa till vid influensavaccination samt upp-
mana allmänheten att hålla avstånd i centrum finns också noterade. För Naturvårdsenheten balanserar 
ökade intäkter för ställplatsuthyrning ökade kostnader för utsättning av fisk till följd av att fler människor 
vistas utomhus och nyttjar anläggningar för friluftsliv och fiske. Världsmarknadsläget för rundvirke är 
mycket svårbedömt till följd av minskad orderingång till exporterande industri, vilket på sikt troligtvis 
påverkar leveransvirkespriserna negativt för Skogsenheten men hittills räknar enheten med att leverera 
enligt budget. Parkverksamheten är ekonomiskt inte påverkad av covid-19. 

Persontransportavdelningen är den avdelning inom Tekniska nämndens verksamheter som ekonomiskt 
påverkats mest av covid-19. Färdtjänsten fått minskade intäkter genom egenavgifterna men även min-
skade kostnader för taxifordonen. I mars minskade resandet markant men då ensamåkning infördes inne-
bar det att större delen av fordonskapaciteten ändå nyttjades. En del utav överkapaciteten som fanns 
kunde, i samverkan med andra nämnder, nyttjas för andra transporttjänster för att bibehålla kvalitet och 
personal hos leverantören. Det som Persontransportavdelningen arbetat med under året har varit hem-
leverans av matkassar till personer i riskgrupp samt transporter av egentester för medarbetare i Borås 
Stad. För samordning av egentester arbetar en person på heltid, och nio chaufförer har specialutbildats 
för denna arbetsuppgift. Under sommarmånaderna nyttjades cirka hälften av fordonskapaciteten. 

Bilpoolens intäkter har minskat markant genom minskad uthyrning då många möten, kurser och hem-
besök ställts in, men fordonskostnaderna finns kvar. Bedömningen är att majoriteten av bilpoolens 
underskott på intäktssidan beror på covid-19. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens 
2020, tkr 

Extra IT-utrustning för digitala möten samt hemmakontor -93 

Minskade parkeringsintäkter -1 300 

Inga intäkter för markupplåtelser för torghandel och 
uteserveringar 

-1 500 

Ökade transportkostnader för OSA-verksamhet -39 

Ökade intäkter ställplats husbil +15 

Ökad kostnad för isättning av fisk -15 

Minskade kostnader för riksfärdtjänst +1 000 

Minskade intäkter egenavgifter inom färdtjänst -750 

Minskade kostnader för färdtjänsttrafik +4 000 

Kostnader för taxifordon nyttjade för matkassar och 
egentester, samt extra sanering 

-2 429 

Ökade personalkostnader Beställningscentral för samordning 
matkassar och egentester 

-158 

Minskade intäkter bilpool -1 350 

Summa -2 619 
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7 Verksamhetsmått 

7.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

7.1.1 OSA 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal personer i 
arbetsmarknadsåtgärder 

56 61 65 63 

7.1.2 Antal dagsverken 

7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Dagsverken totalt 10 320 12 465 11 885 11 336 

7.1.2.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Skogsarbete skogsenheten 256 865 1 000 968 

Skogsarbete parkenheten 1 332 1 265 1 500 1 412 

Smide Kyllared 404 456 500 485 

Snickeri Kyllared 624 995 700 717 

Ramnaparken 628 1 135 800 719 

NR Torpanäset 77 285 200 352 

NR Rya åsar 1 115 1 037 1 000 886 

NR Vänga mosse 11 220 50 59 

NR Älmås 35 80 50 185 

Övriga reservat 725 184 600 318 

Fornvård 60 62 80 91 

Naturvård 561 700 600 477 

Fiskesjöar 63 510 350 252 

Spår och leder 305 390 300 244 

Utbildning 198 170 150 119 

Övriga arbeten 51 785 500 446 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Grundskoleförvaltningen  0 100 50 

Förskoleförvaltningen  0 100 110 

Lokalförsörjningsförvaltningen 506 912 700 581 

Hofsnäs gården vaktmästeri 1 099 568 400 442 

Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen 

618 605 800 807 

Borås Djurpark 1 652 1 241 1 700 1 616 

Dagsverken totalt 10 320 12 465 11 885 11 336 

7.2 Skogsdrift 

7.2.1 Skogsdrift 

7.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Av skogsinnehavet 
är produktiv 
skogsmark (ha) 

9 500 9 500 9 500 9 500 

Varav avsatt till 
naturvård (ha) 

2 500 2 500 2 500 2 500 

Varav 
naturreservat (ha) 

1 000 950 950 950 

7.2.2 Avverkning 

7.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Avverkning totalt 
(m³ fub) 

30 950 35 100 38 500 35 600 

7.2.2.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Slutavverkning (m³ 
fub) (1) 

19 650 21 100 23 100 21 000 

Gallring (m³ fub) 
(2) 

9 800 8 000 13 000 12 100 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Grundskoleförvaltningen  0 100 50 

Förskoleförvaltningen  0 100 110 

Lokalförsörjningsförvaltningen 506 912 700 581 

Hofsnäs gården vaktmästeri 1 099 568 400 442 

Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen 

618 605 800 807 

Borås Djurpark 1 652 1 241 1 700 1 616 

Dagsverken totalt 10 320 12 465 11 885 11 336 

7.2 Skogsdrift 

7.2.1 Skogsdrift 

7.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Av skogsinnehavet 
är produktiv 
skogsmark (ha) 

9 500 9 500 9 500 9 500 

Varav avsatt till 
naturvård (ha) 

2 500 2 500 2 500 2 500 

Varav 
naturreservat (ha) 

1 000 950 950 950 

7.2.2 Avverkning 

7.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Avverkning totalt 
(m³ fub) 

30 950 35 100 38 500 35 600 

7.2.2.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Slutavverkning (m³ 
fub) (1) 

19 650 21 100 23 100 21 000 

Gallring (m³ fub) 
(2) 

9 800 8 000 13 000 12 100 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Övrig avverkning 
(m³ fub) 

1 500 3 000 2 400 2 500 

7.2.3 Avverkning exkl. OSA 

7.2.3.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Avverkad volym 1 
och 2 (m³ fub) 

29 450 32 100 36 100 33 100 

Intäkt kr per 
avverkad (m³ fub) 

631 625 555 529 

Kostnad kr per 
avverkad (m³ fub) 

280 264 303 265 

Avverkningsnetto 
(kr/m³ fub) 

351 361 252 264 

Nettointäkt 
skogsbudget hela 
verksamheten 
(kr/m³ fub) 

211 206 156 179 

7.2.4 Flisproduktion 

7.2.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Flisad volym (m³s) 9 300 12 500 10 000 9 600 

7.2.4.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Intäkt flis (kr/m³s) 165 180 170 164 

Kostnad flis 
(kr/m³s) 

121 100 96 104 

Nettointäkt flis 
(kr/m³s) 

44 80 74 60 
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7.2.5 Övrig verksamhet 

7.2.5.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal jaktarrenden 61 61 61 61 

Utarrenderad 
jaktmark (ha) 

10 000 10 000 10 000 10 000 

Intäkt jaktarrenden 
(kr/ha) 

46 59 50 59 

Askåterföring (ha) 0 0 10 0 

7.3 Naturvård 

7.3.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Sålda 
kommunfiskekort 

216 187 210 265 

Sålda dagkort i 
regnbågsvattnen 

2 666 2 872 3 000 3 626 

Båtkort totalt 1 071 1 035 1 100 1 302 

Spriden 
kalkmängd (ton) 
totalt 

2 291 2 178 2 363 2 298 

Förvaltade spår- 
och leder (km) 

106 106 106 106 

Total förvaltad 
areal naturreservat 
(ha) 

1 401 1 401 1 401 1 401 

Naturvårdsbete 
(ha) 

74 74 77 83 
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7.2.5 Övrig verksamhet 

7.2.5.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal jaktarrenden 61 61 61 61 

Utarrenderad 
jaktmark (ha) 

10 000 10 000 10 000 10 000 

Intäkt jaktarrenden 
(kr/ha) 

46 59 50 59 

Askåterföring (ha) 0 0 10 0 

7.3 Naturvård 

7.3.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Sålda 
kommunfiskekort 

216 187 210 265 

Sålda dagkort i 
regnbågsvattnen 

2 666 2 872 3 000 3 626 

Båtkort totalt 1 071 1 035 1 100 1 302 

Spriden 
kalkmängd (ton) 
totalt 

2 291 2 178 2 363 2 298 

Förvaltade spår- 
och leder (km) 

106 106 106 106 

Total förvaltad 
areal naturreservat 
(ha) 

1 401 1 401 1 401 1 401 

Naturvårdsbete 
(ha) 

74 74 77 83 
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7.4 Väghållning 

7.4.1 Väghållning, driftkostnader 

7.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Kostnad 
kronor/invånare 
och dag 

1,76 1,63 1,55 1,52 

7.4.2 Huvudgator 

7.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Huvudgator (km) 76 76 76 76 

Vinterväghållning 
(kr/m²) 

25,91 23,78 21,84 19,26 

Övrigt underhåll 
(kr/m²) 

26,19 31,69 24,57 29,88 

7.4.2.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Vinterväghållning 
(kr/m) 

218,21 200,27 183,95 162,17 

Övrigt underhåll 
(kr/m) 

220,53 266,83 183,97 251,64 

7.4.3 Lokalgator 

7.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Lokalgator (km) 241 254 252 257 

Vinterväghållning 
(kr/m²) 

5,66 3,23 6,16 2,17 

Övrigt underhåll 
(kr/m²) 

10,68 10,66 9,84 10,5 
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7.4.3.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Vinterväghållning 
(kr/m) 

37,2 20,79 39,68 13,95 

Övrigt underhåll 
(kr/m) 

70,23 68,61 63,39 67,4 

7.4.4 Vägföreningsvägar 

7.4.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Vägföreningsvägar 
(km) 

168 168 168 168 

Övrigt underhåll 
(kr/m²) 

5,33 3,61 5,99 6,93 

Enskilda vägar 
med statligt bidrag 
(km) 

265 285 270 271 

Enskilda vägar 
med kommunalt 
bidrag (km) 

177 174 190 176 

7.4.4.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Vinterväghållning 
(kr/m) 

44,3 32,34 18,57 21,75 

Vinterväghållning 
(kr/m²) 

7,13 5,2 2,99 3,5 

Övrigt underhåll 
(kr/m) 

33,12 22,45 37,2 43,04 

7.4.5 Beläggningsunderhåll 

7.4.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Belagd volym (m²) 211 244 179 846 181 000 145 224 

Del av total yta (%) 6,5 5,4 5,5 4,4 

Kostnad (kr/m²) 105 114 105 113 
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7.4.3.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Vinterväghållning 
(kr/m) 

37,2 20,79 39,68 13,95 

Övrigt underhåll 
(kr/m) 

70,23 68,61 63,39 67,4 

7.4.4 Vägföreningsvägar 

7.4.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Vägföreningsvägar 
(km) 

168 168 168 168 

Övrigt underhåll 
(kr/m²) 

5,33 3,61 5,99 6,93 

Enskilda vägar 
med statligt bidrag 
(km) 

265 285 270 271 

Enskilda vägar 
med kommunalt 
bidrag (km) 

177 174 190 176 

7.4.4.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Vinterväghållning 
(kr/m) 

44,3 32,34 18,57 21,75 

Vinterväghållning 
(kr/m²) 

7,13 5,2 2,99 3,5 

Övrigt underhåll 
(kr/m) 

33,12 22,45 37,2 43,04 

7.4.5 Beläggningsunderhåll 

7.4.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Belagd volym (m²) 211 244 179 846 181 000 145 224 

Del av total yta (%) 6,5 5,4 5,5 4,4 

Kostnad (kr/m²) 105 114 105 113 
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7.4.6 Trafikbelysning 

7.4.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal lampor (st.) 19 175 19 175 19 200 19 175 

Energiförbrukning 
(MWh) 

7 371 7 137 7 200 6 630 

7.4.7 Trafikolyckor 

7.4.7.1 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal olyckor med 
personskador 

621 396 0 262 

Dödade 1 3 0 3 

Svårt skadade 11 11 0 4 

Lindrigt skadade 570 292 0 211 

7.4.8 Diverse uppgifter 

7.4.8.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal P-tillstånd för 
funktionshindrade 

583 605 600 617 

Utfärdade 
nyttokort (st.) 

83 55 75 74 

Boendeparkering 
(antal tillstånd) 

680 688 700 778 

7.4.8.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Fordonsvrak (st.) 90 81 300 110 
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7.5 Park 

7.5.1 Ytor 

7.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Perenna 
planteringar (m²) 

3 300 3 900 4 900 4 960 

Total planterad 
yta (m²) 

65 683 65 600 65 800 65 700 

Kulturparker (m²) 1 541 000 1 557 000 1 575 000 1 583 000 

Naturparker (m²) 8 532 000 8 693 000 8 612 000 9 369 000 

Total parkareal 
(ha) 

1 007 1 025 1 019 1 095 

Parkyta per capita 
(m²/capita) 

89,8 90,8 90,8 96,5 

7.5.2 Inventarier i parkmark mätt i antal 

7.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal lekplatser 
(st.) 

162 162 162 163 

7.5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Blomsterlökar (st.) 110 000 45 000 60 000 44 000 

Vårblommor (st.) 25 000 29 000 30 000 25 000 

Sommarblommor 
(st.) 

34 469 37 000 45 000 32 650 
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7.5 Park 

7.5.1 Ytor 

7.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Perenna 
planteringar (m²) 

3 300 3 900 4 900 4 960 

Total planterad 
yta (m²) 

65 683 65 600 65 800 65 700 

Kulturparker (m²) 1 541 000 1 557 000 1 575 000 1 583 000 

Naturparker (m²) 8 532 000 8 693 000 8 612 000 9 369 000 

Total parkareal 
(ha) 

1 007 1 025 1 019 1 095 

Parkyta per capita 
(m²/capita) 

89,8 90,8 90,8 96,5 

7.5.2 Inventarier i parkmark mätt i antal 

7.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal lekplatser 
(st.) 

162 162 162 163 

7.5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Blomsterlökar (st.) 110 000 45 000 60 000 44 000 

Vårblommor (st.) 25 000 29 000 30 000 25 000 

Sommarblommor 
(st.) 

34 469 37 000 45 000 32 650 
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7.5.3 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och 
administrationskostnader 

7.5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Kulturparker 
(kr/m²) 

8,39 11,08 17,24 17,34 

Naturparker (kr/m²) 0,19 0,2 3,15 2,93 

Parkkostnad per 
capita (kr/capita) 

217 236 242 242 

Total parkkostnad 
(kr/m²) 

2,4 2,6 2,67 2,51 

7.6 Persontransporter 

7.6.1 Färdtjänst 

7.6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal 
färdtjänsttillstånd 

4 606 4 672 4 600 4 290 

Antal kvinnor 3 068 3 098 3 100 2 869 

Antal män 1 538 1 574 1 500 1 421 

Antal tillstånd/1000 
invånare 

42 41 41 38 

Antal tillstånd under 
65 år 

975 987 950 922 

Antal färdtjänstresor 335 094 340 459 360 000 217 807 

Kostnad per resa 
(kr) 

184 187 176 278 

Antal 
särskoleskjutsfordon 

12 13 13 13 

Antal bilar i bilpool 42 56 57 53 

Kommentar Görs löpande 
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8  Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

VÄGHÅLLNING    

Beläggningsunderhåll 8 500 8 526 -26 

Program för tillgänglighet 1 000 1 004 -4 

Re-investering gatubelysning 1 000 1 834 -834 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 4 000 4 627 -627 

Kabelskåp 2 000 1 527 473 

Borås Flygplats 500 486 14 

    

PARKVERKSAMHET    

Lekplatser/mötesplatser 5 000 5 189 -189 

Grönområdesplan 1 000 1 009 -9 

Diverse mindre parkinvesteringar 3 000 3 287 -287 

Ramnasjön 0 -60 60 

Summa 26 000 27 429 -1 429 

Analys 
Beläggningsunderhåll 

Beläggning av asfalt utfördes tidigare inom ramen för driftbudgeten. Från och med år 2015 utförs års-
programmet för asfaltsbeläggningar som investering. De omfattande fibergrävningarna som pågått över 
hela kommunen innebär svårigheter kommande år att planera så att uppgrävning av nyasfalterade gator 
undviks. Det är nödvändigt att ta höjd för ett mer omfattande beläggningsprogram framöver då återställ-
ningsersättningen för utförda schakter i gatunätet inte kommer att täcka kostnaden om behov av om-
läggning av hela gatubredden erfordras på grund av upprepade schakter i gatan. Beläggningsarbeten har 
under året utförts till en kostnad av 8 527 tkr. Tillgänglig budget har varit 8 500 tkr. 

Program för tillgänglighet 

Inom anslagna medel för Program för tillgänglighet har tillgänglighetsanpassning av lekplatser, busshåll-
platser och gångbanor utförts under 2020. Av tillgängliga medel på 1 000 tkr har 1 004 tkr upparbetats 
under året. 

Reinvestering gatubelysning 

Under 2020 har förnyelse av gamla kablar och stolpar på Tingsgatan, Hornsgatan och Vasabergsgatan 
utförts. Större kabelfel längs Magasinsgatan och i Ramnaparken med utbyte av kablar och stolpar har 
också belastat projektet. Totalt 1 700 m kabel och 50 stolpar har bytts ut under året vilket resulterat i att 
1 834 tkr har upparbetats vilket innebar ett överskridande av 834 tkr jämfört med budget. 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 

Under 2020 har större armaturbyten gjorts i Dalsjöfors, Sjömarken, Gånghester, Målsryd och på Kristine-
berg. Totalt har cirka 2 000 armaturer bytts ut och energiförbrukningen minskat med 370 000 kWh. 
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Armaturer på enskilda gator och platser såsom Södra Torget, Tingsgatan, Hornsgatan och Vasabergs-
gatan har också bytts ut. Upparbetade medel uppgick till 4 627 tkr vilket är 627 tkr högre än budget. 

Borås Flygplats 

Förutom driftbidraget som Tekniska nämnden årligen ger till Borås Flygplatsförening har flygklubbarna 
pekat på ett reinvesteringsbehov för anläggningen som inte går att tillgodose med driftbidrag. I Tekniska 
nämndens investeringsbudget har därför inrättats ett årligt anslag på 500 tkr. Under 2020 har insatser 
gjorts för flygsäkerhetshöjande åtgärder såsom justering av sättningar i dräneringsdike och grässtråk, nytt 
slitlager på stationsplattor och de äldsta taxibanorna. Utförda åtgärder har kostat 486 tkr av tillgängliga 
500 tkr. 

Lekplatser/mötesplatser 

Under det gångna året har tio befintliga lekplatser renoverats från grunden; samtliga lekplatser som reno-
verats under året är tillgänglighetsanpassade. Gestaltning, projektering och planering har skett i egen regi 
och ansvarig entreprenör för projektet har varit Servicekontoret. 

Följande lekplatser har genomgått en renovering från grunden: 

• Polonäsgränd (nr 72) på Brotorp med temat ”Hokus Pokus” 
• Asklandaparken (nr 105) i Fristad med temat ”Hokus Pokus” 
• Pionvägen (nr 127) i Dalsjöfors med temat ”Drakexpedition” 
• Ängsgården (nr 51) i Brämhult med temat ”Drakexpedition” 
• Ingeltorpsvägen (nr 115) i Bredared med temat ”Pollinering” 
• Visthusparken (nr 77) på Kristineberg med temat ”Pollinering” 
• Ekebergsgatan (nr 130) i Rångedala med temat ”Fåglar” 
• Völundsparken/Tjavleparken (nr 74) på Hedvigsborg med temat ”Fåglar” 

Följande lekplatser har flyttats ifrån nuvarande läge och därefter renoverats från grunden: 

• Blåklintsvägen (nr 150) i Sandhult flyttades på grund av planerad exploatering och försäljning av 
kommunala villatomter. Arbetet fick prioriteras upp efter önskemål ifrån Mark och Exploatering, 
Stadsledningskansliet. 

• Majorslunden (nr 85) på Göta flyttades på grund av vattensjuk mark. Lekplatsen uppfördes istället 
där det för några år sedan fanns en mindre lekplats i samma park. 

I samband med lekplatsrenoveringarna har parkvägar förbättrats, skogsområden röjts, papperskorgar och 
bänkbord bytts ut samt träd och buskar planterats i anslutning till lekplatserna. Målet i arbetet är att vid 
en och samma insats utföra mindre förbättringsåtgärder för att förbättra lekvärdet, tryggheten och upp-
levelse av det större gröna rummet som lekplatsen är belägen i. 

Grönområdesplanen 

Vid fågelkolonin i Ramnaparken har arbetet med att utveckla platsen framför fågelkolonin startats med 
markarbeten och anläggningen av en trappa. Arbetet kommer enligt plan att slutföras under 2021. 

Karpdammen har under året fått ett nytt staket längs med dammfästet som renoverades 2019. 

Arbetet med att förbättra miljön runt Ansgars damm har startas upp med röjningar av ett mindre skogs-
område, städning av parken runt dammen samt rivning av äldre staketstrukturer. Under 2021 kommer 
två mötesplatser att anläggas med möjlighet till att grilla vid den ena mötesplatsen, samt att ett lusthus 
kommer att uppföras på motsatt sida av dammen. 

Ett antal vägsträckningar har renoverats i samband med andra projekt i bland annat: 

• Gambaparken, Hestra 
• Hestraklint 
• Blåklintsvägen, Sandhult 

Arbetet med projektet iTree som samordnats av SLU har avslutats. Rapporten kommer att redovisas 
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under våren 2021 och ingå som underlag för fortsatt utveckling i det kommande styrdokumentet Träd-
plan. 

Diverse mindre parkinvesteringar 

I Sinnenas park har planteringarna och belysningen i parken färdigställts. Flertalet nya bänkar har place-
rats ut och projektet avslutades under hösten 2020. 

Från Sven Eriksonsgatan in till isbanan och Orangeriet i Stadsparken har parkvägen belagts med gatsten 
för att vägen ska klarar slitaget ifrån varutransporter till och från restaurangverksamheten i Orangeriet. 

Träd har planterats längs med Vindelgatan tillsammans med Borås Kommuns Parkerings AB i samband 
med nyanläggning av två parkeringsplatser. I Viskaslänten och Majorslunden har fyra respektive tre pelar-
ekar planterats. Ekarna flyttades från rondellen i korsningen Göteborgsvägen/Älvsborgsleden i samband 
med projektet för prioriterad framkomlighet för kollektivtrafik längs med Göteborgsvägen. 

Följande trappor har renoverats under året: 

• Näverstigen 
• Lindormsgatan 
• Tullaliden 
• Vasastigen 

Till vinterns julbelysningsprogram har belysning runt isbanan i Stadsparken uppförts samt att en utav två 
lindar vid P A Halls terrass har fått belysning uppsatt i kronan. Under 2021 kommer belysning även sättas 
upp i den andra linden. 

I Annelundsparken har satsningar gjorts på ett nytt staket ovanför Pionterrassen samt tillgänglighets-
anpassningar vid toaletten vid lekfortet. 

Ramnasjön 

Statsbidrag (LONA) har erhållits för att tillsammans med Borås Energi och Miljö AB utreda vatten-
kvalitén samt till- och frånflöden till sjön. Arbetet kommer påbörjas under 2021. Bidraget kommer att 
tilldelas staden under tre års tid till ett belopp om totalt 310 tkr. Under 2020 tilldelades staden 60 tkr. 

Under 2021 och 2022 kommer nya bryggor, ett fågeltorn samt flytande öar som renar vattnet att uppföras 
i och omkring Ramnasjön. 

8.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd 
utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 Avvik. Omdisp Prognos Status 

VÄGHÅLLNING        

Attraktiv Stad  6 074 1 614 4 460 4 460  2 

Diverse mindre gatu- 
och broarbeten  12 915 8 308 4 607 4 607  2 

Gång- och cykelvägar  13 801 15 567 -1 766 -1 766  2 

varav 
byggbonusanslag   363     

Kollektivtrafik  10 990 7 359 3 631 3 631  2 

varav 
byggbonusanslag   7 087     

Upprustning 
centrummiljöer  6 343 439 5 904 5 904  2 
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Ny Nybro 44 000 31 647 1 691 29 956 29 956 44 000 2 

Promenadstråk utmed 
Viskan  3 046 -1 880 4 926 4 926  2 

DRIFT) Bullersanering  0 0 0 4 539  2 

        

PARKVERKSAMHET        

Kronängsparken 18 000 10 433 368 10 065 10 065 18 000 1 

Fristads nya 
Stationspark 6 000 3 000 0 3 000 3 000 6 000 1 

Summa 68 000 98 249 40 916 64 783 69 322 68 000  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
I tabellen ovan ingår delar (investeringar) som hör till "Byggbonusprojekt". Total sammanställning för 
både drift och investeringar redovisas nedan. 

 
Attraktiv stad 

Från anslagna medel under 2020 har 1 614 tkr nyttjats till julbelysning enligt framtagen plan inför 400-
års jubiléet och fortsatt projekteringsarbete för platsbildningen vid kvarteret Eko 10 bakom gamla posten-
huset. Tillgänglig budget var 6 074 tkr. 

Diverse mindre gatu- och broarbeten 

Inom ramen för anslagna medel har trafiksäkerhetsåtgärder, ombyggnad av kollektivtrafikhållplatser och 
gångbanor utförts under året. Arbetet med att ersätta det signalreglerade övergångsstället på Fristads-
vägen vid Sjöbo Torggata med en gångöverfart har slutförts under året. Vidare har ny taxistation vid 
resecentrum anlagts, komplettering av bullerskärmar utförts i samband med byggnationen av Leos Lek-
land i Knalleland. Projektering och byggnation utfördes på uppdrag av Lokalförsörjningsnämnden vid 
Björkängsrondellen för att höja kapaciteten på Klinikvägen vilket var ett krav från Västfastigheter för att 
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staden skulle kunna utöka skolverksamheten på Björkängsskolan. 

Av tillgängliga medel på 12 915 tkr har 8 308 tkr upparbetats. Statsbidrag för denna projektgrupp har 
erhållits med 100 tkr. 

Gång- och cykelvägar (GC) 

Cykelbanor har under året byggts ut längs Sjunde Villagatan, Söderbrogatan, Järnvägsgatan, Enedalsgatan, 
Kransvägen, Brahegatan samt Döbelnsgatan. Utbyggnad har färdigställts längs Brämhultsvägen mellan 
Vedensgatan och Fjärde Villagatan. En väderskyddad cykelparkering har anlagts vid stationen i Knalle-
land. Under Centralbron vid Resecentrum har ansökan om bidrag från Klimatklivet för att anlägga en 
cykelparkering beviljats 

Av anslagna medel för GC-vägar på 13 801 tkr upparbetades 15 567 tkr, varav 363 tkr utgör byggbonus-
anslag. Statsbidrag för denna projektgrupp har erhållits med 1 919 tkr. 

Kollektivtrafik 

Av tillgängliga medel på 10 990 tkr har 7 359 tkr nyttjats. Ombyggnad av busshållplatser har utförts ut-
med linje 2. Utmed Kungsgatan gjordes utbyte av hela trafiksignalanläggningen 2019 då tidigare styr-
utrustning inte medgav införande av RAKEL-system för bussprioritering som varit Västtrafiks önskemål. 
Under 2020 utfördes intrimning av anläggningen och översyn av detektorslingorna i vägbanan. 

Framkomlighet för kollektivtrafiken har varit ledstjärna för ombyggnadsarbetena längs Göteborgsvägen. 
Ombyggnad av cirkulationsplats vid Sandlidsgatan/Industrigatan har utförts liksom busskörfält på ömse 
sidor av cirkulationsplatsen. Arbetena slutfördes under 2019. Under 2020 påbörjades projektering av 
etapp 2 mellan Tullamotet och Särlaskolan som kommer att färdigställas under våren 2021. Inom an-
slagna medel för byggbonus fanns totalt 12 000 tkr tillgängliga, alla medel har nu nyttjats för utförda 
åtgärder. 

Statsbidrag för denna projektgrupp har erhållits med 3 259 tkr. 

Upprustning centrummiljöer 

Ombyggnation av Sjöbo Torg som utfördes 2019 följdes av markkomplettering och belysningsarbeten 
under 2020. 

439 tkr av tillgängliga medel på 6 343 tkr har nyttjats under året. 

Ny Nybro 

Projektering inför utbytet av Nybron har gått vidare med utökade utredningar i form av miljökonsek-
vensbeskrivning och geotekniska utredningar efter att Länsstyrelsen tidigare beslutade om utökat samråd. 
I slutet av året sändes ansökan om vattenverksamhet in till Mark- och miljödomstolen för prövning. 

Av tillgängliga medel under 2020 på 31 647 tkr har 1 691 tkr nyttjats. 

Promenadstråk längs Viskan 

Sista etappen av investeringsprojektet Promenadstråk utmed Viskan projekterades och beställdes i slutet 
av året. Under 2021 kommer utbyggnad av delen från kvarteret Kamelian till badhusrondellen att utföras. 

Av tillgängliga medel under 2020 på 3 046 tkr har 1 133 tkr nyttjats för projektering. Under året har det 
inkommit ersättning för tidigare utförda arbeten längs Viskanpromenaden vid Pallas med 3 013 tkr. 
Sammantaget kommer 4 926 tkr att finnas tillgängliga för byggnation under 2021. 

Kronängsparken 

Under 2020 har förstudien för parken avslutats och övergått till projektering. Upphandlad landskaps-
arkitekt har tagit fram underlag enligt beställning för ett upphandlingsförfarande. 

Detaljplanen för området försenades cirka 1 år och antogs först 2020-06-01 vilket föranlett att projektet 
som helhet har försenats. Tillsammans med AB Bostäders planerade byggnation inom samma detaljplan 
och förändringar av verksamheten i Norrbyhuset inleddes under hösten 2020 nya samtal för att samordna 
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utrustning inte medgav införande av RAKEL-system för bussprioritering som varit Västtrafiks önskemål. 
Under 2020 utfördes intrimning av anläggningen och översyn av detektorslingorna i vägbanan. 

Framkomlighet för kollektivtrafiken har varit ledstjärna för ombyggnadsarbetena längs Göteborgsvägen. 
Ombyggnad av cirkulationsplats vid Sandlidsgatan/Industrigatan har utförts liksom busskörfält på ömse 
sidor av cirkulationsplatsen. Arbetena slutfördes under 2019. Under 2020 påbörjades projektering av 
etapp 2 mellan Tullamotet och Särlaskolan som kommer att färdigställas under våren 2021. Inom an-
slagna medel för byggbonus fanns totalt 12 000 tkr tillgängliga, alla medel har nu nyttjats för utförda 
åtgärder. 

Statsbidrag för denna projektgrupp har erhållits med 3 259 tkr. 

Upprustning centrummiljöer 

Ombyggnation av Sjöbo Torg som utfördes 2019 följdes av markkomplettering och belysningsarbeten 
under 2020. 

439 tkr av tillgängliga medel på 6 343 tkr har nyttjats under året. 

Ny Nybro 

Projektering inför utbytet av Nybron har gått vidare med utökade utredningar i form av miljökonsek-
vensbeskrivning och geotekniska utredningar efter att Länsstyrelsen tidigare beslutade om utökat samråd. 
I slutet av året sändes ansökan om vattenverksamhet in till Mark- och miljödomstolen för prövning. 

Av tillgängliga medel under 2020 på 31 647 tkr har 1 691 tkr nyttjats. 

Promenadstråk längs Viskan 

Sista etappen av investeringsprojektet Promenadstråk utmed Viskan projekterades och beställdes i slutet 
av året. Under 2021 kommer utbyggnad av delen från kvarteret Kamelian till badhusrondellen att utföras. 

Av tillgängliga medel under 2020 på 3 046 tkr har 1 133 tkr nyttjats för projektering. Under året har det 
inkommit ersättning för tidigare utförda arbeten längs Viskanpromenaden vid Pallas med 3 013 tkr. 
Sammantaget kommer 4 926 tkr att finnas tillgängliga för byggnation under 2021. 

Kronängsparken 

Under 2020 har förstudien för parken avslutats och övergått till projektering. Upphandlad landskaps-
arkitekt har tagit fram underlag enligt beställning för ett upphandlingsförfarande. 

Detaljplanen för området försenades cirka 1 år och antogs först 2020-06-01 vilket föranlett att projektet 
som helhet har försenats. Tillsammans med AB Bostäders planerade byggnation inom samma detaljplan 
och förändringar av verksamheten i Norrbyhuset inleddes under hösten 2020 nya samtal för att samordna 

Tekniska nämnden, Årsredovisning 2020 44(44) 

projektet som helhet. Under 2021 är målet satt till att gå ut med en upphandling för park- och idrotts-
ytorna inom detaljplanen för Kronängsparken, förutsatt att anslutande projekt i och omkring parken 
löper på enligt samma tidsplan. 

Av tillgängliga meder under 2020 på 10 443 tkr har 368 tkr nyttjats. 

Fristads nya Stationspark 

Under vårvintern 2020 genomfördes röjningsarbeten i området för den tilltänkta parken. Trafikverkets 
planer för att uppföra en tunnel för gång- och cykeltrafik har skjutits på framtiden vilket inneburit att 
projektet med att utveckla den nya stationsparken sydväst om spårområdet står still. Under 2021 är målet 
att starta projekteringen men det styrs av att Trafikverket kommunicerar ett datum som de avser hålla för 
deras del av projektet. Att uppföra en parkanläggning innan en tunnel för gång- och cykeltrafik är på plats 
är inte en väg framåt på grund av att grundläggningen för tunneln påverkar minst 1/4 av parkens yta. 

Av tillgängliga medel under 2020 på 3 000 tkr har 0 tkr nyttjats. 
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Ett starkt resultat ger fortsatt
utveckling och tillväxt

Industribyggnader i Borås AB är ett helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB och har som uppgift att förvärva, hyra ut, 

anpassa och försälja lokaler till små och medelstora företag. Bolaget skall vara ett komplement till det utbud som finns på 

orten och vara ett redskap för okonventionella lokallösningar. Här ingår också att förvalta bolagets fastighetsbestånd. 

Bolaget är verksamt inom Borås Stad.

Jag ser fram emot en fortsatt resa där IBAB genom 

förvärv, förvaltning och projektutveckling av strategiska 

fastigheter medverkar till stadens utveckling. Vill också 

tacka kunder, samarbetspartners för ett gott samarbete 

och våra medarbetare för fina insatser under året. 

IBAB-koncernen

Patrik Johansson, VD

2020 kan sammanfattas som ett annorlunda och händelserikt år. IBAB har vidtagit 

åtgärder för att hantera den rådande situationen med Coronapandemin. Vi har stöttat 

och intensifierat dialogen med våra hyresgäster för att samverka och finna gemensamma 

lösningar och snabbt anpassat den dagliga verksamheten med digital teknik och distans-

arbete för att leverera uppdraget på bästa sätt. 

Samtliga bolag i IBAB koncernen levererar ett positivt resultat vilket bidrar till fortsatt 

utveckling och tillväxt. Koncernens omsättning 2020 är 57,1 mkr och resultatet efter finan-

siella poster 16,1 mkr. Det ger IBAB möjlighet att stärka bolagets ekonomi och lämna koncern-

bidrag på 8 mkr till Borås Stadshus AB. IBAB-koncernen uppfyller Kommunfullmäktige avkast-

ningskrav 3,5% av totalt kapital och ett finansiellt mål om 15 % soliditet, samt utdelningskrav 

på 8 mnkr. 

Under 2020 har djurparksområdet i Borås Event förstärkts genom IBABs nybyggnation av 

ett aktivitetscenter för barn-, familjeaktiviteter och turism vilket harmonierar med flera av 

de sju målområden som ingår i Vision Borås 2025. Byggnaden invigdes digitalt i december 

2020 och projektet har följt tids- och budgetplan.

Innan sommaren tecknade vi hyresavtal med Nobina Sverige AB gällande tillkommande ytor 

inom fastigheten Kv Strömsdal 3 AB som också generade ett antal hyresgästanpassningar för 

att tillgodose kundens behov. 

Ett arbete inom verksamhetsutveckling pågår för att möta framtidens behov och krav på 

bästa sätt. En ny organisationsstruktur beslutades under året vilken implementeras stegvis 

under 2021. 

Ett av IBAB:s mål är att förvalta fastigheter som bidrar till samhällsutveckling på ett

ekonomiskt, miljömässigt och hållbart sätt. I dessa värderingar bedöms att grön investering 

som certifiering Green Building ligger rätt i tiden för en hållbar fastighetsförvaltning. 

Projektet Borås Event är ett exempel på det. 
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Mod att förändra

Om rapporten 
Denna rapport har upprättats i enlighet med GRI-standard på 
kärnnivå och avser perioden 1 januari 2020–31 december 2020. 
Rapporten omfattar hela Bostäder i Borås och har granskats av 
Enact. Kontaktperson är Sophia Jonsson, Kommunikationschef,  
AB Bostäder i Borås.  

Omslagsbild: Väggmålning på 
Billdalsgatan, Norrby från 2020 års 
arrangemang av NO LIMIT.  
Konstnär: Etile

Vi tar ansvar för hur vi påverkar samhället. För oss 
handlar hållbarhet om att vara handlingskraftiga,  
trovärdiga och öppna i frågor som berör människor, 
miljö och samhälle. För det krävs mod.  

Året 2020 kommer för alltid att vara förknippat med 
coronapandemin. Vi har som så många andra fått  
möjligheten att prova och göra saker på ett annorlunda 
sätt. Det har stundtals varit utmanande, men framför 
allt har det varit lärorikt och ett år då vi trots  
utmaningar har fortsatt att utveckla staden och  
människorna som lever i den.  

2 Bostäder i Borås 32 Bostäder i Borås 3
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Verksamheten

Året då vi plockade fram 
våra superkrafter 
AB Bostäder erbjuder ett stort och varierat
utbud av bostäder i de flesta av stadens
områden. Det har vi gjort sedan 1923.
Målet är att bygga och förvalta det bästa
boendet för alla som vill leva och bo i 
Borås.
Vi bygger för livet i och mellan husen och
vi skapar förutsättningar för en ännu mer 
levande stad.

Vårt arbete under coronapandemin har 
bevisat att vi har modet och kraften att 
ställa om. Genom att samarbeta hittar vi 
nya sätt att tillgodose hyresgästernas  
behov och ta hand om våra fastigheter. 
Det finns ett stort socialt engagemang 

bland våra medarbetare och det, i kom-
bination med en stabil och god ekonomi, 
gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla 
våra områden. 
Pandemin har gjort att vi arbetar ännu 
mer över avdelningsgränserna, får bättre 
inblick i våra kollegors vardag och tar till 
vara andras styrkor där våra egna inte 
räcker till. Transparensen i bolaget har 
blivit större och viktigare under 2020, ju 
mer vi vet och förstår om vad som händer 
desto större möjlighet har vi att driva  
utvecklingen framåt. Att arbeta tillsam-
mans ger oss superkrafter som skapar 
bättre förutsättningar både för oss själva, 
bolaget och våra hyresgäster.

VERKSAMHETEN

4  Bostäder i Borås 54  Bostäder i Borås 5
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Verksamheten

Året i korthet

112 nya lägenheter 
på Hulta fick sina första hyres-
gäster i början på året.   

14 st nya odlingsplatser    
                  på Hässleholmen.

Valborgsfirandet corona-anpassades och vi 
engagerade Vida Världen-kören för att sjunga 
in våren för bland annat våra hyresgäster på 
trygghetsboenden.   

Bokade arbetsorder 
rullas ut i hela vårt  
fastighetsbestånd.  
Det betyder att hyres-
gästerna vet vilken dag 
och tid som vi kommer 
och åtgärdar problemet. 
Vi följer upp hyresgäs-
tens upplevelse via 
en webbaserad enkät 
efter varje avslutad 
arbetsorder.

I juni tog vi första spadtaget 
för våra 144 nya lägenheter i 
Regementsstaden.  
För att knyta an till områdets 
historia bjöd vi på ärtsoppa  
till alla inbjudna.  
Under 2022 kommer  
fyra huskroppar, som  
även ska innehålla  
trygghetsbostäder, vara klara.  

Ny vd, Mikael Hansson 
I en kultur där medarbetare får ta 
ansvar skapar man full kraft i bolaget. 
”Det är inte en one man show” 
Ett av Mikaels mål med AB Bostäder är att bolaget om 
fyra–fem år ska ha varit med och bidragit till att fler  
vill leva och bo i Borås. 

Fönsterbyte på Hestra 
ringväg 30-50. Här har 
vi bytt ut och uppgra-
derat fönsterkassett 
med bättre u-värde 
samt drevat och bytt 
tätningslist. Under 
november-december 
har vi sparat 7 procent 
energi mot förgående 
år. 

Glass i stora lass.  
Med närproducerad och ekologisk glass firade vi in sommaren.  
Alla våra medarbetare fick coronasäkrat besök av frivilliga glassut-
delare som kom i en inhyrd glassbil. 

398 lägenheter 
renoverades under året, att 
jämföras med 1 005 stycken 
lägenheter under 2019.  
På grund av coronapademin 
har vi inte haft möjlighet att 
utföra hyresgäststyrda reno-
veringar i samma utsträckning 
som vi normalt gör på ett år. 

I maj genomförde vi  
en medarbetsundersökning  
i vårt arbete med Great place  
to work som visade på en  
positiv förflyttning av hur  
medarbetarna uppfattar  
bolaget som arbetsplats. 

  
 5 000 

 bokade besök  
har vi haft under 

året i vårt  
kundcenter. 

Vårt arbete med att bygga 
energismart ledde till att 
solcellsanläggningen på 
våra nya fastigheter på Hulta 
producerade 45% av fastig-
hetens totala årsförbrukning 
av fastighetsel.

Under hösten genomförde vi en intressent-
dialog med såväl hyresgäster, medarbetare 
och styrelse för att ta reda på vad de tycker 
är våra viktigaste hållbarhetsfrågor.

På Jultröjans dag den 18 december uppmanades alla medarbetare att 
skicka in bildbevis på sig själva i en julig tröja. Bolaget skänkte därefter 
100 kronor per deltagare till Rädda Barnen, en summa på 2500 kr.

6  Bostäder i Borås 76  Bostäder i Borås 7
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Att bry sig om har en stor innebörd och ger en riktning 
i allt arbete inom bolaget från det praktiska ute i våra 
områden till styrelsebeslut.  
Vi har under året arbetat med att uppdatera våra långsik-
tiga mål. 14:e december presenterade vd och styrelsen 
godkände de omarbetade långsiktiga målen.  
Det formella beslutet fattas 25:e januari 2021.   
Våra uppdaterade långsiktiga mål lyder:. Vi överträffar kundens förväntningar.. Våra kvarter är blomstrande och välmående. . Vi erbjuder livskvalitet med hemmet i fokus. . Vi är stolta medarbetare med gemensam värdegrund.

Omtanke i vardagen 
Våra värderingar ska vara en beskrivning av vår företagskul-
tur och ett kontrakt för framtiden. Medarbetarna ska kunna 
navigera sig igenom olika situationer genom att använda 
sig av vår gemensamma värdegrund.  2012 implemente-
rade bolaget värdeorden PUKA, proffsiga, utvecklande, 
kundorienterade och ansvarsfulla.   
I det interna arbetet med varumärkesplattformen lyftes 
värdeorden som något som medarbetarna hade svårt att 
förhålla sig till.  
I samma arbete framkom det att 68 procent av personalen  
varken tror eller blir inspirerade av vår nuvarande vision  
”Det bästa boende för boråsaren”.
Det har lett till att ledningen inför 2021 startar ett arbete 
med en uppdaterad värdegrund och vision. Ett arbete 
som kommer att engagera hela organisationen för att 
kunna spegla medarbetarnas engagemang och hjärta för 
bolaget.  

En hållbar affär 
Vi är ett allmännyttig bostadsbolag som utifrån flera 
dimensioner bidrar till en hållbar utveckling. Vår affär 
ska helt enkelt vara hållbar. Vi har alltid arbetat med 
hållbarhet men aldrig tagit ett samlat grepp om vad det 
egentligen betyder för oss. 

Vi använder vi oss av GRI för att standardisera vårt arbets-
sätt. Konkret handlar det om de följande tre dimensionerna:  .att bry sig om miljö..att bry sig om människorna..att bry sig om företagets välstånd.  

Att bry sig om miljö innebär att verksamheten bedrivs på 
ett sätt så att bolaget minimerar sin negativa påverkan på 
planeten och dess naturresurser. 

Att bryr sig om människorna innebär att bolaget verkar 
för ett inkluderande och delaktigt samhälle där bolaget 
inte lämnar någon utanför och arbetar långsiktigt för att 
hålla samman samhället.

Att bry sig om om företagets välstånd betyder att vi 
tryggar vår finansiella ställning och skapar långsiktig lön-
samhet så att bolagets framtid säkras. Välstånd leder till 
investeringskraft i hållbara innovationer och samhällsnytta.

Värdekedja
I vår värdekedja har vi identifierat övergripande aktiviteter 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi är medvetna om att 
analysen kan fördjupas och breddas men för det behöver 
vi stärka kompetensen kring hållbarhet inom bolaget.  
Målet för 2021 är att fortsätta utveckla vårt hållbarhets-
arbete med avstamp från vår värdekedja.   

För att vi bryr oss 

VERKSAMHETEN

Social hållbarhet är en del av kärnan i att vara ett allmännyttigt bolag. För oss innebär  
det att vi har extra fokus  på den dimensionen. Samtidigt bryr vi oss också om miljön och 
företagets välstånd. 

Förvaltning       Uthyrning      Nyproduktion

Lägenheter  

Lokaler  

P-platser 

Förråd 

 

Skötsel

Renovering

Ombyggna-

tion 

Samhällsansvar +

affärsmässiga principer = 

grunden för bolaget

Q
Allmännyttiga
uppdraget
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Livet mellan 
husen

Namn: Dafina Kelmendi
Ålder: Nästan 8 år
Bostadsområde: Göta

Dafina Kelmendi har bott med sina föräldrar och två syskon  
på Göta i hela sitt liv. Hon går i första klass på Daltorpskolan, 
den ligger cirka femton minuters promenadväg hemifrån.
– Det är en jättebra skola, berättar Dafina. Alla är snälla och 
läraren är också jättebra, vi har redan börjat tjuvlära oss lite 
engelska på lektionerna. Men allra roligast tycker jag att  
matten är.
På fritiden umgås Dafina gärna med sin familj och så dansar 
hon hiphop, en aktivitet som hon gärna visar upp och drar 
med omgivningen på. När hon blir stor vill hon jobba som 
danslärare och lära ut dansen till andra barn.  
Ett annat intresse är andra sporter av olika slag och hon 
berättar entusiastiskt om aktiviteterna som Bostäder i Borås 
anordnade på Göta i somras.
– Man fick spela fotboll och testa tennis, det var jätteroligt  
och jag hoppas att man får göra det i år också. Och så fick 
man måla på marken så att det blev en massa fina färger.  
Vi är ofta ute och leker mellan husen och det var roligt att se 
hur fint det såg ut. Det vill jag göra igen.
I framtiden vet inte Dafina var hon vill bo, kanske på Göta, 
kanske någon annanstans. Hon fantiserar om att det kommer 
finnas hus med flygande sängar och kanske kylskåp som gör 
den mat man ber det om. Men just nu tycker hon att det är 
viktigast med skolan, kompisarna och familjen. Och hiphopen 
såklart.

VERKSAMHETEN

Hyresgästerna är vårt viktigaste fokus. De är anled-
ningen till att vår verksamhet finns till och deras  
åsikter och behov har stor betydelse i vår utveckling 
och vårt arbete framåt. 

Vi bryr oss om
,Skolan, kompisarna  

och familjen är  
viktigast. Och så  
hiphopen såklart.

10  Bostäder i Borås 1110  Bostäder i Borås 11
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Namn: Ebba Eliasson
Ålder: 100 år
Bostadsområde: Göta

Ebba Eliasson på Göta har varit hyresgäst hos Bostäder 
i Borås i snart sextio år. Hon kommer ursprungligen från 
Osby i Skåne, men under ett besök hos sin kusin i Borås 
bestämde hon sig för att stanna kvar och började leta 
efter jobb och bostad. 

– På den tiden var det inte så svårt att hitta arbete. Jag 
gick runt en dag och frågade om någon behövde personal 
och så fick jag napp i en speceriaffär. Kort efter det 
flyttade jag in i min första lägenhet på Göta, en etta med 
sovalkov. Det var då jag blev boråsare.
Ettan byttes under 1980-talet till en nyrenoverad 
tvårummare i samma kvarter och här bor Ebba än i dag. 
Lägenheten är välvårdad och hon ser ingen anledning till 
att renovera den igen, den ombonade känslan får henne 
att känna sig hemma. Och för Ebba är Göta verkligen 
hemma.
– Jag har bott här länge och känner området väl.  
De flesta i mitt umgänge bor i närheten och jag skulle 
inte trivas någon annanstans, säger Ebba.
Hon har inte längre några jämngamla kvar i sitt umgänge, 
men träffar dagligen yngre väninnor för promenader och 
daglig verksamhet i äldreomsorgen. 
– Vi har fin grannsämja här. Folk hejar på varandra, 
men man umgås inte längre som förr. Då var det alltid 
människor ute, men nu är det mest tomt. Om jag fick 
önska något så skulle det vara att det hände lite mer i 
området. Annars tycker jag att AB Bostäder är världens 
bästa hyresvärd. De kommer innan man hunnit lägga på 
luren och är alltid lika trevliga. Vi har skrattat gott tillsam-
mans många gånger. 

Namn: Ayan Osmaan Mahamud
Ålder: 32 år
Bostadsområde: Sjöbo

Ayan Osmaan Mahamud och hennes 
familj har bott hos Bostäder i Borås sedan 
2011. Ayan är uppvuxen i Falkenberg och 
flyttade till Borås för kärlekens skull.
– Jag var lite tveksam först eftersom jag 
är van vid att bo nära havet. Men eftersom 
min pojkvän bodde här så ville jag testa 
att flytta hit. Och det blev bra till slut.
Men det tog ett tag innan hon och 
hennes man hittade rätt. Första gemen-
samma bostaden låg på Sjöbo och där 
trivdes de väldigt bra. När familjen växte 
så behövdes en större lägenhet och de 
valde då att flytta till en annan del av 
Borås.
– Det funkade inte alls. Vi saknade Sjöbo, 
både området och känslan som finns här. 
Visst kan det vara stökigt på kvällarna och 
vi har faktiskt haft ovälkomna gäster som 
tagit sig in i vår trappa också. Men för det 
mesta är det lugnt och det är här som vi 
trivs bäst, Sjöbo är hemma för oss.
Så familjen valde att flytta tillbaka Sjöbo. 
I dag bor de i en lägenhet överst i ett av 
områdets högsta hus med vid utsikt över 
bland annat sjön Öresjö.
– Det är nästan som att ha havet i närhe-
ten, säger Ayan och ler. Vi ser Almenäs 
badplats från våra fönster och åt andra 
hållet ligger resten av Borås. Det är så 
bra som det kan bli. Jag tycker mycket 
om vår lägenhet, det är ett ställe där man 
verkligen trivs och känner sig som hemma.

,Om jag fick önska  
så skulle det hända 
lite mer i området.

12  Bostäder i Borås 1312  Bostäder i Borås 13
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Vi lyssnar för att bli bättre

VERKSAMHETEN

Att föra en kontinuerlig dialog med våra intressenter är en väsentlig del i hållbarhetsarbetet.  
Externa aktörers synpunkter på vårt hållbarhetsarbete betyder mycket för förbättringsarbetet.  
De viktigaste intressentgrupperna är hyresgäster, medarbetare, ägare, styrelse och leverantörer.  
Dessa huvudintressenter har sinsemellan olika förväntningar och krav på AB Bostäders hållbarhetsarbete.

Vårt tillvägagångssätt
Så här har vi arbetat med redovisningens innehåll.
Ett arbetsutskott bildades bestående av HR-, marknad-, 
fastighets- och kommunikationschef.
Gruppen arbetade med att synliggöra bolagets påverkan 
påomvärlden. Arbetet fortsatte sedan med en workshop
med hela ledningsgruppen samt sakkunniga från
organisationen.  

Utifrån vår övergripande värdekedja togs följande fokus 
områden fram:

Fokusområde 1: Förvalta, bygga och renovera
fastigheter.

Fokusområde 2: Attraktiv arbetsplats.

Fokusområde 3: Ansvarsfulla och hållbara affärer.

Fokusområde 4: Attraktiva hem och lokaler.

Våra intressenter
Vår intressentdialog för 2020 genomfördes med fokus 
på hållbarhet. Tre enkätundersökningar skickades ut till 
intressenterna; hyresgäster, medarbetare och ägare.  
Enkäterna utformades alla på samma sätt och distribuera-
des via e-post. Svarsfrekvensen skilde sig åt beroende på 
intressentgrupp.

- Hyresgästerna hade en svarsfrekvens på 11 procent. 
- Medarbetarna hade en svarsfrekvens på 44 procent.
- Ägare och styrelse hade en svarsfrekvens på 38,2 procent.

I slutet av 2020 fick också våra största leverantörer ta del 
av enkäten, och den sammanställningen och analysen 
kommer att färdigställas under 2021. Eftersom vi är ett 
allmännyttigt bolag påverkas vi även av politiska beslut, 
men vi ser hyresgästerna och medarbetarna som våra 
viktigaste intressenter.

Väsentliga frågor. 
Utifrån de fyra fokusområdena skickade vi 24 frågor till 
våra huvudintressenter. De hade även möjlighet att lägga 
till viktiga frågor i enkäten som vi inte berört, men det 
inkom trots det inte några väsentliga förslag. Samman-
ställningen nedan visar de tio högst prioriterade frågorna 
som vi kommer att arbeta vidare med under 2021.  
Listan visar varje väsentlig fråga för sig tillsammans med 
hur viktigt intressentgruppen tycker att frågan är inom en 
skala på 1–100 procent.

Väsentlighetsmatris 
Under 2021 fokuserar vi på de tio områden som våra in-
tressenter prioriterar högst. Därefter kommer vi att arbeta 
vidare med resterande frågor. 

Väsentliga frågor Styrelsen Kunder Medarbetare          Vår hantering    
  /ägaren    av frågorna

Väljer miljömässigt hållbara  
byggmaterial vid nyproduktion och  
löpande fastighetsunderhåll 85 % 75 % 81 % .

Har nolltolerans mot korruption och  
mutor i alla former samt säkerställer  
att det efterlevs. 69 % 46 % 81 % 

Verkar för en trygg boendemiljö. 77 % 53 % 78 % 

Utvecklar en effektiv resursanvändning i  
våra fastigheter gällande energi- och 
vattenförbrukning. 77 % 50 % 78 % 

Har ett samhällsengagemang i de områden  
vi har våra fastigheter. 69 % 45 % 74 % 

Samarbetar med kunder och leverantörer för  
att uppnå bättre lösningar gällande hållbarhet  
vad gäller källsortering, laddplatser med mera. 62 % 44 % 64 % 

Vi utvärderar våra leverantörer för att säkerställa  
att de lever upp till våra hållbarhetskrav. 54 %  40 % 64 % 

Alltid strävar efter en trygg och säker arbetsmiljö. 46% 15% 59% 

Attrahera och behålla kompetent personal. 62% 61% 57% 

Vår personal genomgår kontinuerlig  
kompetensutveckling. 69% 62% 55% 

Vi kravställer upphandlade entreprenörer  
på miljöledningssystem och avfallshantering.  

Vi tillämpar Sunda Hus vid nyproduktion. 

Vi lyder under Borås Stads 
uppförande kod. 

Effektiv samordning för trygghet, EST. 
Investeringar kring lås och säkerhet. Översikt 
av belysning, planteringar och avfall. 

Digital övervakning av förbrukning. Byter 
löpande ut energidrivande produkter och 
teknik. Information till hyresgäster. 

Aktiv partner i områdesnätverk, mötesplatser, 
föreningar och intresseorganisationer.  

Via boendemöten för vi en dialog med våra  
hyresgäster, men detta har inte kunnat  
genomföras  på grund av pandemin.  

Vi saknar egna hållbarhetskrav i våra upp-
handlingar och har därför inte kunnat följa 
upp leverantörerna utifrån ett hållbarhets-
perspektiv.  

Kvartalsvisa arbetmiljökommittémöten, skydds-
ronder och kompetenshöjande insatser. 

Via Great Place to Work kan vi mäta och 
följa upp vår företagskultur och medarbe-
tarnas upplevelse oss som arbetsgivare. 

Kompetensutveckling är en viktig del av det 
årliga utvecklingssamtalet. Utvecklingsin-
satser sker genom träning, handledning och 
kurser/utbildning.

14  Bostäder i Borås 1514  Bostäder i Borås 15
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VERKSAMHETEN

 

Påverkansgrad för Bostäder i Borås
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. Verkar för en trygg boendemiljö.

. Har nolltolerans mot korruption och mutor, 
   följer upp att det efterlevs.

. Vår personal genomgår kontinuerlig  
   kompetensutveckling.

. Attraherar och behåller kompetent personal.

. Utvecklar en effektiv resursanvändning i  
   våra fastigheter gällande energi- och  
   vattenförbrukning.

. Väljer miljömässigt hållbara byggmaterial  
   vid nyproduktion och löpande fastighets- 
   underhåll.

. Arbetar med ökad mångfald och jämnlikhet.

. Utvärderar våra leverantörer för att säker- 
   ställa att de lever upp till våra hållbarhetskrav.

. Har säker hantering av kunduppgifter och en  
   god digital teknik.

. Har långsiktig lönsamhet.

. Utvecklar en smart arbetsplats genom att  
   hänga med i digitaliseringen.

. Verkar för möjlighet till boinflytande,  
   samt påverkan på sitt boende och närområde.

. Strävar efter klimatsmarta transporter.

. Har ett samhällsengagemang i de områden vi  
   har våra fastigheter.
. Utvecklar mötesplatser i och mellan fastigheter.
. Anpassar våra fastigheter till förmodade  
   kommande klimatförändringar.
. Skapar förutsättningar för biologisk mångfald,  
   möjligheter till odling och levande ängsmark.
. Ligger i framkant vad det gäller ny teknik runt  
   el, vatten, avfall och uppvärmning.
. Fastigheter är flexibla efter unika kundbehov,  
   till exempel planlösningar.
. Har miljöcertifierade fastigheter.
. Samarbetar med kunder och leverantörer  
   för att uppnå bättre lösningar, vad gäller 
   källsortering, laddplatser.
. Utvecklar tjänster till exempel bilpool, cykel- 
   pool och logistikskåp för hemleveranser.
. Utvecklar en smart arbetsplats genom att  
   hänga med i digitaliseringen.

. Strävar efter ny teknik med uppkopplade  
   och digitala fastigheter.

Mycket viktigt

Mycket 
viktigt

Viktigt

Viktigt

Mest prioriterade områden enligt våra intressenter

,Vi verkar för en trygg 
boendemiljö och för 
att skapa mötesplatser 
mellan fastigheterna.

. Alltid sträva efter en trygg och säker  
   arbetsmiljö.

16  Bostäder i Borås 1716  Bostäder i Borås 17
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Jag kom in som vd i bolaget i augusti 2020.  
Här möttes jag av ett stort hjärta hos mina med-
arbetare, mycket vilja och ett engagemang att 
verkligen göra skillnad för boråsarna. Att få vara 
med och bidra till att folk vill leva och bo i Borås 
tjänar ett högre syfte än att bara vara ett fastig-
hetsbolag. Det var den anledningen som gjorde 
att jag själv ville bli en del av bolaget. 

Vi har under hösten gjort många spännande 
förändringar för att framtidssäkra oss. Vi har 
med stort engagemang tagit oss an de olika 
utmaningar och möjligheter som Borås och 
bolaget står inför. Vi har bland annat omarbetat 
vår målprocess, uppdaterat våra långsiktiga mål, 
utvecklat en ny varumärkesplattform och utmanat 
oss själva i frågan ”gör vi rätt saker?”. Vi har  
också inlett ett stort arbete med det tillitsbaserade 
ledarskapet och jobbar alltid med laget för jaget.

En viktig del i vårt arbete under 2020 har varit 
en väsentlighetsanalys i syfte att förstå våra 
intressenters förväntningar på djupet och deras 

krav på oss. De huvudsakliga intressenterna kring 
bolaget (kunder, medarbetare och ägare) har 
medverkat i undersökningar och svarat på en 
rad frågor. Resultatet hittar ni i avsnittet ”Lyssna 
för att bli bättre”. Med den analysen har vi ett 
faktabaserat underlag från vilket vi kan fatta 
välgrundade beslut som tar oss framåt och ökar 
våra intressenters nöjdhet med oss. 

Som allmännyttigt bostadsbolag är det viktigt att 
kunna erbjuda bostäder till alla boråsare, vilket 
innebär att i våra produktioner finns boenden för 
alla livets faser. Allt från fastigheter med förskolor 
till äldreboenden. Vi finns för alla för att vi bryr 
oss om Borås. 

Mikael Hansson
VD AB Bostäder

VD har ordet

Bostäder till nya höjder 
År 2020 har varit ett mycket annorlunda år för alla. Så även för oss på Bostäder i Borås.  
Pandemin har fått oss att tänka nytt och utveckla oss själva som bolag för att möta 
våra kunders behov, och samtidigt ta stor hänsyn till det allvarliga läget i världen  
och i Borås.

VERKSAMHETEN

,Vi jobbar  
alltid med laget  
före jaget.

18  Bostäder i Borås 1918  Bostäder i Borås 19
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Verksamhetsstyrning

Vi måste vara en proaktiv organisation som arbetar  
förebyggande. På ett tidigt stadium ska vi identifiera  
och omhänderta risker innan skada har hunnit uppstå.  
Vi hanterar både interna och externa risker– såväl strate-
giska, operationella, finansiella som risker kopplade till 
regelefterlevnad.  

Under 2020 genomfördes en omfattande genomlys-
ning och uppdatering av bolagets arbete med risker 
och riskanalysarbete. En utsedd referensgrupp med 
representanter från styrelsen arbetade tillsammans med 
ledningsgrupp och verksamhet. Arbetet resulterade i 

en riskpolicy, en intern kontrollplan för år 2021 samt ett 
årshjul kopplat till detta arbete. Detta ska tillsammans 
tydliggöra bolagets huvudprinciper för riskstyrning,  
hur riskhanteringsprocessen ska utövas samt vilka som  
är ansvariga.  

Risker
Under arbetets gång identifierades totalt 111 interna 
och externa risker. Av dessa kopplades 25 risker till den 
bolagsövergripande internkontrollplanen för fortsatt 
omhändertagande. Planen ska årligen följas upp och 
rapporteras till styrelsen och våra ägare i Borås Stad. 

Utvecklingen i världen går snabbt. Det påverkar AB Bostäders arbete, både på lång och kort sikt. 
Vi väljer att se möjligheterna. För att utveckla bolaget måste vi identifiera och arbeta med de 
risker som kan uppstå i bolaget – gör vi inte det är sannolikheten stor att vi inte uppnår ställda 
krav och mål. 

Ständiga förbättringar
Under 2020 utvecklade vi bolagets sätt att arbeta syste-
matiskt med utveckling och förbättring, vilket påverkar 
vårt hållbarhetsarbete på ett positivt sätt. I huvudsak 
innebär processen att våra strategiska och långsiktiga 
mål, som sätts i samråd med ägare, utgör grunden för 
våra övergripande årliga verksamhetsmål, vilka i sin tur 
bestäms av ledningen. Verksamhetsmålen mäts, visualise-
ras och följs upp månadsvis genom så kallade KPI:er (key 
performance indicators), och de utgör också grunden för 
utvecklingsarbetet på respektive avdelning.  
Ett decentraliserat ansvar ligger som grund för de 
aktiviteter som kopplas till verksamhetsmålen. Det ger 
medarbetarna möjlighet att styra och påverka sitt arbete.  
Målutveckling, trender och genomförandet av olika aktivi-
teter analyseras varje månad av ledning och avdelningar, 
så att eventuella avvikelser snabbt kan hanteras. Under 
2020 har vi även inlett ett systematiskt arbete i vissa delar 
av bolaget för att förbättra den operativa miljön. Initiativ 
och idéer i vardagen tas direkt om hand av förbättrings-
grupper som består av medarbetarna själva. Arbetssättet 
gör att vi snabbt hanterar olika möjligheter till utveckling 
och förbättring, inom hela bolaget.  Arbetssättet kommer 
successivt att byggas ut kommande år till att omfatta hela 
bolaget. 

Organisationens leverantörskedja
För att vi ska uppnå bolagets vision och mål gentemot 
ägare och hyresgäster måste vi ha flera samarbetsparters 
och leverantörer som ingår i vårt stora team. För oss är 
det självklart att de som arbetar för bolaget bedriver en 
affärsmässig verksamhet som uppfyller de lagar, krav och 
regler som ställs på verksamheten. Som leverantör hos 
oss representerar man bolaget.
Vi vill ligga i framkant och ständigt utveckla vårt arbete. 
Vi är övertygande att genom en regelbunden och trans-
parent dialog med våra leverantörer kan vi tillsammans 
identifiera vad som fungerar bra och vad som behöver 
förbättras.  
Vi bör arbeta ännu mer med uppföljning av våra avtal och 
samarbeten för att kunna säkerställa att våra leverantörer 
bedriver den affärsmässiga och sunda verksamhet som 
vi kräver. Genom avtalsuppföljning kan vi även säkra att 
vi får den kvalitet vi betalar för till rätt pris. Likaså måste 
vi vara en god beställare och våra leverantörer trogna. 
Det är vår skyldighet att förhålla oss till de avtal som har 
tecknats. 

Hållbar leverantörskedja
Arbetet med att skapa en hållbar leverantörskedja måste 
börja nu. Vi behöver skapa en strategisk planering för 
vilka varor och tjänster vi behöver, både på kort och lång 

sikt. Det leder till att vi i våra upphandlingar kan kravställa 
rätt saker på rätt sätt. Vid utvärdering av nya leverantörer 
ska vi först och främst se om leverantören kan erbjuda rätt 
produkt till rätt kvalitet, egenskaper och pris, men också 
om leverantören bedriver sin verksamhet på ett hållbart 
sätt, både ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.
Totala inköp under 2020 uppgår till 434 527 tkr.  
Diagrammet på nästa sida visar fördelningen av bolagets  
inköp av varor och tjänster.  
Under år 2020 har totalt 19 upphandlingar enligt lagen 
om offentlig upphandling (LOU) genomförts. Avtal har 
tecknats med både nya och tidigare leverantörer som 
återkommande väljer att samarbeta och utföra tjänster 
hos oss. Det är vi glada för. Ett flertal av upphandling-
arna under året har berört projekt i och utanför våra 
fastigheter.   
Under hösten har det tagits nya tag med avtalsinvente-
ring och bolagets inköpsprocess. Under 2021 kommer 
detta arbete att intensifieras. Målet är att våra medarbetare, 
oavsett befattning, ska ges kunskap och förståelse om  
offentlig upphandling och våra skyldigheter och rättigheter 
kopplat till inköpsprocess och leverantörskedja.

Andelen lokala leverantörer
Som ett allmännyttigt bostadsbolag måste vi tillämpa 
lagen om offentlig upphandling. Det innebär att alla våra 
inköp genomsyras av likabehandling och transparens. Vi 
som offentlig aktör måste säkerställa att offentliga medel 
inte används konkurrenshämmade. Vi får därmed enligt 
lag inte rikta upphandlingar till lokala leverantörers fördel. 
Våra totala inköp av varor och tjänster från lokala leve-
rantörer uppgår till 56 procent. Med lokala leverantörer 
menar vi att leverantörens huvudkontor är lokaliserat 
inom Västra Götaland. 44 procent av övriga inköp sker 
nationellt, inklusive inköp som sker genom centrala in-
köpscentraler, till exempel allmännyttans inköpscentral HBV. 

Antikorruption
Vi har nolltolerans mot korruption och vi följer Borås 
Stads policy ”Hur vi motverkar oegentligheter” från 2019. 
Anställda och förtroendevalda i kommunkoncernen verkar 
på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska vara sakliga 
och opartiska i sin tjänsteutövning. Medarbetare på bola-
get ska alltid handla på ett sätt som vi kan försvara både 
inför allmänheten och inom vår egen organisation. 

Rörlighet i leverantörskedjanskedjan
AB Bostäders relation med leverantörer är föränderlig. 
Ramavtalspartners med inköpsvolymerna av en tjänst eller 
vara som överstiger 615 tkr per avtalsperiod upphandlas 
vart annat år enligt LOU. Efter dessa två år finns möjlighet

Q4

Q1

Q2

Q3

Årscykeln för riskanalysen och internkontrollplanen illustreras nedan.

Internkontrollplan för kommande verksam-
hetsår rapporteras till Borås Stad. 
Månad: Oktober/november
Ansvarig: Ekonomichef

Internkontrollplan för kom-
mande verksamhetsår antas av 
styrelse på styrelsemöte.
Månad: Oktober
Ansvarig: Ekonomichef

Granskningar och kontrollaktiviteter i internkon-
trollplan för föregående verksamhetsår är utförda.
Månad: Januari
Ansvarig: Kvalitetscontroller

Uppföljning av intern- 
kontrollplan för föregående 
verksamhetsår presenteras för 
styrelsen.
Månad: Februari
Ansvarig: Ekonomichef

Ledningsgruppen påbörjar arbetet 
att uppdatera bolagets över- 
gripande riskanalys.
Månad: Maj
Ansvarig: Kvalitetscontroller

Workshop genomförs och upp-
daterad riskanalys sammanställs 
i rapport.
Månad: Juni
Ansvarig: Kvalitetscontroller

Den uppdaterade riskanalysen 
presenteras för styrelsen.
Månad: Augusti
Ansvarig: Ekonomichef

Kontrollaktiviteter tas  
fram och formuleras i en 
internkontrollplan för  
kommande verksamhetsår.
Månad: September
Ansvarig: Kvalitetscontroller

6 7

8

1

2
3

4

5

20  Bostäder i Borås 2120  Bostäder i Borås 21



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  29 april 2021

 B 2665

Kategori Belopp tkr Förklaring

Fjärrvärme 50 381 

Media 64 656 El, vatten, fiber, tv, avfall, 
    renhållning, städning med mera.

Bygg 247 477 Nybyggnation, reparationer,
    planerat underhåll,  
    utrustning, material,
     fastighetsskötsel med mera. 

Konsulter 18 250 Externa konsulter

Borås Stad 4 382 Leasing bilar, drivmedel, 
    licenser med mera.  

Övrigt 49 377 Förbrukningsmaterial, 
    larm- och övervakning, IT, 
    licenser, företagshälsovård, 
    reklam, sponsring, inventarier, 
    friskvård med mera.

till förlängning med ett år i taget i två år, det vill säga max 
fyra år totalt per avtalsperiod. 

Försiktighetsprincipen
Vi omfattas av Borås Stad miljöpolicy och miljömål. Enligt 
miljöbalken (2 kap. 3 §) ska ”alla som bedriver eller avser 
att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra 
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön.” 
Vi arbetar kontinuerligt för att försiktighetsprincipen ska 
tillämpas men vi behöver arbeta mer inom området.  
Vi behöver i kommande upphandlingar ställa krav på  
leverantörer så att hållbarhet och miljö beaktas.  
Exempelvis att de minska sin användning av miljöfarliga 
kemikalier, fokus på miljövänliga materialval och minimera 
utsläpp vid renoveringar och nybyggnationer. 
I våra fastigheter finns i dag en systematisk hantering 
av drift och styrning. Styr- och reglersystem hanterar 
vatten- och energiförbrukning för att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för både miljö och hyresgäst. Energi-
effektiviseringar pågår ständigt genom att mäta och följa 
upp förbrukning. På flera av våra fastigheter finns också 
solceller; alla våra nyproduktioner förses med solceller om 
det är möjligt. 

Intern och extern etik 
Det finns ett antal rutiner och policydokument som är 
framtagna av vår ägare, Borås Stad, som vi lyder under, 
bland annat Borås Stads uppförandekod för leverantörer.  
Relevanta dokument finns i vårt ledningssystem Canea. 
Vidare tillhandahåller ägarna en visselblåsarfunktion.  
Det är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare 
och förtroendevalda i Borås Stad ska kunna anmäla all-
varliga missförhållanden begångna av personer i ledande 
ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas 
emot och hanteras på ett korrekt sätt. Syftet med funk-
tionen är att synliggöra särskilt allvarliga oegentligheter, 
som av någon anledning riskerar att inte nå fram till rätt 
adressat. Vi länkar direkt till visselblåsarfunktionen på vårt 
intranät, Insidan.

Fördelning av inköp på varor och tjänster 2020

VERKSAMHETEN

Totala inköp under 2020 uppgår till 434 527 tkr.  

15%

11%

1%

4%

57%

12%

Fjärrvärme Media Bygg

Konsulter Borås Stad Övrigt
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BOSTADSBESTÅND

Lägenheter: 6 635 st.

Färdigställda lägenheter: 142 st.

Påbörjade lägenheter: 144 st.  

Lokaler: 274 st.

Personer i kö: 34 914 st. 

Aktivt sökande i kö: 11 190 st.

Förmedlade kontrakt: 1 117 st.

Genomsnittlig kötid för kontrakt: 5 år

TRYGGHET

Upplevd trygghet skala 1-5: 

I min lägenhet: 4  

I mitt bostadsområde: 3,6

PERSONAL

Anställda: 118 st. heltidsanställda

3 visstidsanställda

Könsfördelning i företaget: 63 % män 

och 37 % kvinnor 

Könsfördelning av ledande  
befattning: 43 % män och 57 % kvinnor

Antal säsongsanställda: 70 st.

VERKSAMHETEN

Nyckeltal

Ledningsgruppen består av  
fyra kvinnor och tre män.

59,04
Nöjd kundindex: 59,04 %

4/3
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I Sverige stod bygg- och fastighetssektorn 2017 för 
utsläpp av växthusgaser på cirka 12,2 miljoner ton koldi-
oxidekvivalenter. Det motsvarade 19 procent av Sveriges 
totala utsläpp av växthusgaser. Enligt en bedömning som 
gjordes 2020 av Svenska Miljöinstitutet så utgör upp-
värmning 19 procent av den totala klimatpåverkan under 
förvaltningsskedet i svenska byggnader.

Värme
Vi har som mål att arbeta med förbättringar där de gör 
mest nytta. Därför är blir just uppvärmning en viktig del 
att arbeta med.  Vi analyserar fastigheterna månads-
vis och arbetar med ständiga förbättringar som leder till 
mer energismarta, energisnåla och optimerade fastig-
heter. Vi ser uppgraderingen av framför allt fastigheter 
byggda under 1950- och 1960-talet som den största 
utmaningen, där vi måste väga den stora ekonomiska 
investeringen som krävs mot de faktiska miljöeffekter som 
kan uppnås. 
Merparten av våra fastigheter är anslutna till Borås 
fjärrvärmenät. De fastigheter som inte har fjärrvärme, 
värms i stället upp av eldrivna värmepumpar. Samtliga 
fastigheters förbrukning förs in i ett digitalt system, 
KeepAnEye, som för statistik över förbrukning samt räknar 
ut normalårskorrigeringen*. Under året har vi utfört fastig-
hetsförbättringar som medfört minskad användningen av 
fjärrvärme med tre procent per kvadratmeter Atemp. 

Förnybar energi 
I de fall där vi själva bestämmer energislag, väljer vi alltid 
förnyelsebar energi. Vi köper fjärrvärme från Borås Energi 
och Miljö, vilken består av 99 procent fosilfritt bränsle.  
Under året har den fossila användningen varit mindre en 
1 procent och enligt Borås Energi och Miljös ”Bränslemix 
och emissioner 2020” så ingår olja till avfallspannors start- 
och stödbrännare,  55,7 procent består av biobränsle och 
42,4 procent av avfall.  
Bränslemixen för fjärrvärmeproduktionen har gått från 
olja till avfall och biobränsle, vilket har medfört att utsläp-
pen av fossil koldioxid minskat avsevärt.  
Tillsammans med andra större fastighetsägare i Borås 
deltar vi i Prisdialogen. Prisdialogen är ett koncept som 
Sveriges Allmännytta, Riksbyggen och Energiföretagen 
Sverige har arbetat fram i syfte att tillhandahålla en rimlig, 
förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.  

Den ökade elförbrukningen  
Arbetet med att göra energiförbättringar i våra fastighe-
ter kan medför en missvisande data kring elförbrukning, 
exempelvis för en fastighet där det installeras värme-
pump för återvinning av frånluft. För en sådan fastighet 
kommer fjärrvärmeförbrukningen att minska samtidigt 
som elförbrukningen kommer att öka. För nuvarande 
bestånd av fastigheter finns möjligheten att tillsätta just 
värmepumpar. Det skulle medföra en viss förflyttning av 

Med omtanke för miljön
Med en marknadsandel på ca 12 procent påverkar vår verksamhet omvärlden. En fastighets samtliga 
produktionscykelfaser genererar utsläpp. Utsläpp som har en miljöpåverkan i form av växthusgaser.

VERKSAMHETEN

mediaförbrukning där mediet el ökar i paritet med minsk-
ning av fjärrvärme.   
Även installation av laddpunkter för elbilsladdning med-
för en ökad förbrukning av el. Ett arbete har inletts med 
att särskilja den förbrukade elen från elbilsladdning från 
fastighetselen. Det skulle kunna anses vara av vikt när 
elektrifieringen av bilar ökar och så även vår infrastruktur 
av laddstolpar. Elförbrukningen av laddstolpar torde 
kunna ge ett missvisande resultat kring fastighetsförbätt-
ringar av elförbrukning.   

Påverkan på hyresgästers förbrukning
Av totalt 6 635 stycken lägenheter har vi individuell 
mätning och debitering, så kallad IMD, installerat i  
1 505 lägenheter. Det är för närvarande det mest effek-
tiva sättet för att få till en beteendeförändring hos våra 
hyresgäster. IMD innebär att vi läser av och debiterar 
hyresgästen för den faktiska förbrukningen. Det tenderar 
att minska den faktiska förbrukningen när hyresgästen får 
ta ansvar för sin egen förbrukning.  
Kontinuerlig övervakning av våra fastigheters vattenför-
brukning hjälper oss att hitta avvikelser som vi skyndsamt 
kan agera på, där det vanligaste felet är en läckande 
toalettstol eller en läcka i kulvertledningen.   
Borås Energi och Miljö är ansvariga för att leverera 
dricksvattnet och ta hand om avloppsvattnet i våra  
fastigheter.

Vi bygger för både människor och miljön  
112 lägenheter på Hulta Torg färdigställdes i början av 
året. Ombyggnationen av torget har förutom att skapa en 
positiv flyttkedja även öppnat upp området och det finns 
en ökad trygghetskänsla.  Fastigheten i sig är utrustat 
med en solcellsanläggning som under året producerat 

22,86 MWh. Det motsvarar 45 procent av den totala årli-
ga förbrukningen av fastighetsel för samma fastighet.  
Eller för att driva elva mindre lägenheter under ett år,  
2 000 kWh/år enligt Statistiska centralbyrån.  
Vi har under ett antal år arbetat med att byta ut våra 
ljuskällor i allmänna utrymmen från brytarstyrda glödlam-
por till närvarostyrd LED-belysning. Det gör vi för att kun-
na minska elförbrukningen och öka tryggheten med en 
bättre belysning. Även ytterbelysning, såsom fasad och 
stolpbelysning, har bytts under året till mer energisnåla 
LED-armaturer.   

 
Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)
På grund av coronapademin har vi inte haft möjlighet att 
utföra hyresgäststyrda renoveringar i samma utsträckning 
som vi normalt sett gör på ett år. Totalt renoverades 398 
lägenheter, att jämföras med 1 005 lägenheter under 2019. 

Förberedelser för klimatdeklarationer
Enligt ett lagförslag som ska börja gälla från 1 januari 
2022 ska byggherren göra en klimatdeklaration för alla 
nya byggnader som uppförs och kräver bygglov.  
En klimatdeklaration innebär att man beräknar utsläpp 
av växthusgaser från byggskedet för byggnaden som ska 
uppföras för att sedan deklarera detta som byggnadens 
klimatpåverkan. Byggskedet omfattar uttag av råvaror, 
tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplat-
sen och transporter.  
Vi har under året tagit del av den översiktliga processen 
hur en klimatdeklaration ska gå till och kommer under 
2021 genomföra fördjupad utbildning för berörd perso-
nal. Vi ser en utmaning i att tillhandhålla spetskompetens 
i bolaget inom området.

Förbrukning  2018 2019 2020  enhet

Total vattenförbrukning  829 26 797 482 808 685 m3

Total energiförbrukning  75 508 73 389 72 526,7 MWh

Producerad el via solceller  el  81 111,22 MWh

Använd el som förbrukats 
av fastighetsbeståndet  total 124,5 122,4 118,5 kWh/m2 Atemp

(normalårskorrigerad) varav  fjärrvärme 108,3 107,1 103,8 kWh/m2 Atemp

  el 16,2 15,3 14,7 kWh/m2 Atemp

Vattenförbrukning i beståndet  total 1,37 1,33 1,32 m3/m2 Atemp

*Normalårskorrigering, även kallat vädernormalisering, innebär att konsumtionsvärden räknas om för att ta hänsyn till 
förändringar i temperatur och utomhusklimat. En sådan omräkning gör att det går att jämföra värden mellan år, utan att 
avvikande väderförhållanden ställer till det i beräkningarna. Data hämtas från väderstationer.  
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Med ansvar för miljön
Vårt ansvar för miljön sträcker sig längre än till att bara ta hand om själva materialet. Tillsammans 
med hyresgäster, Borås Stad och andra samarbetspartners har vi skapat förutsättningar för nya 

arbetstillfällen samt renare och trivsammare områden.  

Tre viktiga händelser under året . Återvinningsplatsen på Norrby har öppnat. . Ungdomsgrupperna på Hässleholmen och Hulta är  
     vardagshjältar.. Vi förbereder oss för ett nytt insamlingssystem.

Återvinningsplatsen på Norrby har öppnat. Bolaget har 
börjat förbereda inför ett nytt hanteringssystem för hus-
hållssopor.   
På en del av våra områden har vi problem med avfalls-
hanteringen som kan härledas till våra hyresgäster.
Det handlar dels om hushållsavfall, dels från avfall som 
hyresgästerna ställer på vindar och i källare. På båda 
dessa områden arbetar vi aktivt – dels för att underlätta 
sopsortering, dels av brandskyddskäl. 

Unga förebilder
De tre ungdomsgrupper vi samarbetar med från Hulta 
fritidsgård och den öppna ungdomsverksamhet i Hässle-
huset, fortsätter att hålla rent och snyggt i sina områden. 
De är med och bidrar till en positiv utveckling där de 
är verksamma och vi är enormt tacksamma för det fina 
samarbete vi har med dem och för den värdefulla insats 
de gör både i sitt område och för miljön. De är sanna 
förebilder för många unga och vuxna.

Nya arbetstillfällen
Återvinningsplatsen, eller ÅVP som den också kallas, har 
varit på gång under flera år. Men det var först 2020 som 
alla bitar föll på plats. Samarbetet mellan Arbetslivs-
förvaltningen och Borås Energi och Miljö har gjort det 
möjligt för våra hyresgäster att enkelt göra sig av med sitt 
grovavfall. ÅVP på Norrby öppnade i juni och vi kan se ett 
stadigt ökat antal besökare för varje månad som går.  
Återvinningsplatsen underlättar inte bara för våra hyres-
gäster och medarbetare, det har också skapat sysselsätt-
ning. Vid årets slut var det 11 stycken som arbetar med 
ÅVP och städinsatser på Norrby.  De har olika bakgrunder 
och till hela arbetsgruppen hör även två handledare.   

Sopsortering och återvinning. En till två gånger per år anordnar bolaget grovsops- 
 dagar i våra områden då vi, tillsammans med Borås  

 Energi och Miljö, ger hyresgästerna möjlighet   
     att göra sig av med större avfall.   . På Distansgatan och Våglängdsgatan ställer vi upp  
 containrar för att minska nedskräpning i våra fastigheter  
 vid månadsskifte för in- och utflyttning.
 . Vi har återvinningsstationer i centrum. I övriga  
      områden så hänvisar vi till närliggande återvinnings- 
      stationer. . I juli 2020 öppnade en ny återvinningsplats och åter- 
      vinningsstation på Norrby. Den ersätter tidigare  
      månadscontainrar och är endast till för de boende på  
      Norrby. 

Hantering av hushållssopor. Vid varje fastighet finns det möjlighet att slänga mat- 
avfall och brännbart. Vi har totalt 559 kärl i varierande 
storlek. Men vi har inte möjlighet att ta fram separata 
uppgifter för volymen.  . Åren 2021–2023 ett nytt avfallssystem implementeras 
i Borås. Fastighetsnära insamling kommer att betyda att 
det blir enklare för våra hyresgäster att sortera sitt avfall. 

Farligt avfall
Bolaget har genererat totalt 12 188 kg farligt avfall 2020.  
Vi har bytt ut 750 kyl- och frysenheter, vilket motsvarar 
cirka 37 500 kg.

Material
I entreprenader och underhåll som bedrivs av upp-
handlade entreprenörer ställer vi krav på miljölednings-
system och avfallshantering. Men vi har inget samlat 
uppföljningssystem för att kontrollera hur entreprenö-
rernas arbete genomförs och vilket resultat det ger. 
Naturvårdsverkets skärpta krav på inrapportering av 
farligt avfall ser vi därför som en hjälp i att säkerställa så 
att detta rapporteras in. Under året uppdaterade vi rikt-
linjerna kring nyproduktion. Vi valde att använda samma 
rapporteringssystem, Sunda Hus, som Borås Stad. På så 
vis  skapar vi en långsiktig strategi där vi kan kontrollera 
både vad som byggs in i våra fastigheter samt enkelt hitta 
enskilda produkter. Sunda Hus är för närvarande bara ett 
krav vid nyproduktion.
Som en del av vårt fortsatta hållbarhetsarbete kommer vi att 
fördjupa oss ytterligare i frågan kring material under 2021.

Kommentar till redovisningen   
Det är inte möjligt för oss att rapportera den totala vikten av avfall som genereras  
i ton och en uppdelning i fraktioner med nuvarande rapporteringsrutiner.  
Vi ser det som ett stort utvecklingsområde inför framtiden. I dagsläget redovisas 
exempelvis inte byggavfall, vilket är ett område där vi har stor möjlighet att påverka 
både mängd och hantering. Vi anar att mängden är betydande.   
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Saker som  
sprider glädje:

   Omsorg
   Skratt
   Hopp
   Leenden

q  

q  

q  

q  
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Hållbart engagemang

Tillsammans gör vi skillnad
Hos oss bor det en stor blandning av gamla och unga med olika kulturer, intressen och nationaliteter. 
Våra samarbeten är viktiga för verksamheten och vi engagerar oss i allt från Borås Folkhögskola, som 
vi dessutom var med och grundade, till samarbetet Borås rent och snyggt. Men framför allt arbetar 
vi med engagerade eldsjälar i våra områden. Vi har valt att lyfta fram några av de personer som varje 
dag väljer att göra skillnad. För oss är det lika med hållbarhet. 

VERKSAMHETEN

Namn: Vedad Aganovic, IF Elfsborg
Brinner för: Att hjälpa människor till ett bättre liv

Jag har förmånen att få arbeta med alla människors lika 
värde, att ge varje person en bra och rättvis möjlighet 
att skapa ett tryggt liv åt sig och sin familj. Tack vare min 
arbetsplats har jag ett stort kontaktnät som kan öppna 
många dörrar för människor som befinner sig, eller är 
på väg ut i utanförskap. Min bakgrund som flykting från 
Bosnien gör också att jag kan relatera till många av de 
människor jag möter. Jag vet hur det är att bygga upp 
sitt liv igen, i ett nytt land. Jag kan både förmedla, leda, 
coacha och visa vägen. Belöningen ligger i att hjälpa 
människor till ett bättre liv. När jag möter dem på gatan 
med leenden på sina läppar, då blir jag glad.

Namn: Emil Jylhänlahti, Borås AIK
Brinner för: Att inspirera och göra skillnad

Fotbollen ger mig möjlighet att jobba med värdegrunds-
relaterade frågor. Det handlar inte bara om att utveckla 
barnens fotbollskunnande, det är också otroligt mycket 
jobb med allt som rör värderingar. Jag vill att alla barn 
ska respektera varandra både på och utanför fotbolls-
planen. Bra kamratskap och vikten av begreppet ”allas 
lika värde” är grundpelare i mitt arbete. Att vara en bra 
förebild, kunna inspirera och sprida glädje med världens 
roligaste leksak (fotbollen) är fantastiskt och något som 
jag kommer fortsätta med i många år till. Glädjen som jag 
får, och känslan av att kunna göra skillnad, är de största 
drivkrafterna och anledningen till att jag jobbar med barn 
och ungdomar. 

Namn: Daniel Karlsson, Borås Pride
Brinner för: Att bekämpa orättvisor  
och skapa en bättre värld

Det borde vara en självklarhet att alla människor 
skall få leva fritt, älska vilka man vill och känna 
sig lika viktig och lika mycket värd som alla 
andra. Men tyvärr ser samhället inte ut så och 
därför är Borås Prides arbete så oerhört viktigt. 
Det kan låta klyschigt, men så länge orättvisorna 
finns, så finns vi och vårt arbete mot dem.
Jag blir glad när jag ser skillnaden som vi gör. 
Det kan vara att välkomna en ny person till vår 
verksamhet, en gemenskap fri från samhällets 
skadliga normer och förtryck. Eller att hjälpa en 
person med funderingar kring hbtqi-personer, 
exempelvis en anhörig som kanske inte vågat 
fråga någon innan. Min passion ligger i att enga-
gerat och målmedvetet bekämpa orättvisorna 
som finns i samhället. Och även om energin kan 
variera från dag till dag så är jag ändå tacksam 
för min uppväxt som har format mig till den jag 
är idag, där jag har modet och energin att vara 
med och försöka förändra världen till det bättre.    

Namn: Vildana Aganovic, Norrby IF
Brinner för: Att öppna dörrar för de  
som står utanför samhället

I mitt arbete träffar jag både kvinnor som har bott 
länge i Sverige och de som bara varit här en kort 
tid. Det som oroar mig är att man kan ha bott här i 
20 år utan att kunna vare sig språket eller de sociala 
koderna. Det är just detta som jag vill förändra. 
Jag vill öppna dörrar för mammor som står utanför 
samhället, men som inte själva vet vilket steg de 
ska ta. Min roll är att vara en länk mellan dessa två 
världar. Jag lyssnar på deras behov och sammanför 
dem med människor som de sedan kan fortsätta 
utvecklas tillsammans med. Att jobba med dessa 
kvinnor är det roligaste och det viktigaste jobbet 
jag någonsin har haft och kommer att ha. De är 
min största drivkraft och jag vill göra dem synliga 
för många fler. Jag blir så glad av alla möten, all 
kärlek och uppskattning som jag får. All kunskap 
som jag samlar på mig av dessa underbara och 
starka kvinnor. Jag känner mig stärkt när jag ser att 
vi verkligen gör skillnad. När jag blir väckt tidigt på 
morgonen av någon som bara vill meddela att det 
vi har gjort tillsammans, det vi har försökt, att det 
har gått vägen och att höra glädjen i rösten.  
Det är min glädje. 
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VERKSAMHETEN
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Utöver externa samarbeten jobbar vi även brett inom bolaget med att skapa aktiviteter som leder 
till gemenskap och socialt engagemang för våra hyresgäster.  Vi vet att samspelet mellan oss och 
de boende är en av de viktigaste pusselbitarna för att få hyresgästerna att känna sig delaktiga i de 
beslut som tas om deras närområde.

Samhällsengagemang

Utveckling tillsammans

Dialogen med hyresgästerna är en förutsättning för att  
vi ska kunna tillfredsställa deras behov och önskningar.  
I våra löpande undersökningar framgår det att trygghets-
skapande åtgärder ligger högt på agendan. Trygghet 
skapas bland annat genom att man känner sina grannar 
och det försöker vi att möjliggöra genom en rad aktivi-
teter.  Det personliga mötet har i många fall försvårats 
av pandemin, men samtidigt har det visat sig att en hel 
del sammankomster går att lösa ändå. Under året har 
många av våra ordinarie aktiviteter övergått från fysiska 
till digitala möten, vår Bo-skola för vuxenutbildningar är 
ett exempel. De aktiviteter som kunnat genomföras som 
planerat har skett utomhus i mindre grupper.

Aktiviteter
I början av året höll vi en nyinvigning av den renoverade 
mötesplatsen på Sjöbo. Det blev en härlig fest-stämning 
med mat från världens olika hörn. 
No Limit: Artscape Edition Borås 2020 var en av de största 
aktiviteterna som genomfördes i våra områden under 
året. Tolv fasadstora konstverk skapades på våra  
fastigheter på Norrby och lockade mängder av besökare, 
av vilka många aldrig tidigare befunnit sig i stadsdelen. 
Utställningen fick stort genomslag i så väl Borås som res-
ten av Sverige, då media uppmärksammade projektet. 
När vi byggde om en lekplats på Norrby var det barnen 
som bestämde utformnignen. Vi engagerade street 
art konstnären Adam Algotsson till att skapa fyra stora 
3 D-målningar som aktivitetsbanor på innergården på 
Billdalsgatan. Vi  började också arbetet med att göra om 
grönytan med fler sittplatser och en ny grillplats. 

För att bryta ensamheten och känslan av isolering hos 
våra äldre besökte vi våra trygghetsboenden i våras.  
Tillsammans med en lokal kör bjöd vi på sång och dans 
på innergårdarna och lät de boende dansa och sjunga 
med på avstånd. Den aktiviteten var väldigt uppskattad 
och vi valde därför att fortsätta konceptet med fler musik-
inslag under sommaren. 
En annan populär aktivitet var att plantera blomsterlökar  
i form av stora hjärtan tillsammans med våra hyresgäster,  
så att de under nästkommande vår kan glädjas åt 
blomsterprakten. Intresset för växter och odling är stor 
bland våra boende och stort fokus har lagts på det under 
våra uteaktiviteter. Till exempel har man delat med sig av 
kunskap inom lieslåtter, naturvård och skötsel av ute-
miljöer. Fröer har såtts och insektshotell har byggts. Att 
värna om den biologiska mångfalden är ett intresse som 
växer och som vi kommer att fortsätta att utveckla.  
Utomhusbingo och tipspromenader är också aktiviteter 
som fungerat bra och det har varit mycket uppskattat på 
de platser vi besökt. 

Samarbete
Vårt samarbete med ungdomsgrupperna från Hulta och 
Hässleholmen som håller rent och snyggt i sina områ-
den, är något vi värderar högt. Dessa ungdomar visar en 
framåtanda och ett stort engagemang för sitt närområde. 
De blir viktiga förebilder och gör en otroligt viktig insats. 
Vi är tacksamma för deras engagemang och hoppas på att 
utveckla likande samarbeten även i andra områden. 
Ett annat samarbete som direkt gav positiv respons var den  
sommarverksamhet som IF Elfsborgs feriearbetare hade i
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Det är viktigt att 
vi har ett samhälls-
engagemang i de 
områden vi har 
våra hyresgäster.

flera av våra områden. Deras uppdrag var att aktivera skol-
lediga barn och unga. Detta samarbetet hoppas vi kunna  
fortsätta med även i framtiden.  Vi har även genomfört 
ett antal aktiviteter med Kulturskolan och Navet Science 
Center på olika områden för att skapa förutsättningar för 
barnen att aktivera sig efter skolan.  

Fotbollsskola
Vi fortsätter tillsammans med Kronängs IF och Borås AIK 
att arrangera fotbollsskola på Göta och Hulta under både 
vår och höst. Fotbollsskolan är ett bra sätt att få unga att 
känna gemenskap och lära känna nya vänner och samti-
digt vara aktiva. Bland lagsporter bygger man ofta upp en 
tolerans och laganda som är viktig för framtiden.

Hela Borås Online
De traditionsenliga områdesdagar som vi tidigare haft tillsam-
mans med Borås Stad, lokala föreningar och samarbetspart-
ners, är ett bra exempel på en aktivitet som genomfördes i 
ny skepnad.  Genom att samarbete med Borås Stad, ABF, 
Västra Götalandsregionen och Borås Folkhögskola kunde vi 
genomföra en digital livesändning i december, Hela Borås 
Online.  Sändningen bjöd på sång och musik och filmer från 
flera av stadens områden. Allt leddes av radioprofilen Sarit 
Monastyrski som konferencier. 
Tillsammans med Borås Stad har vi också kunnat arrrangerat 
Förebildsgalan på Hässleholmen och Norrby Nobelpris. 

VERKSAMHETEN
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möjlighet till sociala möten och ökad hållbarhet för sta-
den, då odlingar gynnar biologisk mångfald. Det ger oss 
också en renare luft att andas. 

Odla för trygghet och miljö
Ur ett miljöperspektiv behöver våra städer mer grönska, 
olika sorters växter och träd. Gröna ytor förbättrar luft-
kvaliteten och fungerar ljuddämpande på omgivningen. 
Stadsodling skapar inte bara liv utan det skapar också 
högre trivsel och trygghet. Tryggheten i våra områden är 
en av våra viktigaste frågor och genom granngemenskap 
och människors närvaro får den lättare kraften att gro. 

Ny mötesplats
Under året som gått har en ny odlingsplats anlagts på 
Kapplandsgatan på Hässleholmen. Odlingen har 14  
odlingslotter och dessa blev direkt uppbokade. 

Vi ser ständigt över möjligheterna att utveckla våra 
områden och ge odlingen som integrationsform och 
mötesplats en större plattform. I nuläget har vi 9 anlagda 
odlingar med totalt 154 odlare och ett flertal pallkragar i 
våra områden, och många står i kö för att få odla. 

 
För att vi bryr oss
Ett av våra viktigaste uppdrag är att våra hyresgäster 
ska känna delaktighet och ha möjlighet att påverka sin 
närmiljö. Att få möjlighet att odla i sitt närområde är en 
viktig del i detta. 
Efterfrågan på odlingslotter har under året varit större än 
någonsin och det är tydligt att odlingarna fyller en stor 
funktion i mångas vardag, både vad det gäller välmåen-
de, sysselsättning och i att skapa nätverk. Stadsodling 
bjuder in till samtal mellan människor och det är en viktig 
del i att utveckla hållbara trivsamma områden.

Hållbart engagemang

Stadsodling är mer än 
bara grönsaker

VERKSAMHETEN

Stadsodlingarna är en viktig del för att skapa förutsätt-
ningar för sociala mötesplatser där integration mellan 
olika människor är kärnan i verksamheten. Stadodling är 

också en långsiktigt utveckling mot en mer hållbar stad 
–inte minst eftersom denna aktivitet också för med sig 
mervärden som förbättrad folkhälsa, ökad integration, 

Våra stadsodlingar  är populära,  
samtidigt är de en del av vårt CSR-arbete.

Bostäder i Borås 39

Mellan husen, mattställningarna och parkeringarna växer squash, rädisor och morötter. Där prunkar 
blommor och kryddor. Denna säsong är skratten lite mer lågmälda än vanligt och det bjuds inte på 
några kramar. Året som gått har varit annorlunda på så många sätt och vi har fått söka nya vägar 
att umgås på. Covid-19 har gjort att naturen och utemiljön blivit en än mer självklar mötesplats där 
man kan umgås och samtidigt hålla avstånd till varandra. 
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Medarbetarna är bolagets största tillgång för att skapa en 
attraktiv och marknadsmässig produkt och tjänst. Genom 
att ha engagerade, drivande och delaktiga medarbetare 
har vi större möjlighet att klara nuvarande och framtida 
utmaningar. Vi jobbar med jämställdhet och mångfald för 
att våra medarbetare ska känna sig trygga och må bra. 

Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är en viktig del av det årliga utveck-
lingssamtalet. Utvecklingsinsatser sker genom träning, 
handledning och ibland genom kurser/utbildning.  
Medarbetarnas kompetensutveckling skapar mervärde 
både för individ och för bolag. För en perfekt matchning 
behöver vi kartlägga vår kompetens både på individ- och 
gruppnivå och vilken kompetens behöver vi i dag, och vad 
behöver vi i framtiden? 
Med en kartläggning får vi bättre förutsättningar att planera 
och följa upp genomförda utbildningar. Det är ett av våra 
fokusområden under 2021. 
Vi har ett kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR. 
Avtalet ger rätt till förebyggande insatser, aktiva om-
ställningsinsatser och ekonomiska omställningsförmå-
ner. Förebyggande insatser skapar förutsättningar för 
omställning och kompetensutveckling under arbetslivet. 
Som arbetsgivare har vi möjlighet att söka medel för kom-
petensutveckling för att möta morgondagens behov och 
förebygga arbetsbrist.  
I det årliga utvecklingssamtalet är kompetens och framtida 
möjligheter en viktig fråga. Chef och medarbetare planerar 
och genomför tillsammans kompetensutvecklingen för året.  
Att fundera på framtiden, “Vad gör jag om några år?”,  
är också en viktig fråga.  
Vi ser kontinuerligt över våra interna karriärvägar och hur 
vi förbereder oss för framtida avgångar. Om vi har interna 
kandidater med ett mål att gå vidare inom bolaget så för-

söker vi ha en öppen dialog om hur en sådan utveckling 
kan se ut. Genom att koppla kompetenskartläggningen till 
de olika rollerna har vi möjlighet att skapa en karta med 
tydligare interna karriärvägar.  

Ledarskap  
Under året har resan med att utveckla ledarskapet i 
organisationen förbättrats. Vi ska vara förebilder och kul-
turbärare. Ledarskap är en strategisk viktigt förmåga och 
därför startade vi upp Bostäder Academy i början av året. 
Hälften av våra chefer har deltagit i den första omgången. 
Utbildningen har haft stort fokus på ledarskap, kommuni-
kation, verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och arbetsrätt. 

Attrahera och behålla kompetent personal
Ett annat viktigt initiativ där vi har kommit en bit på väg är 
Great place to work, som ger oss förutsättningar att kunna 
mäta utvecklingen i vårt ledarskap och företagskultur. 
Under maj månad genomförde vi en medarbetarunder-
sökning i miniformat för att följa upp mätningen som 
utfördes i oktober 2019. Svarsfrekvensen var lägre jämfört 
med den stora mätningen från 89 till 63 procent, dock 
visar resultatet en positiv förflyttning av hur medarbetarna 
uppfattar bolaget som arbetsplats. Områden som stack ut 
extra mycket var chefers involvering av medarbetare i be-
slut, information om viktiga beslut och att chefer har blivit 
tydligare med sina förväntningar på medarbetaren. 
En ny medarbetarundersökning var planerad till decem-
ber 2020 men eftersom bolaget under hösten både har 
tillsatt en ny vd samt arbetat fram en ny varumärkesplatt-
form och långsiktiga mål fattades beslutet att skjuta upp 
undersökningen till 2021. Som en del av vårt förmånspro-
gram erbjuds alla medarbetare ett friskvårdsbidrag upp 
till 2 000 kr per år. Vi bekostar även bildskärmsglasögon 
och erbjuder flextid.

Med omtanke om vår  
personal
Vi har som mål att vara en hälsosam arbetsplats med en arbetsmiljö som ger positiva effekter för 
alla medarbetare. Bolaget ska kännetecknas av engagemang, professionalism och lärande. Alla 
medarbetare ska ha bra förutsättningar för att göra goda arbetsinsatser i en trygg och säker miljö. 

,Vi strävar efter  
ledare som är  
skickliga på att få 
alla medarbetare att 
dra åt samma håll.
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Vi möts utomhus 
En stor del av vår företagskultur handlar om att mötas.  
När vi möts skapar vi förutsättningar för bolaget att se sam-
ma saker. Coronapademin har tvingat oss till att tänka nytt, 
för vi ställer inte in, vi tänker nytt. Våra frukostmöten stöptes 
om till digitala sammankomster där frukostpåsar delades ut 
till medarbetarna, bland annat med närproducerat innehåll 
från Vänga Kvarn, ett lokalt bageri utanför Borås. På så sätt 
gjorde vi en trevlig sammankomst av mötena, trots avståndet. 
För att fira in sommaren hyrde vi en glassbil, full av närpro-
ducerad och ekologisk glass. Vi åkte till alla våra medar-
betare och passade även på att fråga om bra sommartips 
som vi sedan publicerade på vår intranät, Insidan. 
Att vid pension tacka en medarbetare för gott arbete, är 
viktigt för oss. För att förhålla oss till de rådande restrik-
tionerna genomfördes avtackningarna utomhus och med 
slottider.  Med hjälp av lokala företag skapade vi miljöer 
som präglades av omtanke och värme. Avtackningarna 
blev så sätt både annorlunda och minnesvärda.  
Julavslutningen utförde vi även den utomhus, varje avdel-
ning för sig. Efter en gemensam promenad med alla tea-
mets medlemmar dukades det upp med glögg, julmust, 
pepparkakor och lussebullar på ett passande ställe. Där 
överlämnade cheferna julklappar till sina medarbetare och 
tackade för det gångna året och sedan avlutade vi med en 
trevlig fikastund.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är ett prioriterat område som vi arbetar kon-
tinuerligt med. Bolagets mognadsnivå kring systematisk 
arbetsmiljöarbete har förstärkts under året. Men vi nöjer 
oss inte, fortsatta satsningar kommer att krävas för att 
arbetsmiljö ska vara en naturlig del av vår vardag. 
I de fall där vi kontrollerar en arbetsplats men inte har någ-
ra egna anställda,  säkerställer vi arbetsmiljön genom att 
ställa krav i upphandlingen på kollektivavtal eller liknade. 

Risker och tillbud 
En viktig del i säkerhetsarbetet är att förebygga olyckor 
och ohälsa genom att identifiera risker i arbetsmiljön.  
Vi använder oss av IA, ett systemstöd för att rapportera 
och utreda händelser i form av risker, tillbud och olyckor, 
utvecklat av AFA Försäkring. Alla medarbetare har en app 
i telefonen som gör det enkelt att rapportera in en hän-
delse som behöver utredas. Chefer och skyddsombud har 
därmed ett bra stöd när de utreder och planerar åtgärder 
för att minimera och eliminera risker. 
år 2020 skedde 28 olycksfall där 2 fall resulterade i sjuk-
frånvaro. I det ena fallet var det en fallolycka på grund av 
ishalka. I det andra fallet var det en överansträngning som 
ledde till nack- och ryggbesvär. Utredningen visade på ett 
arbetssätt med stora risker i ergonomin när medarbetaren 
hanterade tunga bränsledunkar. En pump köptes in och 
med den som hjälp kan man nu hantera bränslet utan 
tunga lyft. 
Inrapporteringen av händelser i arbetsmiljön har ökat 
under året och vi nådde vårt mål på högst 100 inrappor-
terade tillbud och risker. I förhållande till olyckor är det en 
för liten andel och målet är 10 tillbud per olycka. 
Under hösten 2020 startade vi en utbildningsinsats för 
att öka kompetensen och förmågan att se risker i vår 
arbetsmiljö. Utbildningen var mycket uppskattad och gav 
önskad effekt. Då den genomförs i team har vi tyvärr fått 
ta en paus på grund av pandemin. 
Inom vår fastighetsskötsel genomförs skyddsronder fyra 
gånger per år. Fokusområden för ronden är anpassade 
för arbetet som är aktuellt i förhållande till årstid. På våra 
kontor genomförs ronder två gånger per år. Arbetsmiljöar-
betet följs upp och koordineras övergripande på de kvar-
talsvisa arbetmiljökommittémöten där ledningsfunktioner 
från våra olika verksamheter tillsammans med fackliga 
parter är representerade.
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Olycksfall, tillbud och risker januari – december 2020

Kort information om våra medarbetare

Kollektivavtal
Medlemmar i Sobona, kommunala 
företagens  
arbetsgivarorganisation. 
Kollektivavtal HÖK/ÖLA 
Allmänna Bestämmelser.

Anställningsförhållanden
Personalomsättning: 7,8 %
Nyanställning: 13 personer

Hälsa och säkerhet
Olycksfall med frånvaro: 2 st.
Antal frånvarodagar olycksfall: 10 st.
Olycksfall utan frånvaro: 26 st.

Tillbud: 49 st. 
Riskobservation: 51 st.
Färdolycksfall: 2 st.
Arbetssjukdom: 0 st. 

Utbildning
Alla medarbetare följs upp två gånger 
om året genom utvecklingssamtal 
och uppföljningssamtal.

Mångfald och jämställdhet
Kön alla anställda:
Män: 67.%, kvinnor: 33.% 
I ledande befattning:
Män: 43.%, kvinnor: 57.%

Ålder alla anställda:
Under 30 år: 7 st.
30 – 50 år: 51 st.
Över 50 år: 60 st.

Interna informationskanaler
Ett fysiskt och två digitala möten.
297 nyheter  publicerades på  
Insidan under året. 
Månadsbrev med start i oktober.
Tv-skärmar i alla lunchrum.
Arbetsplatsträff (APT) en gång i 
månaden. 
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GRI-index 2020
GRI Standard Upplysning Namn på upplysning Kommentar Sida

102 102-1 Organisationens namn AB Bostäder i Borås

102-2 Varumärke, produkter och tjänster 8, 48

102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor. Borås, Sverige

102-4 Viktiga länder där  
organisationens verkar.

All verksamhet bedrivs i Borås. Merparten 
av leverantörer finns i Sverige.

102-5 Ägarstruktur och organisationsform 48–49

102-6 Marknader som orgnisationen är verksam på. Borås, Sverige

102-7 Organisationens storlek 24,51

102-8 Information om medarbetare 24,43

102-9 Organisationens leverantörskedja 22–23

102-10 Väsentliga förändringar av organisation och 
dess leverantörskedja

21–22

102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen 22

102-12 Externa principer eller andra initiativ som 
organisationen stödjer

32–37

102-13 Medlemskap i branschorgnisationer Sveriges Allmännytta

102-14 Vd-ord 19

102-15 Påverkan, risker och möjligheter 8, 20–22

102-16 Värdegrund, policy, standard 8

102-17 Intern och extern etik 21,5 9

102-18 Organisationsstruktur och bolagstyrning 48-50

102-24 Tillsättning av styrelse 48

102-40 Intressentdialog 14–15

102-41 Kollektivavtal 43

102-42 Identifiering och urval av intressenter 14-15

102-43 Metoder för intressentdialog 14–15

102-44 Viktiga frågor som lyfts 14–15

102-45 Enheter som ingår i redovisningen 48-50

102-46 Redovisningens innehåll och  
frågornas avgränsning

14–15

102-47 Lista över väsentliga frågor 16

102-48 Förklaringar av korrigeringar sedan tidigare 
redovisning

Inga förändringar

102-49 Väsentliga förändringar av redovisningens 
avgränsning och omfattning

Inga väsentliga förändringar har gjorts

102-50 Redovisningsperiod Kalenderå

102-51 Datum för publicering Bolagsstämma 31 mars 2021

102-53 Kontaktperson för redovisning 3

102-54 Redovisning i enlighet med GRI-standard 3

102-55 GRI-index 44–45

102-56 Extern granskning 46

200 103-1 
103-2 
103-3

Styrning och uppföljning ekonomi Avsteg: Vi har inte tillgång till data på 
gällande byggmaterial. Under 2021 avser vi 
att förbättra vår kontroll på materialanvänd-
ningen.

48, 50

201-1 Direkt genererat ekonomiskt värde 50–67

205-3 Antikorruption 21, 59

300 103-1 
103-2 
103-3

Styrning och uppföljning miljö 26–28

301-1 Materialförbrukning 28

302-3 Energiförbrukning 26–27

303-1 Vatten som en gemensam resurs 27

303-2 Hantering av avloppsvatten 27

303-3 Vattenförbrukning 27

306-2 Avfall Avsteg: Vi har inte tillgång till data som 
kan visa total vikt/fraktion för intern/extern 
förbrukning. Vår plan är att tillsammans med 
Borås Energi och Miljö försöka arbeta fram 
ett tydligare underlag.  Vidare saknar vi data 
på genererat byggavfall. 

28

400 103-1 
103-2 
103-3

Styrning och uppföljning  arbetsmiljö 40–43, 49

401-1 Personalomsättning och nyanställning 40–43

403-1 Inrapporterinssytem arbetsmiljö 42

403-2 Riskidentifiering, riskbedömning och 
incidenter

42–43, 49

403-3 Företagshälsovård 42

403-4 Delaktighet och kommunikation kring 
 arbetsmiljö och säkerhet

42–43

403-5 Utbildning arbetsmiljö 42

403-6 Friskvård 40

403-7 Förebyggande åtgärder 42–43

404-3 Systematisk arbetsmiljö 40–43, 49

404-8 Utbildning 40, 42

405-1 Mångfald och jämställdhet 40–43

413-1 Lokalsamhället Trygghet 24, 34-37

Specifika standardupplysningar
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Verksamhet
AB Bostäder  är ett av Sveriges största och äldsta all-
männyttiga bolag. År 2023 kommer bolaget att fira sin 
100–årsdag. Verksamheten syfte är att äga och förvalta 
fastigheter. Hyreslägenheter och kommersiella lokaler 
är vår huvudsakliga produkt. Vi erbjuder även uthyrning 
av parkeringsplatser och förråd. Bolaget ska köpa, sälja, 
bebygga och förvalta fast egendom. Bolaget äger drygt 
6 600 lägenheter i tätorten Borås vilket gör bolaget till 
en dominerande aktör på bostads-marknaden i Borås. 
AB Bostäder är det största av fem allmännyttiga bolag i 
Borås kommun.  

Affärsidé
AB Bostäder ska erbjuda stadens invånare ett varierat 
utbud av lägenheter i attraktiva och miljöanpassade 
bostadsområden. Bolagets verksamhet skall bidra till en 
positiv utveckling för Borås. 

Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borås Stad och 
ligger utanför kommunens koncernstruktur.   
   
Ägarkrav
AB Bostäder ska i allmännyttigt syfte och med iaktta-
gande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna 
möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
     
Ägardirektiv
Enligt ägardirektiven från Borås Stad ska bolaget tillgo-
dose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrens-
kraftiga villkor. Bostäderna ska ha en god teknisk och 
arkitektonisk kvalitet. Vidare ska bolaget erbjuda ett 
brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek. Bolaget ska medverka till att det finns bostäder 
för utsatta och svaga grupper samt arbeta så kundorien-
terat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 
bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov 
och ekonomiska möjligheter. Bolaget ska svara för en 
god och allsidig service för hyresgästerna, medverka till 

att en god service finns i våra områden samt arbeta för 
ett vidareutvecklat boinflytande. Bolaget ska skapa en 
god miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretslopps- 
principen vid byggande, drift, underhåll och rivning av 
byggnader.
Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under 
året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och 
ägardirektiv angivna kommunala syftet och de kommu-
nala principer som bolaget har att verka inom.  
   
Målinriktning från styrelsen
Bolagets styrelse reviderade sina övergripande mål i 
december 2017 till Bästa Boendet, Bästa arbetsplatsen, 
Diversifierat boende och Bäst i klassen i hållbarhet.  
Ledningsgruppen har under hösten jobbat med en 
justering av de övergripande målen och det arbetet god-
kändes av styrelsen i januari 2021.    
 
AB Bostäders strategiska målsättningar
Styrelsens övergripande mål går i linje med den vision för 
2025 som AB Bostäder tidigare antagit: ”Bästa boendet 
för boråsaren”. Bolaget arbetar utifrån följande strategis-
ka mål: kundfokus, affärsmässighet och social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet.     
 
Kundfokus
Dagligen skickas vår kundenkät ut till 12 slumpvis utvalda 
hyresgäster i vårt bestånd. Vi kan på detta vis  få en snabb 
återkoppling på vad våra hyresgäster tycker om oss och 
våra områden. Dessutom kan vi mäta resultaten på löpan-
de siffror och på det viset undvika att enstaka händelser 
påverkar utfallet.  
Som en åtgärd för att möta kunden på kundens villkor har 
vi under året infört tidsbokning för åtgärd av felanmäl-
ningar i alla våra områden. På det viset minskar vi antal 
bomkörningar, dvs. att vi inte kommer  in i en lägenhet, 
och hyresgästen vet när vi ska komma.  

Affärsmässighet
Bolaget har under året tagit vårt nya budget- och prog-
nosverktyg i bruk fullt ut. Samtliga budgetansvariga har 
möjlighet att följa sitt ekonomiska utfall såsom tidigare 

Förvaltningsberättelse
AB Bostäder i Borås. Organisationsnummer 556024-8782.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Styrelsens säte: Borås. Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK). 

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr).

men nu nedbrutet på fastighetsnivå och med driftnetto i 
fokus.      
Under året har de chefer som är underställda lednings-
gruppen gått ett internt utbildningsprogram som vi kallar 
Bostäder Academy. Ledningsgruppen, som till stora delar 
består av nya medarbetare, har påbörjat en resa att till-
sammans skapa en plattform för bolaget. Aktuellt nuläge 
är kartlagt och långsiktiga mål är fastställda. Arbetet med 
att skapa kartan för att nå de långsiktiga målen fortsätter 
2021 och då kommer även styrelsen att delta i det arbe-
tet.      

Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
Bolagets projektportfölj är välfylld med framtida ny- och 
ombyggnationsprojekt. Styrelsen får ta del av en nog-
grann kalkylering och beräkning av möjligt marknadsvär-
de före beslut. Vi är aktsamma om bolagets ekonomi och 
vill undvika projekt med stora nedskrivningsbehov.  
Lägenhetersomsättningen fortsätter att minska och an-
talet personer i bolagets kö växer. Just nu finns det cirka 
39 000 personer registrerade i vår kö och det finns inga 
tendenser till att trenden skulle ändras.  
Vid årsskiftet 2020/2021 hade bolaget 24 vakanta lägen-
heter exklusive studentlägenheter. Av vakanserna var 3 av 
lägenheterna uthyrningsbara. Övriga lägenheter var vid 
årsskiftet avställda för renovering eller evakuering.  

    
Styrning
AB Bostäders styrelse tillsätts av Borås Stads kommun-
fullmäktige och har en politisk sammansättning som 
motsvarar aktuell representation i kommunfullmäktige. 
Dessutom finns arbetstagarorganisationerna Vision och 
Fastighetsanställdas förbund representerade. Styrelsen 
består av nio ledamöter och nio suppleanter.
Bolaget styrs genom styrelse och företagsledning. 
Ledningsgruppen består av följande: vd, ekonomichef, 
HR-chef, boservicechef, fastighetsutvecklingschef, mark-
nadschef och kommunikationschef.   
 
Hållbarhetsrapport
AB Bostäder har upprättat en hållbarhetsredovisning 
i enlighet med GRI-standard på kärnvivå. Hållbarhets-
redovisningen har upprättats för att uppfylla kraven på 
hållbarhetsrapport i enlighet med årsredovisningslagens 
sjätte kapitel. Hållbarhetsredovisningen finns att läsa på 
sidan 1–46.   

Regler för finansverksamhet
AB Bostäder i Borås finansiella verksamhet regleras av de 
övergripande bestämmelser som fastställts för finansie-
ringsverksamheten i Borås Stad.
Företagets totala låneportfölj uppgår vid årsskiftet till  
2 829 239 tkr (2019: 2 803 264 tkr). Samtliga krediter är 
amorterings- fria och upplånade genom Borås Stads in-

ternbank. Det verkliga värdet av bolagets sedan tidigare 
tecknade ränteswappar uppgår till ett totalt belopp om 
-4,5 miljoner kr (-8,6). Den genomsnittliga räntebind-
ningstiden uppgick vid årets slut till 2,09 år (2,23).  

    
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
För att beskriva väsentliga händelser under räkenskaps-
året har vi grupperat dem i de av styrelsen uppsatta 
övergripande målen.     

 
Bästa boendet
I våras togs spadtaget till nyproduktion av 4 nya hus, 
totalt 144 lägenheter varav ett 40-tal trygghetsbostäder, 
på det nya området Regementsstaden. Nyproduktionen 
beräknas vara klar för inflyttning årsskiftet 2022/2023.
Tillsammans med Borås Stad pågår planering för om-
byggnatíon av två mötesplatser inom vårt fastighetsbe-
stånd. Tanken är att bygga om befintliga lokaler på Sjöbo 
Torg till en mötesplats åt staden. På Hulta Torg kommer 
befintliga lokaler byggas om och även byggas till för en 
framtida ny förskola och en mötesplats åt staden. 
Bolaget har under året arbetat med att ta fram en ny 
uppdaterad varumärkesplattform. Lansering av plattfor-
men kommer att ske i början av år 2021.
Coronapademin har påverkat bolaget i mindre  
omfattning än andra branscher. 
Vi har gett våra lokalhyresgäster hyresrabatt under kvartal 
2 vilket vi, till viss del, har blivit kompenserade för genom 
statligt stöd. Vi stängde tidigt vårt Kundcenter och tar 
endast emot besökare på bokade tider.
Vi  genomför endast akuta felavhjälpande reparationer, 
och lägenhetsunderhåll har skett i mindre omfattning och 
endast vid hyresgästens godkännande. Vi ser ingen ökad 
trend av att hyresgäster har problem med att  betala sin 
hyra. Vi har heller inte sett en ökad mängd ärenden som 
har blivit aktuella för vräkning.    
  
Bästa arbetsplatsen
Coronapademin skapade nya rutiner och förutsättningar 
för att leda bolaget. Chefsgruppen har haft veckovisa 
pulsmöten för att snabbt få en gemensam lägesbild samt 
agera på nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten. 
Skydd av personal som möter våra hyresgäster samt änd-
rade arbetsrutiner har legat till grund för en sjukfrånvaro 
som betraktas som låg. 
Great place to work är ett verktyg som ger oss förut-
sättningar att kunna mäta utvecklingen i vårt ledarskap 
och företagskultur. Under maj månad genomförde vi en 
medarbetarundersökning i miniformat för att följa upp 
mätningen som utfördes i oktober 2019. Svarsfrekvensen 
var lägre jämfört med den stora mätningen från 89 % till 
63 %, dock visar resultatet en positiv förflyttning av hur 
medarbetarna uppfattar bolaget som arbetsplats.  
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Fem års utveckling 

2020 2019 2018 2017 2016

Ekonomisk översikt

Nettoomsättning, mnkr 529,7 506,1 498,1 487,8 486,9

Årets resultat 52,7 -20,5 40,3 20,1 377,4

Direktavkastning, % 6,7 6,0 5,5 6,5 6,4

Balansomslutning, mnkr 3 713,2 3 615,9 3 393,5 3 079,4 2 969,4

Synlig soliditet, % 18,9 18,0 19,8 20,6 20,7

Justerad soliditet, % 50,4 44,8 45,8 47,6 44,8

Lönsamhet

Avkastning på totalt kapital, % 2,5 0,2 2,7 2,0 14,0

Avkastning på eget kapital, % 9,1 -3,7 8,3 4,9 86,7

Uthyrningsobjekt
Antal lägenheter, st 6 635 6 501 6 501 6 528 6 539

 - varav studentbostäder, st 385 385 392 392 392

Antal lokaler, st 249 274 272 277 286

Lägenheter m2 414 423 404 522 404 522 405 823 406 055

Lokaler m2 54 022 56 262 55 835 64 176 66 270

Antal garage, st 1 872 1 869 1 928 1 870 1 864

Antal parkeringsplatser, st 3 025 2 380 2 389 2 458 2 545

Outhyrda lägenheter vid årets slut, antal 68 35 41 43 44

Outhyrda lägenheter i % av beståndet 1,0 0,5 0,6 0,7 0,7

Medelhyra för lägenhet per m2 1 106 1 074 1 050 1 028 1 014

Personal

Genomsnittligt antal anställda, st 100 95 97 114 114

Sjukfrånvaro, alla anställda, % 5,1 4,8 5,0 5,5 6,2

Definitioner      
Direktavkastning     
Driftnetto dividerat med fastigheternas genomsnittliga 
bokförda värde.     
      
Soliditet      
Eget kapital i relation till balansomslutningen.  
       
Justerad soliditet     
Justerat eget kapital (eget kapital plus övervärde i fastig-
heter minus skatt) i relation till justerad balansomslutning 
(balansomslutning med verkligt värde).

Avkastning på totalt kapital, %    
Rörelseresultat samt finansiella intäkter dividerat med 
totalt kapital. 
 
Avkastning på eget kapital, %
Resultat efter finansiella poster dividerat med justerat 
eget kapital (eget kapital plus övervärde i fastigheter 
minus skatt)

ÅRSREDOVISNING 2020

Ny medarbetarundersökning beräknas till kvartal 1, 2021.
Den genomsnittliga anställningstiden, 10,3 år, ligger på 
ungefär samma nivå som föregående år (10,8).
Medelåldern för de anställa är 46 år (46). Bolaget hade 
vid årsskiftet 121 anställda (120), varav 34 % kvinnor och 
66 % män.     
 
Diversifierat boende
I början av året förvärvade bolaget 3 fastigheter på 
Norrmalm, Marsken 1-3. Tanken är att om några år riva 
befintliga hus och ersätta med två nya punkthus som 
kommer att innehålla cirka 70 lägenheter.
Det påbörjades under året en fastighetsaffär med köp 
av Glesvingen 1. Affären kommer att slutföras i början av 
2021 när detaljplanen har vunnit laga kraft. Här är tanken 
att riva ut nuvarande lokaler och bygga cirka 100 
studentlägenheter i huset. Läget mitt i Knalleland och 
dess utbud men samtidigt nära till natur och Borås  
Centrum tror vi lockar studenter.
Överstevillan, Osdal 3:3 på I15:s gamla övningsområ-
de, förvärvades under året. Paret som sålde huset bor 
fortsatt kvar till i slutet av 2021. Tanken är att bygga om 
huset till 6 lägenheter i slutet av 2021. Området runt hu-
set kommer att bebyggas med ett 60-tal nya lägenheter i 
en så kallad ekoby. 
I slutet av året genomfördes en bytesaffär med HSB 
Gambrinus genom paketering. AB Bostäder sålde en 
centralt belägen fastighet, Papegojan 17, och köpte en 
fastighet på Trandared, Svärdfästet 1. Den förvärvade 
fastigheten ligger granne med flera andra befintliga fast-
igheter i vår portfölj. Vi har valt att inte upprätta   
koncernredovisning, med stöd av Årsredovisningslagen 
(2009:34) kap. 7 § 3a , då det förvärvade dotterföretaget, 
Svärdfästet i Borås Fastighets AB, är utan väsentlig betydelse.  

Bäst i klassen i hållbarhet
Resultat före skatt uppgår till 61,9 miljoner kronor.  
Resultatet blev högre än budgeterat på grun av av den 
pågående corona pandemin och försäljningen av fastig-
heten, Papegojan 17.  
Vi har under året inte genomfört planerat lägenhetsun-
derhåll i den omfattning vi hade planerat.
Vi har inte heller genomfört några badrumsrenoveringar 

då stambyten kan innebära en förhöjd risk för smittsprid-
ning.  
Tvisten med entreprenören som färdigställde ombygg-
nationen av Våglängdsgatan 19 till 33 nya lägenheter är 
fortfarande inte löst. Ärendet ligger just nu hos Borås 
tingsrätt för beslut om vad som ska hända härnäst.
Årets marknadsvärdering har i sin helhet utförts av ett 
externt värderingsföretag. Marknadsvärdet på bolagets 
färdigställda fastigheter är beräknade till 7 267 miljoner 
kronor  (6 192). Motsvarande bokfört värde uppgick till 3 
491 miljoner kronor (3 262).
I december avslutades hyresförhandlingarna med 
Hyresgästföreningen utan att parterna hade nått fram 
till en lokal överenskommelse om nya hyror för år 2021. 
Förhandlingarna fortsatte i januari 2021 men utan att 
nå en lokal uppgörelse. Förhandlingarna strandade och 
ärendet lämnades över till Hyresmarknadskommittén.  

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I januari blev fusionen av Svärdfästet i Borås AB med  
AB Bostäder i Borås godkänd. 
Efter att hyresmarknadskommitténs medlare inte kom 
fram till ett medlingsbud, tog parterna tillbaks hyresför-
handlingen till lokal nivå igen. 
Efter ytterligare förhandlingar nåddes en överenskom-
melse om höjda hyror från 1 april 2021 med 1,55%.

  Resultatdisposition
 Förslag till disposition beträffande vinst (kronor) 

 Till årsstämmans förfogande  
 står följande vinstmedel
 Balanserat resultat 534 054 267 

 Årets resultat  52 650 494

  586 704 761

   

 Styrelsen föreslår att   

 i ny räkning balanseras 586 704 761 

  586 704 761
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Resultaträkning
NOT 2020 2019

Intäkter

Hyresintäkter 1 516 012 493 885

Övriga förvaltningsintäkter 2 13 669 12 219

Summa intäkter 529 681 506 104

Fastighetskostnader

Driftkostnader 3 -242 582 -246 816

Underhållskostnader -40 878 -52 647

Fastighetsskatt 5 -11 194 -11 028

Av- och nedskrivningar 6 -105 655 -142 743

Summa fastighetskostnader -400 309 -453 234

Bruttoresultat 129 372 52 870

Centrala administrations- och försäljningskostnader 4 -51 756 -50 424

Övriga rörelseintäkter 8 1 354 1 337

Övriga rörelsekostnader -1 128 -845

Resultat från fastighetsförsäljning 9 12 808 -

Rörelseresultat 7, 10 90 650 2 938

Ränteintäkter 2 236 3 431

Räntekostnader 11 -30 968 -30 967

Resultat efter finansiella poster 61 918 -24 598

Årets skattekostnad 12 -9 267 4 112

Årets resultat 52 651 -20 486

Balansräkning

Tillgångar NOT 2020 2019

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Datorprogram 13 1 235 1 702

Summa immateriella anläggningstillgångar 1 235 1 702

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 14,16 3 224 078 3 034 021

Mark 15 251 020 227 937

Inventarier 17 8 157 9 178

Pågående ny- och ombyggnationer 18 129 439 264 504

Summa materiella anläggningstillgångar 3 612 694 3 535 640

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 19 16 188 -

Andelar i intresseföretag 19 19 409 19 409

Övriga finansiella tillgångar 19 41 41

Summa finansiella anläggningstillgångar 35 638 19 450

Summa anläggningstillgångar 3 649 567 3 556 792

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Varulager 133 336

Kortfristiga fordringar

Hyres- och kundfordringar 1 375 2 699

Fordringar hos intresseföretag 37 572 37 078

Skattefordran 14 018 -

Övriga fordringar 721 9 801

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 9 073 8 292

Summa kortfristiga fordringar 62 759 57 870

Kassa och bank 716 872

Summa omsättningstillgångar 63 608 59 078

SUMMA TILLGÅNGAR 3 713 175 3 615 870

ÅRSREDOVISNING 2020
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Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2020 2019

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital (22 000 aktier) 11 000 11 000

Reservfond 105 862 105 862

Summa bundet eget kapital 116 862 116 862

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 534 054 554 540

Årets resultat 52 651 -20 486

Summa fritt eget kapital 586 705 534 054

SUMMA EGET KAPITAL 703 567 650 916

AVSÄTTNINGAR

Uppskjuten skatteskuld 12 26 477 26 190

SUMMA AVSÄTTNINGAR 26 477 26 190

SKULDER

Långfristiga skulder

Skulder till Borås Stad 21 2 779 241 2 653 264

Summa långfristiga skulder 2 779 241 2 653 264

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 93 803 67 358

Skulder till Borås Stad 21 50 000 150 000

Övriga kortfristiga skulder 13 323 17 258

Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader 22 46 764 50 884

Summa kortfristiga skulder 203 890 285 500

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 713 175 3 615 870

Rapport över förändringar i eget kapital

                                                                     Bundet eget kapital                     Fritt eget kapital

                                                                     Bundet eget kapital                     Fritt eget kapital

Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital

Ingående balans den 1 jan 2020 11 000 105 862 554 540 -20 486 650 916
Disposition av föregående års 

resultat

-20 486 20 486 0

Årets resultat 52 651 52 651

Utgående balans den 31 dec 2020 11 000 105 862 534 054 52 651 703 567

Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital

Ingående balans den 1 jan 2019 11 000 105 862 514 211 40 329 671 402
Disposition av föregående års 

resultat

40 329 -40 329 0

Årets resultat -20 486 -20 486

Utgående balans den 31 dec 2019 11 000 105 862 554 540 -20 486 650 916

ÅRSREDOVISNING 2020
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Kassaflödesanalys

2020 2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Rörelseresultat 90 650 2 938

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

         Av- och nedskrivningar 105 655 142 743

         Utrangering komponenter 1 911 4 657

        Realisationsresultat -13 238 -288

Erhållen ränta 2 236 3 431

Erlagd ränta -30 968 -30 967

Betald inkomstskatt -22 998 -2 394

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 133 248 120 120

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändringar av varulager 203 -208

Förändring av korta fordringar 9 129 -7 173

Förändring av korta skulder 18 390 6 894

Kassaflöde från den löpande verksamheten 160 970 119 633

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgängar - -1 786

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -188 756 -367 348

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -16 188 -

Försäljning av anläggningstillgångar 17 841 788

Kassaflöde från investeringsverksamheten -187 103 -368 346

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Amortering av lån -150 000 -150 000

Upptagna lån 175 977 398 870

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25 977 248 870

Årets kassaflöde -156 157

Likvida medel vid årets början 872 715

Likvida medel vid årets slut 716 872

ÅRSREDOVISNING 2020

Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmän information
AB Bostäder i Borås med organisationsnummer 556024-
8782 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i 
Borås. Adressen till huvudkontoret är Västerbrogatan 8 B.  
Företagets verksamhet omfattar att äga och förvalta fast-
igheter för uthyrning av lägenheter och lokaler.
Moderföretag i den största koncernen som AB Bostäder 
i Borås är dotterföretag till är Borås Stad, organisations-
nummer 212000-1561, med säte i Borås. 

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, 
avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvär-
den om inget annat anges nedan.

Intäkter
Hyresintäkterna aviseras i förskott och periodisering av 
hyror sker därför så att endast den del av hyrorna som 
avser perioden redovisas som intäkter.
Fastighetsförsäljningar redovisas i samband med att 
risker och förmåner som förknippas med äganderätten 
övergår till köparen, vilket normalt sker på tillträdelseda-
gen. Resultat från fastighetsförsäljning redovisas bland  
övriga rörelseintäkter.
Offentliga bidrag intäktsredovisas när bolaget har erhållit 
utbetalning av bidraget. Bidrag som erhållits för   
förvärv av en anläggningstillgång reducerar anlägg-
ningstillgångens redovisade anskaffningsvärde. Övriga 
offentliga bidrag t.ex. coronastöd redovisas som övriga 
rörelseintäkter.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till  
förvärvet.
Avskrivningar
Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod och nyttjandeperioden är 5 år.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade och nedskrivning-
ar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även 
utgifter som är direkt hänförliga till  förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommade utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räk-
nas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för  löpande 
underhåll och reparationer redovisas som kostnad när de 
uppkommer. För de materiella anläggningstillgångarna 
byggnader har de delats upp på betydande komponter 
när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. 

Avskrivningar 
Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. Byggnader består av ett antal kompo-
nenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen 
är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på 
komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som 
obegränsad. Följande huvudgrupper av komponenter 
har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på 
byggnader:

Byggnader

- Markanläggningar  40 år

- Byggnads- och markinventarier  20–30 år

- Stomme och grund  100 år

- Yttertak  25–50 år

- Fasad  40–100 år

- Kök- och badrum  40 år

- Invändigt  20–50 år

- Installationer  20–40 år

- Hyresgästanpassning      Bestäms av hyreskontraktet  

För inventarier sker avskrivning enligt följande: 

- Inventarier  3–5 år

Pågående ny- och ombyggnation
Pågående ny- och ombyggnation värderas till direkta 
anskaffningskostnader med tillägg för viss del av indirekta 
kostnader. Ränta aktiveras på projekt avseende nybygg-
nationer under byggnadstiden och  uppgår till 785 tkr 
under 2020. En individuell värdering görs av varje projekt. 
Där det finns ett nedskrivningsbehov görs en nedskriv-
ning direkt till det beräknade verkliga värdet.

Nedskrivningar 
Bolaget genomför en extern marknadsvärdering av 
samtliga fastigheter årligen. En tredjedel av fastigheterna 
besiktigas av extern besiktningsman medan övriga 
endast värderas på distans. Värderingen baseras på hyror 
minskade med hyresbortfall, fastighetsskatt, drift och 
underhåll. 
Fastigheter vars bokförda värden väsentligt överstiger 
avkastningsvärdet blir föremål för nedskrivning om avvi-
kelsen bedöms som bestående.

56  Bostäder i Borås 5756  Bostäder i Borås 57



kom
m

u
n

fu
llm

äktiges h
an

dlin
gar  |  29 april 2021

 B 2683

Varulager 
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet, med tillämpning av av den 
s.k. först-in-först-ut principen, FIFU. 

Hyres- och kundfordringar 
Hyres- och kundfordringar har värderats till belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedöm-
da osäkra fordringar. 

Inkomstskatter 
Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om 
redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2012:01. 
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen. 
Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmeto-
den på alla väsentliga temporära  skillnader. En temporär 
skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller 
skuld skiljer sig från  det skattemässiga värdet. 
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skat-
tesats som avser det år som det är sannolikt att den tem-
porära skillnaden upphör, för år 2019-2020 tillämpas 21,4 
% och för 2021 eller senare tillämpas 20,6 %. Uppskjutna 
skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt 
att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas 
mot vilka underskott kan nyttjas.

Leasingavtal
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 om re-
dovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal 
redovisas som operationella i enlighet med dessa regler.

Ersättning till anställda efter avslutad anställning
I bolaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbe-
stämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer 
klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och  
det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, 
utöver dessa avgifter. Övriga planer klassiciferas som  
förmånsbestämda och beräknas enligt den sk. tryggande-
lagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i 
BFNAR 2012:1 (K3). 
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en 
kostnad under den period de anställda utför de tjänster 
som ligger till grund för förpliktelsen. Bolaget har för-
månsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie 
betalas och redovisar dessa avgiftsbestämda planer i 
enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1.

Finansiella instrument
Bakgrund
All extern kreditanskaffning i bolaget sker genom Borås 
Stads internbank som ansvarar för kapitalförsörjningen. 
Finansieringen sker till rörlig ränta, Stibor 3m, samt en 

marknadsmässig marginal. Före år 2017 hade bolaget 
en egen finanspolicy där det fanns uppsatta regler för 
bolagets räntesäkring som  då skedde i egen regi. Från 
2017 sker all räntebindning åt bolaget av Borås Stads 
internbank på koncernnivå. 
För de tidigare gjorda räntesäkringar, som bolaget gjorde 
på egen hand, var det säkringsinstrument som användes 
räntederivat, som alla genomfördes med Borås Stad som 
motpart.

Syfte med säkringen 
Syftet med säkringen är att eliminera variabiliteten i fram-
tida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och 
fixera räntekostnaderna. Säkringsredovisning i enlighet 
med K3 tillämpas på kvarvarande  ej förfallna räntederivat.

Bedömning av säkringsförhållandets effektivitet
Säkringsdokumentation upprättas, där det vid varje 
balansdag sker en jämförelse mellan de huvudsakliga 
villkoren för säkringsinstrumenten med de huvudsakliga 
villkoren för den säkrade posten. Säkringförhållandet 
anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig 
förändring av de huvudsakliga  villkoren för antingen säk-
ringsinstrumentet eller den säkrade posten.

Säkringsrelationens upphörande 
Om en väsentlig förändring sker, t.ex. att tillgångar säljs 
och krediter återbetalas, ska utestående derivat kontrakt 
stängas så att förhållandet mellan säkrade poster och 
derivatkontraktet bedöms vara effektivt såväl  avseende 
nominellt belopp, löptid samt räntebas.

Redovisning 
Bolaget uppfyller kraven för säkringsredovisning och 
någon marknadsvärdering bokförs inte i resultat- och 
balansräkningen. 

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättats enligt indirekt metod. 
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medfört in- och utbetalningar.  

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet exponeras för ett antal risker vilka 
kan påverka möjligheterna att uppnå de ekonomiska må-
len. För att kunna hantera hot och möjligheter har bolaget 
under året genomfört en omfattande riskanalys samt 
beslutat om det framtida systematiska och strukturerade 
riskhanteringsarbetet.
 
Internkontroll 
Den interna kontrollen syftar till att undvika allvarliga 
fel och att skapa en trygg arbetssituation för bolagets 
anställda. Varje år upprättas en internkontrollplan som 
innehåller identifierade risker, kontrollaktiviteter och 
ansvar för dessa. Uppföljning av planen redovisas årligen 
för styrelsen.

Krishantering 
Bolaget har en utsedd krisledningsgrupp som utgörs 
av företagets ledningsgrupp. Det finns en framtagen 
krishanteringsplan, som ska fungera som ett stöd för led-
ningsgruppen och den lokala organisationen i  händelse 
av en allvarlig kris. 

Arbetsmiljö 
Bolaget följer de riktlinjer som arbetsmiljölagen föreskri-
ver. Tillbuds- och arbetsskaderapportering, sjukfrånvaro, 
skyddsronderingar och medarbetarundersökningar 
används för riskbedömning. I arbetet med bra arbetsmiljö 
ingår också en rad friskvårdsaktiviteter bl.a. friskvårds-
bidrag, individuella målsamtal samt erbjuda flex- och 
distansarbete när detta är möjligt

Brandsskyddsarbete och försäkringsskydd
Bolaget jobbar löpande med brandskyddsarbete och har 
ett försäkringsskydd som omfattar fastighetsförsäkring, 
företagsförsäkring, motorförsäkring, saneringsavtal samt 

vd- och styrelseförsäkring. Samtliga fastigheter är fullvär-
desförsäkrade och samtliga medarbetare är försäkrade 
enligt kollektivavtalens riktlinjer. 

Antikorruption 
Det finns ett antal rutiner och policydokument som är 
framtagna av vår ägare, Borås Stad, som vi lyder under. 
Relevanta dokument finns i vårt ledningssystem Canea. 
Vidare tillhandahåller ägarna en visselblåsarfunktion. Det 
är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare 
och förtroendevalda i Borås  Stad ska kunna anmäla all-
varliga missförhållanden begångna av personer i ledande 
ställning. Syftet med  funktionen är att synliggöra särskilt 
allvarliga oegentligheter, som av någon anledning riskerar 
att inte nå fram till rätt adressat. Vi har inte haft någon 
specifik utbildning gällande antikorruption under året 
men under nästkommande år kommer vi att fördjupa oss i 
ämnet. Vi har inte haft några rapporterade incidenter men 
är medvetna att riskerna som finns inom branchen.

ÅRSREDOVISNING 2020
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Noter NOT 4  CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER

I centrala administrations- och försäljningskostnader ingår personalkostnader hänförliga till avdelningen 
fastighetsutveckling som arbetar med om- och nybyggnation samt underhållsåtgärder. Vidare ingår  
personalkostnader för marknad, företagsledning, stabsfunktion tex. ekonomi och IT.

Operationella leasingavtal 
Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende hyra av kontoret på Viskaholm. Summan 
av årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 3 523 (2 811). Framtida 
minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande.

NOT 5  FASTIGHETSSKATT 2020 2019

Fastighetsskatt enligt taxeringsvärden -11 473 -11 064

Slutlig fastighetsskatt tidigare taxeringar 279 36

Summa fastighetsskatt -11 194 -11 028

NOT 6  AV- OCH NEDSKRIVNINGAR 2020 2019

Avskrivningar

Immateriella anläggningstillgångar

 - Datorprogram -467 -395

Materiella anläggningstillgångar:

 - Byggnader -102 603 -84 414

 - Inventarier -2 585 -2 334

Summa avskrivningar -105 655 -87 143

Nedskrivningar

Byggnader - -55 600

Summa nedskrivningar - -55 600

Summa -105 655 -142 743

Beräknade avgifter som förfaller till betalning 2020 2019

Inom 1 år -3 523 -3 388

Inom 2-5 år -14 092 -13 552

Senare än 5 år -10 569 -11 293

Summa -28 184 -28 233

NOT 1  HYRESINTÄKTER 2020 2019

Bruttohyror

Bostäder 455 122 433 184

Lokaler 55 255 53 716

Garage och P-platser 15 068 14 701

Hyresbortfall

Bostäder -3 652 -2 378

Lokaler -3 573 -2 868

Garage och P-platser -1 736 -2 068

Avgår lämnade rabatter

Övriga rabatter -472 -402

Summa hyresintäkter 516 012 493 885

NOT 2 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER 2020 2019

Debiterade avgifter 7 476 4 776

Ersättningar från hyresgäster 4 089 5 558

Rörelsens sidointäkter 1 827 1 264

Fakturerade kostnader 277 621

Summa övriga förvaltningsintäkter 13 669 12 219

NOT 3 DRIFTKOSTNADER 2020 2019

Fastighetsskötsel och städning -45 979 -46 692

Reparationer -50 120 -53 449

Taxebundna kostnader -57 406 -53 003

Uppvärmning -51 343 -52 197

Lokal administration -17 646 -19 854

Övriga driftkostnader -20 088 -21 621

Summa driftkostnader -242 582 -246 816

ÅRSREDOVISNING 2020
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NOT 10  ARVODE TILL REVISORER 2020 2019

EY

 - revision -237 -294

Deloitte AB

 - revision - -73

Stadsrevisionen

 - revision -72 -40

Summa arvode till revisorer -309 -407

NOT 8  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2020 2019

Erhållna bidrag 924 584

Övriga rörelseintäkter 430 753

Summa övriga rörelseintäkter 1 354 1 337

NOT 12  UPPSKJUTEN SKATT

Summan av den redovisade skatten i resultaträkningen avviker från nominell skatt i de fall det finns redovisade intäkter och 

kostnader som inte är skattepliktiga alternativt ej avdragsgilla eller på grund av andra skattemässiga justeringar.

2020 2019

Aktuell skatt -8 980 -8 825

Uppskjuten skatt -287 12 937

Skatt på årets resultat -9 267 4 112

Avstämning årets skattekostnad

Redovisat resultat före skatt 61 918 -24 598

Skatt beräknad med skattesats 21,4 % (21,4) -13 250 5 264

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -163 -13 711

Skatteeeffekt av ej skattepliktiga intäkter 1 062 1 163

Temporär skillnad skattemässig och bokföringsmässig avskrivning   501 11 396

Skatt hänförlig till tidigare år -158 -

Skatteeffekt av skattepliktig vinst vid försäljning av fastighet 2 741 -

Årets redovisade skatt -9 267 4 112

NOT 9 RESULTAT FRÅN FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER 2020 2019

Vinst vid försäljning av fastigheter 12 808 -

Summa resultat från försäljning av fastigheter 12 808 -

Räntekostnader moderbolag -30 839 -30 899

Övriga finansiella kostnader -129 -68

Summa räntekostnader -30 968 -30 967

NOT 11  RÄNTEKOSTNADER 2020 2019

NOT 7 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER 2020 2019

Utbetalda löner, andra avgifter och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar 48 847 47 829

Sociala kostnader 17 628 22 150

 - varav pensionskostnader 2 267 5 753

Löner mm fördelat mellan ledningspersonal och övriga anställda

Styrelse och vd 1 421 1 476

Övriga anställda 47 426 46 353

Till styrelsen utgår arvode enligt kommunfullmäktiges beslut. Arbetstagarrepresentanter erhåller ej styrelsearvode. Av bolagets 

pensionskostnader avser 697 tkr (591) gruppen styrelse och vd. Bolagets utestående förpliktelser till dessa personer uppgår till  

0 (0). Uppsägningstid av vd från bolaget är 12 månader och 6 månader från vd:s sida. 

Företagets pensionsplaner för tjänstepensioner är tryggade genom KAP-KL och för de födda 1986 eller senare genom AKAP-KL.

Medelantal anställda, fördelning kvinnor/män

 - Antal kvinnor 41 42

 - Antal män 80 77

Antal i ledningsgrupp och styrelse, fördelning kvinnor/män

 - Antal kvinnor i ledningsgrupp 3 3

 - Antal män i ledningsgrupp 4 3

 - Antal kvinnor i styrelse 2 2

 - Antal män i styrelse 7 7
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NOT 13  DATORPROGRAM 2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 4 654 2 868

Nyanskaffningar - 1 786

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 654 4 654

Ingående avskrivningar -2 952 -2 557

Årets avskrivningar -467 -395

Utgående ackumulerade avskrivningar -3 419 -2 952

Utgående bokfört värde 1 235 1 702

NOT 14  BYGGNADER 2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 4 208 062 3 988 523

Inköp/fusion 26 308 -

Försäljning och utrangeringar -14 165 -14 310

Omklassificeringar 273 135 233 849

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 493 340 4 208 062

Ingående avskrivningar -1 115 041 -1 043 796

Försäljningar och utrangeringar 7 382 9 769

Årets avskrivningar -102 603 -84 414

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 210 262 -1 115 041

Ingående nedskrivningar -59 000 -3 400

Återföring - 3 400

Årets nedskrivning - -59 000

Utgående ackumulerade nedskrivningar -59 000 - 59 000

Utgående bokfört värde 3 224 078 3 034 021

Taxeringsvärde, byggnader 3 608 600 3 579 379

NOT 15  MARK 2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 227 937 227 937

Inköp/fushion 23 338 -

Försäljning och utrangeringar -255 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 251 020 227 937

Utgående bokfört värde 251 020 227 937

Taxeringsvärde, mark 1 458 543 1 409 012

NOT 17  INVENTARIER 2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 21 983 17 933

Nyanskaffningar 1 953 7 461

Försäljning och utrangeringar -3 202 -3 411

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 734 21 983

Ingående avskrivningar -12 805 -13 266

Årets avskrivningar -2 585 -2 334

Försäljning och utrangeringar 2 813 2 795

Utgående ackumulerade avskrivningar -12 577 -12 805

Utgående bokfört värde 8 157 9 178

NOT 18  PÅGÅENDE OM- OCH NYBYGGNATION 2020 2019

Ingående anskaffningsvärden 264 504 138 466

Överfört till byggnader och mark -273 135 -233 849

Under året nedlagda kostnader 138 070 359 887

Utgående bokfört värde 129 439 264 504

Ränta aktiveras på projekt avseende nybyggnation under byggtiden och uppgår till 785 tkr (2 045) under 2020.

NOT 19  FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2020 2019

Aktier i koncernföretag

Svärdfästet i Borås Fastighets AB, org nr 559209-5664, Borås. 16 188 -

Andel 100 %, antal aktier 500 st, eget kapital 50 000 kr, årets resultat 0 kr.

Aktier i intressebolag

Fastighets AB Viskaholm, organisationsnummer 556687-2759, Borås. 19 409 19 409

Andel 25 %, antal aktier: 250 st

Långfristiga fordringar

HBV och OK, andelsbevis 41 41

Summa finansiella anläggningstillgångar 35 638 19 450

NOT 16 UPPGIFTER OM VERKLIGT VÄRDE PÅ FÖRVALTNINGSFASTIGHETER 2020 2019

Redovisat värde, byggnader och mark 3 491 286 3 261 958

Verkligt värde, byggnader och mark 7 267 200 6 192 006

Beräkning av verkligt värde
Verkligt värde baseras till 100 procent på värderingar av utomstående oberoende värderingsman.  Jämförande år var 10 fastighe-

ter värderade av oberoende värderingsman för att säkerställa de av bolaget beräknade värdena enligt Värderingsdata. 
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NOT 20  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2020 2019

Ersättning skador 277 180

Förutbetalda försäkringspremier 5 688 5 168

Förutbetalda hyror 895 -

Förutbetalda licenser 905 1 160

Övriga interimsfordringar 1 308 1 784

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 073 8 292

NOT 22  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2020 2019

Förskottsbetalda hyresintäkter 21 169 21 448

Upplupna personalkostnader 9 296 9 476

Upplupna räntekostnader 168 437

Upplupna taxebundna kostnader 10 522 9 893

Upplupna underhållskostnader 3 255 5 516

Periodiserat inköp elbilar - 2 642

Övriga upplupna kostnader 2 354 1 472

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 46 764 50 884

NOT 23  STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2020 2019

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 502 638 531 692

Summa 502 638 531 692

Ställda säkerheter är till förmån för bolagets upplåning hos moderbolaget, Borås Stad.

Eventualförpliktelser

Garantiförbindelser, Fastigo - -

Summa - -

NOT 24  DISPOSITION AV BOLAGETS VINST

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 586 704 761

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 586 704 761 kr.

Resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman den 31 mars 2021 för fastställande.  
Års- och Hållbarhetsredovisningen 2020 har digitalt signerat under perioden 2-5 mars 2021.

Roland Andersson Oliver Öberg Linda Ikatti
Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot 

Pirjo Antonson Väinö Östhult Paul-Andre Safko
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 

Mikael Wickberg Kjell O. Claesson Olle Engström
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Mikael Hansson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 

Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor

NOT 21  SPECIFIKATION AV SKULD OCH RÄNTEBINDNINGSTID 2020 2019

Skulder till Borås Stad 2 829 241 2 803 264

- varav kortfristig del 50 000 150 000

Förfall kapitalbidning Lånebelopp Lånebelopp

Inom 1 år 50 000  150 000

Inom 2-5 år 150 000 200 000

Senare än 5 år 2 629 241 2 453 264

Summa 2 829 241 2 803 264

Andel under 1 år 50 000 150 000

Andel över 1 år 2 779 241 2 653 264

Summa 2 829 241 2 803 264

Bolagets finansiering sker genom nyttjande av en kredit kopplad till ett underkonto i Borås Stads koncernkonto. Kreditens maxi-

mala storlek bestäms årligen av Kommunstyrelsen i Borås Stad och uppgår för året till 3 200 miljoner kronor (2 850). Borås Stad 

ger vid var tid de hel- och majoritetsägda företagen tillgång till kapital för att bedriva den av ägaren beslutade verksamheten. 

Bolaget betraktar skulden som långfristig kapitalförsörjning, varför den i sin helhet redovisas som långfristig, med undantag av 

nästa års amortering som redovisas som kortfristig skuld. Ränteförfall av bolagets ränteswappar är i samma tidsperiod som förfall 

av kapitalbindingen. Det verkliga värdet av bolagets befintliga ränteswappar uppgår till ett totalt belopp om -4,5 miljoner kronor 

(-8,6).
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Styrelse

Ordinarie ledamöter
Roland Andersson, ordförande, (S),  
ledamot 2011 - 
Oliver Öberg, förste vice ordförande, (M), 
ledamot 2019 - 
Linda Ikatti, andre vice ordförande, (S), 
ledamot 2019 - 
Väinö Östhult, (S), ledamot 2019– 
Pirjo Antonson, (S), ledamot 2011– 
Kjell O. Claesson, (L), ledamot 2017– 
Paul-Andre Safko, (M), ledamot 2019– 
Mikael Wickberg, (M), ledamot 2019–
Olle Engström, (SD), ledamot 2018– 

Ersättare
Gunnel Österberg, (S), ersättare 2019–
Petra Vainionpää, (S), ersättare 2020–
Peter Andersen, (S), ersättare 2019–
Bo Unosson (C), ersättare 2019– 
Staffan Falk, (MP), ersättare 2019– 
Seija Noppa, (M), ersättare 2017–
Ahmed Mohamed, (M), ersättare 2019– 
Lennart Malmerfors, (KD), ersättare 2019–
Mark T. Warnberg, (SD), ersättare 2017–

Carina Winroth,  
personalrepresentant Vision
Marcus Persson,  
personalrepresentant Vision
Mikael Axelsson,  
personalrepresentant Fastighet
Mikael Svensson,  
personalrepresentant Fastighet

Företagsledning
Mikael Hansson, vd, anställd 2020
Annica, Larsson, ekonomichef, anställd 2011
Anna Sjödin, HR-chef, anställd 2018
Theresa Gunnergren, fastighetsutvecklings-
chef, anställd 2020
Sophia Jonsson, kommunikationschef, 
anställd 2019
Mattias Jonsson, boservicechef,  
anställd 2020
Ulf Johansson, tillförordnad marknadschef, 
inhyrd 2019

Revisorer utsedda av årsstämma 2020
Lekmannarevisorer utsedda av kommunfull-
mäktige:
Nils Gunnar Blanc (L) 
Thomas Gustafsson (S), ersättare

Revisorer utsedda av årsstämma 2020
Hans Gavin, auktoriserad revisor  
Ernst & Young AB

Styrelse, företagsledning och revisorer
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Sedan 1923 har vi sett det som vår uppgift att erbjuda ett  

rikt och varierat utbud av lägenheter i alla stadsdelar.  

Det bästa boendet för boråsaren. En inställning som samtidigt 

har gjort oss till stadens största kommunala bostadsföretag. 

Hos oss är människorna alltid i centrum. Våra hyresgäster, 

medarbetare och samarbetspartners. Med fokus på social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

info@bostader.boras.se
www. bostader.boras.se

telnr: 033-44 20 00
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rikt och varierat utbud av lägenheter i alla stadsdelar.  

Det bästa boendet för boråsaren. En inställning som samtidigt 

har gjort oss till stadens största kommunala bostadsföretag. 

Hos oss är människorna alltid i centrum. Våra hyresgäster, 

medarbetare och samarbetspartners. Med fokus på social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

info@bostader.boras.se
www. bostader.boras.se

telnr: 033-44 20 00
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Granskningsrapport
AB Sandhultsbostäder

Samuel Kaufman 
Lekmannarevisorns biträde

Stadsrevisionen• Borås20
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Granskningsrapport för år 2020

Jag – Bo-Lennart Bäcklund- av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i AB 
Sandhultsbostäder - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksam-
het. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med 
bolagets auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor 
i min granskning. 

Jag bedömer att AB Sandhultsbostäders verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med två 
identifierade utvecklingsområden. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen genomför 
en egen riskanalys samt upprättar regler och anvisningar för intern kontroll.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för AB Sandhultsbostäder 2020. 

BORÅS 2021-02-22

Bo-Lennart Bäcklund 

Till årsstämman i AB Sandhultsbostäder
Organisationsnummer 556236-8133
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Granskningsrapport AB Sandhultsbostäder

Till styrelsen för AB Sandhultsbostäder 

Granskningsredogörelse för år 2020
Enligt aktiebolagslagen 10 kap 3 § ska lekmannarevisorerna i den omfattning som följer av god 
revisionssed granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Revisionskontoret i Borås Stad har biträtt lekmannarevisorn vid granskning av bolaget och upp-
rättandet av granskningsredogörelsen. Granskningsredogörelsen är riktad till styrelsen och utgör 
en rapportering av väsentliga iakttagelser, avvikelserapportering och bedömningar avseende den 
genomförda granskningen. Granskningsredogörelsen utgör underlag för den granskningsrapport 
som lekmannarevisorn enligt lagstiftningen ska upprätta och som ska biläggas bolagets årsredo-
visning och behandlas på årsstämman. Granskningsrapporten bygger på en samlad bedömning 
av resultatet från den grundläggande granskningen och eventuella fördjupade granskningar som 
berör bolaget. 

Granskningen tar sin utgångspunkt i lagstiftning, SKR:s God revisionssed samt Skyrevs och 
Starevs rekommendationer, med specificering utifrån en bedömning av risk och väsentlighet för 
bolaget. Åtgärder i förhållande till iakttagelser i föregående års granskning bedöms. 

Väsentliga iakttagelser
AB Sandhultsbostäder planerade att inleda byggnadsetapp 2 på Morängatan omfattande ca 50 
lägenheter. Detta projekt har under året skjutits upp.

Effekter av Covid-19-pandemin märks främst genom att vissa underhållsarbeten har flyttats till 
nästa år. Bolaget har inte kunnat genomföra underhållsarbeten på sina äldreboenden. Istället 
har bolaget växlat till underhållsarbete utomhus. Underhållsbudgeten minskade under året med 
ca 1 mnkr.

AB Sandhultsbostäder har under året har bolaget inlett arbetet med att skapa en egen organisa-
tion. Bolaget kommer anställa egen personal för att minska inköpen från externa leverantörer 
framöver. Under 2020 hade bolaget sammantaget tre externa leveranterör, administrativa tjänster 
från HSB, tekniska tjänster från SAPS och trädgårdstjänster från Tranemo Trädgårdstjänst. 

Bolaget har avtal med SAPS och Tranemo Trädgårdstjänst fram till 2022. Avtalet med HSB är 
förlängt till 2021-12-31. Bolaget planerar därefter att hantera administration och ekonomi med 
egen anställd.

Underentreprenören för yttre skötsel är certifierad enligt ISO 9001.

Kommunfullmäktige har för Kommunstyrelsen inom målbild ”Medborgares initiativkraft gör 
landsbygden levande” fastställt nedanstående indikator:

• Antal nyproducerade lägenheter gemensamt av Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sandhultsbostäder och Toarpshus (målvärde 37 lägenheter år 2020)

AB Sandhultsbostäder har inte nyproducerat några lägenheter under året. Bolaget har dock har 
omvandlat lokaler till två lägenheter under 2020.

Ekonomi
AB Sandhultsbostäders ekonomiska resultat för 2020 är ett överskott om på 3,3 mnkr (budget 
2 mnkr). Främsta orsakerna till resultatet är att bolaget haft minskade underhållskostnader.
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Bolaget utförde en extern värdering av fastigheterna 2019.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett avkastningskrav för bolaget om en direktavkastning på 
3,5 %. Kommunfullmäktige har samtidigt ett finansiellt mål för bolaget som innebär en bokförd 
soliditet på 10 % (25 % justerad soliditet). 

Bolaget uppnår Kommunfullmäktiges avkastningskrav och redovisar en direktavkastning om    
3,6 %. Bolaget redovisar en bokförd soliditet i årsredovisningen 2020 om 12,2 %. Bolaget uppnår 
därmed Kommunfullmäktiges finansiella mål avseende soliditet.

Hyran i AB Sandhultsbostäders bestånd höjdes med 1,95 % under 2020.

Intern kontroll
Styrelsen har ansvar för den interna kontrollen i bolaget. Enligt Borås Stads regler för intern 
kontroll ska styrelsen genomföra riskanalys, upprätta planer för och genomföra uppföljning av 
den interna kontrollen. Bolaget ska också anta regler och anvisningar för intern kontroll.

Styrelsen har antagit en intern kontrollplan vid styrelsemötet i mars 2020. Planen för intern 
kontroll omfattade fem kontrollmoment, riskanalysen identifierade 34 risker. Styrelsen har inte 
genomfört någon egen riskanalys. Till följd av föregående års problematik med icke uthyrda 
lägenheter har VD genomfört avstämning angående outhyrda lägenheter vid varje styrelsemöte. 
Bolaget kommer att avrapportera resultatet av den interna kontrollen till styrelsen i maj 2021. 
Bolaget har inte upprättat regler och anvisningar för intern kontroll.

Bevakningsområden 
Lekmannarevisorn har särskilt granskat följande områden: förutsättningarna för nyproduktion, 
bolagets soliditet och bolagets underhållskostnader.

Fördjupade granskningar
Stadsrevisionen har genomfört två fördjupade granskningar som delvis berör bolaget.

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostads-
byggande i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten 
från 2017 års granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 
2020 i Borås Stad.

Granskningen visar att skillnaden mellan Borås Stad och jämförbara kommuner när det gäller 
nyproducerade bostäder har fortsatt öka sedan granskningen 2017. Jämförelserna indikerar att 
bostadssituationen i Borås blir allt mer problematisk då befolkningsökningen är relativt högre i 
kommunen än tillskottet av bostäder.

Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom området sedan granskningen 
2017 och att området delvis utvecklats i positiv riktning. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att de brister som avsåg styrning, styrande do-
kument, samverkan och samordning delvis är åtgärdade. Ytterligare arbete bedöms nödvändigt 
i dessa delar bl.a. avseende strategi, inriktning och prioritering gällande mark-, trafik- och par-
keringsfrågor. Även styrning, samverkan och samordning bedöms behöva utvecklas ytterligare. 
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En fortsatt utveckling enligt ovanstående bedöms som nödvändig om Kommunfullmäktiges 
mål och behovsbedömning inom området ska kunna uppnås/tillgodoses på kort och lång sikt. 

Stadsrevisionen noterar att arbete med att utveckla kommunens arbete inom området pågår i 
Kommunstyrelsen och berörda nämnder och styrelser. I granskningen framkommer att Borås 
under de senaste åren blivit mer attraktivt för företag som vill bygga bostäder. Detta tillsam-
mans med den jämförelsevis låga bostadsproduktionen i Borås understryker i Stadsrevisionens 
mening vikten av ett ändamålsenligt arbete i Borås Stad när det gäller att skapa förutsättningar 
för bostadsproduktion. 

Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Granskningens 
syfte har varit att granska om Borås Stad bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt 
med avseende på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. Granskningen 
visar att det finns otydligheter rörande samordning och uppföljning inom området, och att 
Program för ett integrerat samhälle i sig har en begränsad styrande funktion i nuläget. Analys 
och utvärdering av stadens insatser inom området kan utvecklas. Samtidigt har granskningen 
inte funnit några tecken på att nämnder och bolag inte skulle bedriva sin verksamhet på ett sätt 
som gynnar integrationen i staden. 

Jämförelser med andra kommuner att visar att resultat i form av övergångar till arbete och studier 
är förhållandevis goda i Borås Stad. Arbetsförmedlingen beskriver också att man finner Borås 
Stad vara en god och proaktiv samverkanspart.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att Borås Stad delvis bedriver inte-
grationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och samordning av stadens 
samlade integrationsarbete.

Föregående års granskning 
Lekmannarevisorn har inga kvarstående iakttagelser från föregående års granskning.

BEDÖMNING
AB Sandhultsbostäder har under året bedrivit arbetet i linje med de mål för verksamheten 
som anges i bolagets ägardirektiv. Bolaget uppnår Kommunfullmäktiges avkastningskrav och 
Kommunfullmäktiges finansiella mål gällande soliditet.

Bedömningen är att bolaget bedriver verksamheten i enlighet med det kommunala ändamålet 
och den kommunala kompetensen. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med två 
identifierade utvecklingsområden. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen 
genomför en egen riskanalys samt upprättar regler och anvisningar för intern kontroll.

Samuel Kaufman    
Lekmannarevisorns biträde
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Granskningsrapport för år 2020

Jag – Bo-Lennart Bäcklund- av Kommunfullmäktige i Borås Stad utsedd lekmannarevisor i AB 
Toarphus - har granskat bolagets verksamhet under år 2020. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed i kommunal verksam-
het. Granskningen har utgått från bedömning av risk och väsentlighet. Jag har samarbetat med 
bolagets auktoriserade revisor och nyttjat sakkunnigt biträde från Borås Stads Revisionskontor 
i min granskning. 

Jag bedömer att AB Toarphus verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med två identifierade 
utvecklingsområden. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen 
riskanalys samt upprättar regler och anvisningar för intern kontroll.

Granskningsresultat specificeras i granskningsredogörelse för AB Toarphus 2020. 

BORÅS 2021-02-22

Bo-Lennart Bäcklund

Till årsstämman i AB Toarphus
Organisationsnummer 556012-3233

3

Granskningsrapport AB Toarphus

Till styrelsen för AB Toarphus

Granskningsredogörelse för år 2020
Enligt aktiebolagslagen 10 kap 3 § ska lekmannarevisorerna i den omfattning som följer av god 
revisionssed granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Revisionskontoret i Borås Stad har biträtt lekmannarevisorn vid granskning av bolaget och upp-
rättandet av granskningsredogörelsen. Granskningsredogörelsen är riktad till styrelsen och utgör 
en rapportering av väsentliga iakttagelser, avvikelserapportering och bedömningar avseende den 
genomförda granskningen. Granskningsredogörelsen utgör underlag för den granskningsrapport 
som lekmannarevisorn enligt lagstiftningen ska upprätta och som ska biläggas bolagets årsredo-
visning och behandlas på årsstämman. Granskningsrapporten bygger på en samlad bedömning 
av resultatet från den grundläggande granskningen och eventuella fördjupade granskningar som 
berör bolaget. 

Granskningen tar sin utgångspunkt i lagstiftning, SKR:s God revisionssed samt Skyrevs och 
Starevs rekommendationer, med specificering utifrån en bedömning av risk och väsentlighet för 
bolaget. Åtgärder i förhållande till iakttagelser i föregående års granskning bedöms. 

Väsentliga iakttagelser
AB Toarphus har under april 2020 färdigställt etapp 2 på Uppagårdsgatan som omfattar 24 
lägenheter. Projektering för 30-35 bostäder i Dalhem planeras att påbörjas under 2021.

Covid-19-pandemin har främst påverkat underhållet och till stor del stoppat det planerade inre 
underhållet för bolaget. Bolaget har därför växlat om till yttre arbeten. Årets planerade underhåll 
minskade därav med ca 1 mnkr.

AB Toarphus har under året har bolaget inlett arbetet med att skapa en egen organisation. Bolaget 
kommer anställa egen personal för att minska inköpen från externa leverantörer framöver. Under 
2020 hade bolaget sammantaget tre externa leveranterör, administrativa tjänster från HSB, tek-
niska tjänster från SAPS och trädgårdstjänster från Tranemo Trädgårdstjänst. 

Bolaget har avtal med SAPS och Tranemo Trädgårdstjänst fram till 2022. Avtalet med HSB är 
förlängt till 2021-12-31. Bolaget planerar därefter att hantera administration och ekonomi med 
egen anställd.

Underentreprenören för yttre skötsel är certifierad enligt ISO 9001.

Kommunfullmäktige har för Kommunstyrelsen inom målbild ”Medborgares initiativkraft gör 
landsbygden levande” fastställt nedanstående indikator:

• Antal nyproducerade lägenheter gemensamt av Fristadbostäder, Viskaforshem,
Sandhultsbostäder och Toarpshus (målvärde 37 lägenheter år 2020)

AB Toarphus har nyproducerat 24 lägenheter under året.

Ekonomi
Bolagets ekonomiska resultat för 2020 är ett överskott om på 5 827 tkr (budget 1 600 tkr). Främsta 
orsakerna till resultatet är att bolaget haft minskade underhållskostnader.
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Till styrelsen för AB Toarphus

Granskningsredogörelse för år 2020
Enligt aktiebolagslagen 10 kap 3 § ska lekmannarevisorerna i den omfattning som följer av god 
revisionssed granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, samt om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Revisionskontoret i Borås Stad har biträtt lekmannarevisorn vid granskning av bolaget och upp-
rättandet av granskningsredogörelsen. Granskningsredogörelsen är riktad till styrelsen och utgör 
en rapportering av väsentliga iakttagelser, avvikelserapportering och bedömningar avseende den 
genomförda granskningen. Granskningsredogörelsen utgör underlag för den granskningsrapport 
som lekmannarevisorn enligt lagstiftningen ska upprätta och som ska biläggas bolagets årsredo-
visning och behandlas på årsstämman. Granskningsrapporten bygger på en samlad bedömning 
av resultatet från den grundläggande granskningen och eventuella fördjupade granskningar som 
berör bolaget. 

Granskningen tar sin utgångspunkt i lagstiftning, SKR:s God revisionssed samt Skyrevs och 
Starevs rekommendationer, med specificering utifrån en bedömning av risk och väsentlighet för 
bolaget. Åtgärder i förhållande till iakttagelser i föregående års granskning bedöms. 

Väsentliga iakttagelser
AB Toarphus har under april 2020 färdigställt etapp 2 på Uppagårdsgatan som omfattar 24 
lägenheter. Projektering för 30-35 bostäder i Dalhem planeras att påbörjas under 2021.

Covid-19-pandemin har främst påverkat underhållet och till stor del stoppat det planerade inre 
underhållet för bolaget. Bolaget har därför växlat om till yttre arbeten. Årets planerade underhåll 
minskade därav med ca 1 mnkr.

AB Toarphus har under året har bolaget inlett arbetet med att skapa en egen organisation. Bolaget 
kommer anställa egen personal för att minska inköpen från externa leverantörer framöver. Under 
2020 hade bolaget sammantaget tre externa leveranterör, administrativa tjänster från HSB, tek-
niska tjänster från SAPS och trädgårdstjänster från Tranemo Trädgårdstjänst. 

Bolaget har avtal med SAPS och Tranemo Trädgårdstjänst fram till 2022. Avtalet med HSB är 
förlängt till 2021-12-31. Bolaget planerar därefter att hantera administration och ekonomi med 
egen anställd.

Underentreprenören för yttre skötsel är certifierad enligt ISO 9001.

Kommunfullmäktige har för Kommunstyrelsen inom målbild ”Medborgares initiativkraft gör 
landsbygden levande” fastställt nedanstående indikator:

• Antal nyproducerade lägenheter gemensamt av Fristadbostäder, Viskaforshem,
Sandhultsbostäder och Toarpshus (målvärde 37 lägenheter år 2020)

AB Toarphus har nyproducerat 24 lägenheter under året.

Ekonomi
Bolagets ekonomiska resultat för 2020 är ett överskott om på 5 827 tkr (budget 1 600 tkr). Främsta 
orsakerna till resultatet är att bolaget haft minskade underhållskostnader.
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AB Toarphus gjorde en extern värdering av fastigheterna 2019. 

Underhållskostnaderna uppgick under 2020 inte till budgeterade till 8,5 mnkr utan till ca 7,5 
mnkr.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett avkastningskrav för bolaget om en direktavkastning på 
3,5 %. Kommunfullmäktige har samtidigt ett finansiellt mål för bolaget som innebär en bokförd 
soliditet på 10 % (25 % justerad soliditet). 

Bolaget uppnår Kommunfullmäktiges avkastningskrav och redovisar en direktavkastning om  
5,2 %. Bolaget redovisar en bokförd soliditet i årsredovisningen 2020 om 10,5 %. Bolaget uppnår 
Kommunfullmäktiges finansiella mål.

Hyran i AB Toarphus bestånd höjdes med 2,1 % under 2020.

Intern kontroll
Styrelsen har ansvar för den interna kontrollen i bolaget. Enligt Borås Stads regler för intern 
kontroll ska styrelsen genomföra riskanalys, upprätta planer för och genomföra uppföljning av 
den interna kontrollen. Bolaget ska också anta regler och anvisningar för intern kontroll.

Styrelsen har antagit en intern kontrollplan vid styrelsemötet 2020-01-22. Planen för intern kon-
troll omfattade fem kontrollmoment, riskanalysen identifierade 33 risker. Styrelsen har för 2020 
inte genomfört någon egen riskanalys. Till följd av föregående års problematik med icke uthyrda 
lägenheter har VD genomfört avstämning angående outhyrda lägenheter vid varje styrelsemöte. 
Bolaget kommer att avrapportera resultatet av den interna kontrollen till styrelsen i maj 2021. 
Bolaget har inte upprättat regler och anvisningar för intern kontroll.

Lekmannarevisorn noterar att styrelsen inför 2021 genomfört en egen riskanalys.

Bevakningsområden 
Lekmannarevisorn har särskilt granskat följande områden: förutsättningarna för nyproduktion, 
nyproduktion i Dalsjöfors, bolagets soliditet och bolagets underhållskostnader.

Fördjupade granskningar
Stadsrevisionen har genomfört två fördjupade granskningar som delvis berör bolaget.

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostads-
byggande i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten 
från 2017 års granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 
2020 i Borås Stad.

Granskningen visar att skillnaden mellan Borås Stad och jämförbara kommuner när det gäller 
nyproducerade bostäder har fortsatt öka sedan granskningen 2017. Jämförelserna indikerar att 
bostadssituationen i Borås blir allt mer problematisk då befolkningsökningen är relativt högre i 
kommunen än tillskottet av bostäder.

Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom området sedan granskningen 
2017 och att området delvis utvecklats i positiv riktning. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2737

4

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

AB Toarphus gjorde en extern värdering av fastigheterna 2019. 

Underhållskostnaderna uppgick under 2020 inte till budgeterade till 8,5 mnkr utan till ca 7,5 
mnkr.

Kommunfullmäktige har beslutat om ett avkastningskrav för bolaget om en direktavkastning på 
3,5 %. Kommunfullmäktige har samtidigt ett finansiellt mål för bolaget som innebär en bokförd 
soliditet på 10 % (25 % justerad soliditet). 

Bolaget uppnår Kommunfullmäktiges avkastningskrav och redovisar en direktavkastning om  
5,2 %. Bolaget redovisar en bokförd soliditet i årsredovisningen 2020 om 10,5 %. Bolaget uppnår 
Kommunfullmäktiges finansiella mål.

Hyran i AB Toarphus bestånd höjdes med 2,1 % under 2020.

Intern kontroll
Styrelsen har ansvar för den interna kontrollen i bolaget. Enligt Borås Stads regler för intern 
kontroll ska styrelsen genomföra riskanalys, upprätta planer för och genomföra uppföljning av 
den interna kontrollen. Bolaget ska också anta regler och anvisningar för intern kontroll.

Styrelsen har antagit en intern kontrollplan vid styrelsemötet 2020-01-22. Planen för intern kon-
troll omfattade fem kontrollmoment, riskanalysen identifierade 33 risker. Styrelsen har för 2020 
inte genomfört någon egen riskanalys. Till följd av föregående års problematik med icke uthyrda 
lägenheter har VD genomfört avstämning angående outhyrda lägenheter vid varje styrelsemöte. 
Bolaget kommer att avrapportera resultatet av den interna kontrollen till styrelsen i maj 2021. 
Bolaget har inte upprättat regler och anvisningar för intern kontroll.

Lekmannarevisorn noterar att styrelsen inför 2021 genomfört en egen riskanalys.

Bevakningsområden 
Lekmannarevisorn har särskilt granskat följande områden: förutsättningarna för nyproduktion, 
nyproduktion i Dalsjöfors, bolagets soliditet och bolagets underhållskostnader.

Fördjupade granskningar
Stadsrevisionen har genomfört två fördjupade granskningar som delvis berör bolaget.

Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostads-
byggande i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten 
från 2017 års granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 
2020 i Borås Stad.

Granskningen visar att skillnaden mellan Borås Stad och jämförbara kommuner när det gäller 
nyproducerade bostäder har fortsatt öka sedan granskningen 2017. Jämförelserna indikerar att 
bostadssituationen i Borås blir allt mer problematisk då befolkningsökningen är relativt högre i 
kommunen än tillskottet av bostäder.

Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom området sedan granskningen 
2017 och att området delvis utvecklats i positiv riktning. 
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Granskningsrapport AB Toarphus

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att de brister som avsåg styrning, styrande do-
kument, samverkan och samordning delvis är åtgärdade. Ytterligare arbete bedöms nödvändigt 
i dessa delar bl.a. avseende strategi, inriktning och prioritering gällande mark-, trafik- och par-
keringsfrågor. Även styrning, samverkan och samordning bedöms behöva utvecklas ytterligare. 
En fortsatt utveckling enligt ovanstående bedöms som nödvändig om Kommunfullmäktiges 
mål och behovsbedömning inom området ska kunna uppnås/tillgodoses på kort och lång sikt. 

Stadsrevisionen noterar att arbete med att utveckla kommunens arbete inom området pågår i 
Kommunstyrelsen och berörda nämnder och styrelser. I granskningen framkommer att Borås 
under de senaste åren blivit mer attraktivt för företag som vill bygga bostäder. Detta tillsam-
mans med den jämförelsevis låga bostadsproduktionen i Borås understryker i Stadsrevisionens 
mening vikten av ett ändamålsenligt arbete i Borås Stad när det gäller att skapa förutsättningar 
för bostadsproduktion.

Integration och etablering i Borås Stad
Stadsrevisionen har genomfört en granskning av Borås Stads integrationsarbete. Granskningens 
syfte har varit att granska om Borås Stad bedriver integrationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt 
med avseende på styrning och samordning av stadens samlade integrationsarbete. Granskningen 
visar att det finns otydligheter rörande samordning och uppföljning inom området, och att 
Program för ett integrerat samhälle i sig har en begränsad styrande funktion i nuläget. Analys 
och utvärdering av stadens insatser inom området kan utvecklas. Samtidigt har granskningen 
inte funnit några tecken på att nämnder och bolag inte skulle bedriva sin verksamhet på ett sätt 
som gynnar integrationen i staden. 

Jämförelser med andra kommuner att visar att resultat i form av övergångar till arbete och studier 
är förhållandevis goda i Borås Stad. Arbetsförmedlingen beskriver också att man finner Borås 
Stad vara en god och proaktiv samverkanspart.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att Borås Stad delvis bedriver inte-
grationsarbetet på ett ändamålsenligt sätt med avseende på styrning och samordning av stadens 
samlade integrationsarbete.

Föregående års granskning 
Lekmannarevisorn har inga kvarstående iakttagelser från föregående års granskning.

BEDÖMNING
AB Toarphus har under året bedrivit arbetet i linje med de mål för verksamheten som anges i 
bolagets ägardirektiv. Bolaget uppnår Kommunfullmäktiges avkastningskrav och finansiella 
mål gällande soliditet.

Bedömningen är att bolaget bedriver verksamheten i enlighet med det kommunala ändamålet 
och den kommunala kompetensen. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig med två 
identifierade utvecklingsområden. Den interna kontrollen bör utvecklas genom att styrelsen 
genomför en egen riskanalys samt upprättar regler och anvisningar för intern kontroll.

Samuel Kaufman 
Lekmannarevisorns biträde
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INTRESSENT BEHOV/FÖRVÄNTNINGAR VIKTIGA FRÅGOR DIALOG

Medarbetare Medarbetare med god kompetens, goda hälsore-
laterade beteenden och engagemang.

Sund företagskultur och hälsofrämjande arbets-
miljö, engagerad personal med rätt kompetens 
och möjlighet till personlig utveckling, attraktiv 
arbetsgivare.

Internkommunikation, samverkansmöten, APT 
(arbetsplatsträffar), kompetensutveckling.

Kund Nöjda kunder med högt förtroende för oss 
och som värdesätter våra tjänster, kundens 
förstahandsval.

God tillgänglighet och tillförlitlighet, hållbara, 
prisvärda och kundanpassade lösningar som 
baseras på modern teknik.

Löpande dialog och samverkan, kundbesök, 
evenemang, annonsering, sociala medier.

Ägare Trygga en samhällsviktig infrastruktur genom 
minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan. 

Uppfyllnad av mål, god tillgänglighet och 
tillförlitlighet på tjänster, stort förtroende för va-
rumärket och de som företräder verksamheter.

Ägardialog, styrelsemöten, riskutskott.

Myndighet Efterlevnad av lagar, förordningar och andra krav, 
information och dialog runt kommande krav. 

Transparens, dialog med tillsynsmyndighet och 
andra myndigheter, nuvarande och kommande 
krav. 

Tillsynsmöten, interna forum, löpande dialog 
med myndighet.

Bransch- och  
medlemsorganisation

Kunskap och omvärldsbevakning, lobbying, 
aktivt deltagande.

Aktuella och kommande frågor kritiska för 
verksamheten.

Aktivt deltagande i forum.

Leverantörer och  
samarbetspartners

Seriös aktör utfört enligt avtal och uppställd 
kravspecifikation.

Hållbar upphandling, sund konkurrens, arbete 
mot mutor och korruption.

Upphandling, avtalsuppföljning, periodisk uppfölj-
ning och löpande dialog.

Universitet och högskolor I samverkan utveckla verksamheten för att möta 
kommande behov.

Miljö- och hållbarhet, konkurrenskraftig verksam-
het, utveckla och testa ny teknik.

Samverkansprojekt, examensarbete, studiebe-
sök, praktik.

Fackliga  
organisationer

Samverkan med arbetsgivare för en säker och 
hälsofrämjande arbetsmiljö 

Säker och hälsofrämjande arbetsmiljö, kompe-
tensutveckling, diskriminering och kränkande 
särbehandling. 

Samverkansmöten, skyddskommitté.

Intressenter och omvärldsbevakning
Vi arbetar förebyggande för att säkerställa en hållbar leverans av tjänster som möter nuvarande och kommande legala krav och andra 
krav från intressenter gällande ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

STYRNING OCH ORGANISATION

Genom omvärldsbevakning och kontinuerlig dialog 

med våra kunder, leverantörer, samarbetspartners och 

andra intressenter får vi värdefull information som vi 

använder för att säkerställa fortsatt hållbar leverans 

och vidareutveckling av verksamheten. En viktig 

del i omvärldsbevakningen är samverkan med andra 

branschorganisationer för att med god framförhållning 

möta kommande krav från såväl myndigheter som kunder.

Vårt arbetssätt med att hantera risker och möjligheter med 

koppling till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 

är en del av vårt löpande arbete som ständigt utvecklas 

då det är en viktig del i vårt arbete med att förbättra 

verksamhetens organisation och ledningsprocesser. Vi 
utvärderar effekten på genomförda åtgärder genom 
bland annat vår internkontroll. Under 2020 har vi arbetat 
med att tydliggöra kopplingen mellan riskhantering och 
verksamhetens mål och processer.

Under året har vi även haft ett stort fokus på det 
förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet genom 
riskbedömningar och åtgärder omsatta i handlingsplaner. 

Krisstaben har under året hanterat vårt krisledningsarbete 
rörande coivd-19 pandemin utifrån verksamhetens 
krishandbok. Staben har löpande genomfört 
riskbedömningar och beslutat om verksamhetsanpassade 
åtgärder baserat på virusspridningen lokalt, nationellt och 
globalt. 

Möjligheter och risker
Vi bedriver en samhällsviktig verksamhet där driftsstörningar och annan störning kan få betydande konsekvenser för s  
och enskilda kunder. För att säkerställa vårt uppdrag och nå våra övergripande målsättningar behöver vi arbeta på ett 
strukturerat sätt med att identifiera, hantera och reducera strategiska och operativa risker. 
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Att jobba effektivare, är att jobba smartare
Tänk dig att du arbetar som underhållstekniker och en pump någonstans behöver åtgärdas. Förmodligen har du inte den tekniska 
informationen i huvudet utan behöver konsultera en manual. Det är nu det börjar bli besvärligt. För nu måste du leta igenom hyllmeter av 
pärmar och tusentals sidor för att hitta fakta om pumpen ifråga. Men det finns en smartare lösning. Den kallas Master Concept och hjälper 
Borås Energi och Miljö att få koll på varenda del i sina anläggningar. 

Problemet här ovan är inget ovanligt, det är en utmaning 
de flesta stora anläggningar lever med. Det beror på 
att verksamheter för till exempel energiproduktion och 
avlopps- och avfallshantering är uppbyggda av mängder av 
olika system, från många olika leverantörer. Var och en av 
dessa tillhandahåller manualer och pärmar för exempelvis 
ritningar, service/underhåll och garantier. Och för att göra 
utmaningen än större så har varje leverantör dessutom 
sina alldeles egna koder, namnsättning och strukturer på 
innehållet.

Att skapa kontroll där det tidigare  
var omöjligt
När det handlar om många system och stora komplicerade 
anläggningar så är det i stort sett omöjligt att ha koll på 
allt, svårt att prognostisera underhåll och ännu svårare att 
genomföra uppdateringar. 

”Lösningen är att skapa ett gemensamt och enhetligt 
anläggningsregister där alla objekt –exempelvis pumpar, 
traverser, stationsaggregat, belysningsarmaturer etc. – 
finns samlade och förses ett eget och unikt id-nummer, en 
beteckning  som gör att man via en enda sökning får upp 
all information om objektet och de ingående artiklarna. 
Det är precis det Master Concept handlar om”, säger Erika 
Dinis, Gruppchef för Anläggningsinformationsgruppen 
och ansvarig för uppbyggnaden av Borås Energi och Miljös 
anläggningsregister.

Styra upp och effektivisera
Bakgrunden till satsningen är att när Borås Stad beslöt att 
investera i ett nytt Energi- och Miljöcenter, EMC, så ville man 
också skapa bästa möjliga förutsättning för att styra upp 
drift och underhåll på ett mer effektivt sätt. Ett modernt 
anläggningsregister var nödvändigt för att kunna göra det.

EMC är en gigantisk anläggning, eller snarare ett antal 
stora och mer eller mindre komplexa anläggningar som 
samverkar för att förse Borås med allt som behövs för att 
få vardagen att fungera. I EMC ingår avloppsreningsverk, 
biogas- och rötningsanläggning, byggnader för kontrollrum 
och personal, en stor kraftvärmeverksanläggning, en lång 

överföringsledning för fjärrvärme, avlopp och gas, samt 
pumpstation och ett minikraftverk som återvinner energi ur 
det vatten som återförs till Viskan. 

”Alla dessa anläggningar och verksamheter 
och all information kopplat till dem, ska finnas i 
anläggningsregistret. Det handlar om över 70 000 koder 
på objekt som skall vara  ”översatta” och anpassade 
till Borås Energi och  Miljös beteckningar och struktur. 
Nya anläggningar går in i systemet direkt och parallellt 
pågår arbetet att lägga in informationen om våra äldre 
anläggningar. Vi är mitt uppe i det arbetet och räknar med 
att ha lagt in och synkat all grundinformation till 2023”, 
säger Erika Dinis.

3D skapar nya möjligheter
Genom att anläggningsregistret är en databas så finns 
det möjlighet att  skapa sökfunktioner som passar de 
olika verksamheterna optimalt och skapa olika nivåer på 
vilken information och dokumentation olika medarbetare 
har behörighet till. Den moderna tekniken erbjuder också 
funktioner för att lägga in så kallade rödmarkeringar på 
ritningar utan att påverka originalritningen. I systemet finns 
också 3D-modeller på anläggningar och man kan klicka på 
objekten i modellen för att hitta just den information som 
man letar efter. 

”Idag finns hela EMC i 3D och snart kommer det att vara 
möjligt att koppla foton i anläggningen till 3D modellen. 
Det ökar realismen och därmed också förståelsen. Ett 
nästa steg är att utveckla systemet med AR-teknik för 
att bli ännu effektivare. Det system vi bygger upp nu 
lägger grunden för att kunna addera nya förmågor och 
spetsteknik även framöver”, säger Erika Dinis.

Enkel och smart uppdatering
En annan nog så viktig fördel är att underhållssystemet 
för anläggningarna är integrerat mot Master Concept 
vilket gör att uppdateringar av informationen i registret 
kan göras helt automatiskt. Och genom att uppdateringen 
görs i databasen så justeras informationen på alla ställen i 
systemet där den förekommer. 

TEMA: DIGITALISERING

”Det spar mängder av tid och säkerställer att registret 
alltid innehåller rätt och aktuell information”, förklarar 
Erika Dinis.

Allt i mobilen
Det finns också en app som är kopplad till 
underhållssystemet. Via den arbetar underhållstekniker 
med sina arbetsorder och kan komma till Master 
Concept vilket gör att våra medarbetare kan nå den 
information de behöver via sin mobiltelefon.  För 
närvarande pågår ett arbete där alla objekt i våra 
anläggningar skall få objektskyltar som är försedda 
med QR-koder, vilket gör det både snabbt och enkelt 
att få den information man behöver på plats ute i 
verksamheten.

Digital tvilling
En av de stora utmaningarna när man har så här många 
och stora anläggningar som är sammankopplade med 
varandra är att ha överblick och förstå hur allt hänger 
samman, vilket är nödvändigt för att kunna planera och 
driva verksamheten vid de olika anläggningarna på ett 
bra och effektivt sätt. 

”Ett viktigt hjälpmedel för oss är den så kallade digitala 
tvilling vi har skapat av våra fysiska anläggningar. Med 
den kan vi i framtiden göra simuleringar av flöden och 
händelser, testa och koppla samman olika system 
och delar, provköra ny teknik eller nya funktioner. 
Simuleringar kan också användas för att träna och 
utbilda personal för att stå bättre rustade vid störningar 
och avbrott”, säger Erika Dinis.

Ökad kunskap – bättre beslut
Master Concept gör oss redan bättre. När stadens nya 
vattenverk tar form då kan vi redan från början anpassa 
oss till Master Concept – vi vet exakt hur vi ska göra och 
vad som krävs.  

”Det vi också lärt oss är att det skrivna ordet inte 
räcker hela vägen, man måste också ha en levande och 
kontinuerlig dialog, öga mot öga och hela vägen. Med 
erfarenheterna från Master Concept kan vi inte bara 
skapa en bättre verksamhet, vi har dessutom blivit en 
bättre beställare” avslutar Erika Dinis.

Bra för dig och staden
Master Concept gör inte bara vardagen enklare och 
effektivare för Borås Energi och Miljö, det kommer hela 
staden till godo. Genom att systemet gör det möjligt att 
visualisera både anläggningar och flöden på en mängd 
olika sätt, kan vi skapa bättre beslutsunderlag för 
stadsplanering och utveckling, vilket ökar effektiviteten 
och i det långa loppet sparar pengar. Det ger oss också 
nya möjligheter att göra visuella presentationer för 
medborgarna att ta del av. 

…och för miljön
Att samla all information digitalt i ett 
anläggningsregister kommer också att spara oerhörda 
mängder papper, pärmar och utskrifter. Och bidrar till 
ett smartare och mer hållbart Borås 
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GRI BESKRIVNING SIDHÄNVISNING KOMMENTAR

ORGANISATIONSPROFIL

102-1 Organisationens namn 24

102-2 Viktigaste aktiviteterna, varumärkena, produkterna och tjänster 2

102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor 23

102-4 Lokalisering av organisationens verksamhet 24

102-5 Ägarstruktur och organisationsform 24

102-6 Marknader som organisationen är verksam på 24

102-7 Den redovisade organisationens storlek 24

102-8 Antal anställda per anställningsform, hel- och deltid 14-16, 24

102-9 Organisationens leverantörskedja 5,6,18

102-10 Väsentliga förändringar av organisationens struktur, storlek och ägande Inga väsentliga förändringar

102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen 2,5,11-13

102-12 Externa principer eller andra initiativ som organisationen stödjer 5, 18

102-13 Medlemskap i organisationer 5

STRATEGI

102-14 Uttalande från VD 3

102-15 Påverkan, risker och möjligheter 6

102-16 Etik och integritet 5, 12, 18

STYRNING

102-18 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning 5

102-24 Tillsättning av styrelse 5

INTRESSENTER

102-40 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med 6

102-41 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 15

102-42 Princip för identifiering och urval av intressenter 5, 6

102-43 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter. 6

102-44 Viktiga frågor som lyfts via kommunikation med intressenter 6

REDOVISNINGSPROFIL 

102-45 Koncernbolag som omfattas av redovisningen 2

102-46 Process för definition av innehållet och avgränsningar 5, 6

102-47 Väsentliga områden som har identifierats 5, 11-13

102-48 Förändring av tidigare redovisad information Inga väsentliga förändringar

102-49 Väsentliga förändringar av redovisningens avgränsningar och omfattning Inga väsentliga förändringar

102-50  Redovisningsperiod 2

102-51 Datum för publicering av den senaste redovisningen 2

102-52 Redovisningscykel 2

102-53 Kontaktperson 2

GRI-index och ytterligare upplysningar
Generella standardupplysningar. 

GRI-INDEX

102-54 Redovisning i enlighet med GRIs riktlinjer 2

102-55 GRI index 21

102-56 Externt bestyrkande 2

HÅLLBARHETSSTYRNING

103-1 Avgränsningar inom organisationen för väsentliga områden 2, 5, 11-13

103-2 Metod för styrning och dess olika delar 5

103-3 Utvärdering av styrningen 5

INVESTERINGAR I INFRASTRUKTUR 

203-1 Investeringar i infrastrukturen 18

203-2 Indirekt ekonomisk påverkan 2, 5

ANTIKORRUPTION

205-1 Hållbarhetsstyrning 5, 18

205-3 Korruptionsincidenter och vidtagna åtgärder Inga incidenter

MATERIALANVÄNDNING

301-1 Materialanvändning. 20

ENERGI

302-1 Energianvändning inom organisationen 12

VATTEN

303-5 Total vattenanvändning 11

304-2 Väsentlig påverkan på den biologiska mångfalden i skyddade områden 12-13

UTSLÄPP

305-1 Direkta utsläpp av växthusgaser (scope 1) 12

305-2 Indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 2 ) 12

305-3 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser (scope 3) 12

AVFALL

305-5 Minskning av utsläpp av växthusgaser 12

305-7 Kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx), och andra signifikanta utsläpp till luft  11, 20

306-1 Totala utsläppen till vatten (typ och recipient) 20

306-2 Total avfallsvikt (typ och hanteringsmetod) 20

REGELUPPFYLLNAD

307-1 Betydande böter och sanktioner till följd av brott mot miljölagar och bestämmelser Två fall, totalt 625 000 kr.

UTVÄRDERING AV LEVERANTÖRER AVSEENDE MILJÖ

308-1 Andel nya leverantörer som har granskats utifrån miljökriterier 18

ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN

401-1 Antal och andel nyanställda, samt personalomsättning 14

HÄLSA OCH SÄKERHET

403-1 Arbetsmiljöledningssystem och omfattning 5

403-2 System för tillbudsrapportering 15
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Information om verksamheten
Styrelsen och verkställande direktören för BORÅS ENERGI 

OCH MILJÖ AB, organisationsnummer 556527-5590, får 

härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Bolaget ägs av Borås Stadshus AB, organisationsnummer 

556547-5646,  vilket i sin tur är helägt av Borås Stad. 

Bolaget är en organisatorisk enhet i kommunens 

verksamhet och underordnat Kommunfullmäktige i Borås. 

Företrädare för bolaget och dess styrelse genomför 

löpande planerings- och uppföljningssamtal med ägaren om 

verksamhetsfrågor och ekonomi.

Borås Energi och Miljö AB verkar för att Borås Stad kan 

erbjuda kundanpassade lösningar med god tillgänglighet 

inom energi -, avfalls-, VA- och miljöområdet. Synsättet 

inom bolaget har sedan många år gått från att utveckla 

produkter till att vara mer involverade i samhällsbyggnaden 

genom hållbara systemlösningar som skapar 

förutsättningar för att staden kan expandera. Bolaget skall 

dessutom vara ett av Borås Stads verktyg för att Borås 

skall bli en fossilbränslefri kretsloppsstad och kunna uppnå 

Vision 2025.

Bolaget skall med de olika verksamheterna, åstadkomma 

synergieffekter till gagn för den som utnyttjar bolagets 

tjänster. Bolaget söker alltid utvecklingsmöjligheter för 

verksamheten i samråd med forskningsvärlden, men även 

med den akademiska världen och näringslivet. 

Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under 

året och efter årets utgång har bedrivits i enlighet med 

det i bolagsordningen angivna kommunala syftet och de 

kommunala principer som bolaget har och verkar inom.

Väsentliga händelser under 
räkenskapsåret och efter 
räkenskapsårets utgång
Fram till den 1 april var Ewa Bideberg tf. VD för bolaget 

därefter tillträdde Anders Lindholm som ordinarie VD. Efter 

drygt 6 månader avslutades Anders Lindholms anställning 

och från den 5 oktober fick Anders Glemfelt uppdraget som 

tf. VD. Magnus Kårestedt anställdes under hösten till ny VD 

och kommer tillträda i januari 2021. 

Hela EMC-projektet hade per den 31/12 2020 en 

upparbetad investering på 3 532 mnkr av en totalbudget 

på 3 667 mnkr. Vid investeringsbeslutet av EMC, 

beslutades att finansieringen av reinvesteringarna 

i nytt avloppsreningsverk och nytt kraftvärmeverk 

skulle gå igenom Borås Stads internbank. Projektet 

skulle lånefinansieras till 100%. Totalt har bolaget lånat 

2 500 mnkr för detta specifika projekt. Resterande 

investeringskostnad tas genom checkräkningskrediten.

I slutförhandling med entreprenörer i projekt EMC har 

bolaget bl.a. krav på en entreprenör att isolering i 

kraftvärmeverket ska bytas ut. Tvisten är ännu olöst.

Bolagets styrelse, Kommunstyrelse och 

Kommunfullmäktige har under året beslutat om att 

införa bostadsnära insamling av hushållsavfall för 

villa- och fritidshus. Beroende på att förutsättningarna 

för finansieringen förändrades under året var bolaget 

tvungna att ta om besluten i styrelsen, Kommunstyrelsen 

och Kommunfullmäktige. I december fattade 

Kommunfullmäktige det slutliga beslutet om att bolaget 

kunde fullfölja projektet. Projektet kommer ta ca 2,5–3 

år att införa och första området kommer få det nya 

insamlingssystemet under första halvåret 2021.

Under december 2019 valde vår ordförande i styrelsen 

Kent Hedberg att ta en timeout från sitt styrelseuppdrag 

och Ulrik Nilsson förste vice ordförande gick in som 

ersättare. Vid ordinarie bolagsstämma i april valdes 

en ny styrelse och Hanne Jensen utsågs till ny 

styrelseordförande. Hanne Jensen valde dock under hösten 

att avsäga sig uppdraget och ägaren utsåg då Roland 

Andersson till ny ordförande från och med 15 oktober. 

Organisation och personal
Medelantalet tillsvidareanställda uppgick under året till 

322 (314) personer. Övriga uppgifter om anställda och 

personalkostnader framgår av not 4.

Omsättning och resultat
Bolagets nettoomsättning uppgick under året till 1 047 

(1 038) mnkr. Bolaget har haft något lägre försäljning av 

fjärrvärme i jämförelse med föregående år. Intäkter för 

mottaget avfall har ökat i jämförelse med föregående år. 

Totala elintäkter i bolaget har varit högre än föregående år 

Förvaltningsberättelse
trots låga elpriser. Detta beror främst på elproduktionen 

på det nya kraftvärmeverkets turbin samt försäljning av 

elcertifikat och utsläppsrätter. Intäkter för VA har ökat 

beroende på årets taxeökning samt att intäkterna för 

anslutningsavgifter varit högre än föregående år. Posten 

för övrig energiverksamhet, där Vattenkraften ingår,  visar 

på lägre intäkter på grund av lägre elpriser trots högre 

volym, även posten energitjänster har varit lägre under 

året.

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 52,3 (25,8) 

mnkr. Resultatet för Fjärrvärmen uppgick till 47,2 (49,7) 

mnkr, för övrig energiverksamhet till 7,4 (7,7) mnkr, för 

Biogas till -18,0 (-19,7) mnkr, för VA-verksamheten till 11,9 

(-16,1) mnkr och för övrig avfallshantering till 9,2 (14,2) 

mnkr, övrigt och gemensamt -5,4 (-10,0) mnkr.

VA-verksamhetens resultat avsattes tom 2017 till en fond 

för framtida reinvestering. Bakgrunden till avsättningen 

är kravet i 30§ lagen om allmänna vattentjänster där 

VA-verksamhet måste bedrivas till självkostnadspris. 

Medel får avsättas till fond för framtida nyinvesteringar. 

Borås Stad (KF) har fattat ett beslut om investering i nytt 

avloppsreningsverk och därför har en investeringsfond 

upprättats. I och med att det nya avloppsreningsverket 

togs i drift under våren 2018 så har VA-fonden börjat att 

lösas upp from juli månad 2018.

Posten pågående investeringar har ökat mot föregående 

år. Totala pågående investeringar per bokslutet var 134,1 

mnkr mot 75,3 mnkr föregående år. Detta beror främst 

på pågående investeringar av förbehandlingsanläggning 

biogas, nya insamlingssystemet samt nya 

omvandlingsområden.

Marknad
”Fjärrvärmeleveransen under 2020 blev totalt 560,1 GWh 

(587,4) . En minskning från föregående år samt lägre än 

budget. Vi har under året haft varmare temperaturer än 

budget. 2020 blev ett av de varmaste åren sedan mätning 

av årstemperatur har gjorts. 

Bolagets försäljning av fordonsgas har under 2020 varit 

något lägre än 2019. Den totala volymen till försäljning 

uppgick till 927 kNm3 (975 kNm3).

Bolaget har en ambition att satsa på olika former av 

kommunikationsinsatser till stadens invånare. Målet 

med kommunikationen är att motivera och engagera 

invånarna än mer i stadens miljöarbete. 2020 blev inte 

så som planerat med tanke på att vi inte har kunnat 

träffa invånarna fysiskt. Innan restriktionerna infördes 

hann bolaget med att arrangera öppet hus på Energi- och 

Miljöcenter på Sobacken, delta i arbetsmarknadsmässa 

arrangerat av Högskolan i Borås och genomföra 

studiebesök i våra anläggningar. 

Under resterande del av året har kundmöten och övrig 

extern kommunikation skett i digital form. I slutet av 

året lanserade bolaget en ny app, Sortera med mera, 

som hjälper kunderna att sortera rätt och hålla reda på 

öppettider till stadens återvinningscentraler och få notiser 

om när bolaget kommer och tömmer sopkärl mm.

Bolaget försöker hela tiden utveckla 

kommunikationsvägarna till invånarna i Borås, bland annat 

genom att aktivt arbeta med hemsidan, sociala medier 

och genom fysiska och digitala möten med boråsarna. 

Detta för att få delaktighet i miljöarbetet som syftar till en 

fossilbränslefri och hållbar kretsloppsstad.

Förväntad framtida utveckling samt 
risker och osäkerhetsfaktorer
Bolaget kommer under 2021 vidareutveckla verksamheten 

för att nå mål och vision. Bolaget kommer att verka för 

att bidra med så mycket som möjligt för att staden skall 

nå Borås Stads ”Vision 2025”. Vår kunskap och erfarenhet 

kommer att användas för att möta nya utmaningar och 

omsätta dessa till nya idéer under året.

För året kommer fokus att vara:

• Framtida dricksvattenförsörjning, projekt med nytt 

vattenverk.

• Sortera mera hemma, bostadsnära insamlingssystem.

• Att fortsätta att skapa synergier inom bolagets 

organisation.

• Framtagning av strategi för fjärrvärmens utveckling. 

• Gasol- och stödoljeförbränning till fjärrvärmeproduktionen 

ska konverteras till förnybara bränslen. 

ÅRSREDOVISNING BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB 556527-5590
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Not 2020-01-01 - 2020-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31

Nettoomsättning 1 1 046 914 1 038 189

Aktiverat arbete för egen räkning 22 942 23 661

Övriga rörelseintäkter 8 814 1 903

1 078 671 1 063 753

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter -159 990 -186 643

Övriga externa kostnader 2,3 -342 404 -392 526

Personalkostnader 4 -218 576 -206 508

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar 9,10,11,12 -225 385 -177 087

Övriga rörelsekostnader 0 -2 771

-946 355 -965 535

Rörelseresultat 132 315 98 218

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 220 680

Räntekostnader och liknande resultatposter 6 -80 201 -73 112

-79 981 -72 432

Resultat efter finansiella poster 52 335 25 785

Bokslutsdispositioner 7 -52 475 -26 043

Resultat före skatt -141 -257

Skatt på årets resultat 8 -0 1 284

Årets resultat -141 1 027

Resultaträkning
Flerårsöversikt* 2020 2019 2018 2017 2016

Nettoomsättning (tkr) 1 046 914 1 038 189 966 837 937 067 918 547

Balansomslutning (tkr) 5 211 493 5 081 461 4 639 131 3 554 154 2 655 028

Resultat efter finansiella poster (tkr) 52 335 25 785 62 570 -298 077 59 725

Årets resultat (tkr) -141 1 027 -6 525 -351 249 12

Investeringar 360 248 635 659 1 240 356 1 324 465 125 644

Resultatmarginal (%) 12,7% 9,5% 9,1% -30,1% 8,5%

Avkastning på totalt kapital (%) 2,5% 1,9% 1,9% -7,9% 3,0%

Avkastning på eget kapital (%) 9,5% 5,0% 12,6% -65,5% 22,0%

Soliditet (%) 10,6% 10,2% 10,7% 12,8% 10,2%

Antal tillsvidareanställda 322 314 315 311 225

* se not 22 för nyckeltalsdefinitioner. 

Förslag till resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel 

 

Balanserat resultat 93 612 345 kr

Årets resultat -140 846 kr

93 471 499 kr

disponeras så att

i ny räkning överföres 93 471 499 kr

93 471 499 kr

Beträffande företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, rapporter över 

förändringar i eget kapital, kassaflödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusentals svenska kronor där ej annat anges. 

Flerårsöversikt*
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Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 9 3 069 4 142

3 069 4 142

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 10 973 407 510 847

Maskiner och andra tekniska anläggningar 11 3 549 473 4 054 318

Inventarier, verktyg och installationer 12 176 473 37 866

Pågående nyanläggningar 13 134 059 75 267

4 833 412 4 678 299

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 14 94 018 94 018

94 018 94 018

Summa anläggningstillgångar 4 930 499 4 776 459

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Lager av elcertifikat och ursprungsgarantier 0 0

Råvaror och förnödenheter 49 882 33 286

49 882 33 286

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 152 952 156 927

Koncerninterna fordringar 47 901 64 461

Skattefordringar 3 255 3 255

Övriga fordringar 8 899 21 282

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 17 009 22 967

230 016 268 892

Kassa och bank 1 096 2 824

Summa omsättningstillgångar 280 994 305 002

SUMMA TILLGÅNGAR 5 211 493 5 081 461

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

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital 

Bundet eget kapital

Aktiekapital 10 000 10 000

Reservfond 40 000 40 000

50 000 50 000

Fritt eget kapital

Balanserat resultat 93 612 92 586

Aktieägartillskott 0 0

Årets resultat -141 1 027

93 471 93 612

Summa eget kapital 143 471 143 612

Obeskattade reserver 16 521 500 477 682

Avsättningar

Övriga avsättningar 17 212 871 220 508

212 871 220 508

Långfristiga skulder

Reverslån Borås Stad 18 2 550 000 2 650 000

Checkräkningskredit Borås Stad 19 1 308 632 1 141 021

Förutbetalda anslutningsavgifter 152 705 128 642

4 011 336 3 919 663

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 84 151 98 951

Koncerninterna skulder 175 084 151 182

Skatteskuld 0 0

Övriga skulder 14 920 14 252

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 48 160 55 612

322 314 319 997

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 5 211 493 5 081 461
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         Bundet eget kapital           Fritt eget kapital

Aktiekapital Reservfond Balanserad 

vinst/förlust

Årets resultat Summa eget 

kapital

Ingående balans 2019-01-01 10 000 40 000 99 111 -6 525 142 586

Disposition av föregående  

års resultat

0 0 -6 525 6 525 0

Årets resultat 0 0 0 1 027 1 027

Utgående balans 2019-12-31 10 000 40 000 92 586 1 027 143 613

Ingående balans 2020-01-01 10 000 40 000 92 586 1 027 143 613

Disposition av föregående  

års resultat

 

0

 

0

 

1 027

 

-1 027

 

0

Årets resultat 0 0 0 -141 -141

Utgående balans 2020-12-31 10 000 40 000 93 612 -141 143 472

Antal aktier 100 st

Kvotvärde 100 kronor

Rapport  
över förändringar i eget kapital

Kassaflödesanalys
2020-01-01 - 2020-12-31 2019-01-01 - 2019-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 132 315 98 218

Avskrivningar och nedskrivningar 225 385 177 087

Avsättning deponi 960 0

358 661 275 304

Erhållen ränta 220 680

Erlagd ränta -80 201 -73 112

Betald inkomstskatt -218 -419

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 278 462 202 453

Förändringar i rörelsekapital

Förändring av varulager -16 596 9 281

Förändring av rörelsefordringar 39 094 5 419

Förändring av rörelseskulder -14 937 -182 313

Förändring förutbetalda anslutningsavgifter 24 063 18 320

Kassaflöde från den löpande verksamheten 310 087 53 161

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar -18 346 -564 291

Investeringar i materiella anläggningstillgångar, pågående -361 080 -71 368

Kassaflöde från investeringsverksamheten -379 425 -635 659

Finansieringsverksamheten

Lämnade koncernbidrag 0 -1 680

Upptagna lån 0 250 000

Amortering -100 000 -50 000

Förändring av checkräkningskredit 167 610 384 796

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 67 610 583 116

Årets kassaflöde -1 728 617

Likvida medel vid årets början 2 824 2 206

Likvida medel vid årets slut 1 096 2 824
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Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper m.m.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningsla-

gen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3).

Bedömningar och uppskattningar

Följande av styrelsens bedömningar har en betydande 

effekt på redovisade belopp i årsredovisningen:

Bolaget har årligen gjort en avsättning till  investeringsfond 

för upprättande av nytt avloppsreningsverk. Medel kan 

avsättas till fond enligt vattentjänslagen,30§ lagen om 

allmänna vattentjänster, under en 5-årsperiod. Denna fond 

har nu börjat att lösas upp då det nya avloppsreningsverket 

har tagits i drift. Ingen ny avsättning har gjorts efter 2020. 

Bolaget brukar avsätta även årliga medel för sluttäckning 

av deponi. Under en deponicells ekonomiska livslängd av-

sätts årligen del av resultatet för denna deponicell, i syfte 

att användas det år denna sluttäcks. Avsättning har gjorts 

under 2020 med 960 tkr.

Under 2017 beslutades att skriva ner anläggningstillgångar 

tillhörande fjärrvärmen på affärsområde Energi till en 

summa på 450 mnkr. Affärsområdet hade en förändrad 

marknadssituation vilken bidrog till ett negativt prognosti-

serat framtida resultat. Under 2020 har en förnyad ned-

skrivningsprövning gjorts. Inga ytterligare nedskrivningsbe-

hov har identifierats men ej heller några faktorer som talar 

för en återföring av tidigare gjorda nedskrivningar.

Koncerntillhörighet

Borås Energi och Miljö AB, org nr 556527-5590, är ett 

helägt dotterbolag till Borås Stadshus AB, org nr 556547-

5646, med säte i Borås Kommun. Moderbolaget ägs helt av 

Borås Stad.

Av årets totala kostnader för inköp respektive totala intäk-

ter avser värdemässigt 13 366 tkr av inköpen och 10 232 

tkr av intäkterna andra företag inom den koncern där Borås 

Stadshus AB är moderbolag.

Koncernredovisning

Företaget är ett moderföretag men upprättar ingen 

koncernredovisning med hänvisning till undantagsregeln i 

årsredovisningslagen 7 kap. 2 §.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått 

eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar 

inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget 

får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag 

görs för lämnade rabatter.

Ersättning i form av ränta eller utdelning redovisas som 

intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de 

ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen 

och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ränta redovisas som intäkt enligt den s.k. effektivränteme-

toden.

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Tjänsteuppdrag/Entreprenaduppdrag på löpande räkning 

intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. Upparbetad, 

ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp 

som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten ”Uppar-

betad men ej fakturerad intäkt”.

Borås Energi och Miljö har intäktsfört offentliga bidrag till 

en summa av 584 tkr.

Finansiella instrument 

Finansiella instrument redovisas till upplupet anskaff-

ningsvärde. Se vidare beskrivning för respektive grupp av 

finansiella instrument.

Redovisning av leasingavtal

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella 

(hade inga innevarande år) som operationella leasingavtal. 

Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt 

över leasingperioden.

Se vidare not 3.

Ersättning till anställda efter avslutad 
anställning

I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 

Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fast-

ställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att 

betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kost-

nad under den period de anställda utför de tjänster som 

ligger till grund för förpliktelsen. 

Anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas 

till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskriv-

ÅRSREDOVISNING BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB 556527-5590

ningar och eventuella nedskrivningar. Materiella anlägg-

ningstillgångar har delats upp på betydande komponenter 

när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.

Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffningsvärdet 

minskat med ett beräknat restvärde om detta är väsentligt. 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperi-

oden.

Bolaget har under året utrett klassificering av materiella 

anläggningstillgångar. Utredningen har resulterat i om-

klassificeringar av tidigare redovisade Maskiner och andra 

tekniska anläggningar till Byggnader och mark samt Inven-

tarier, verktyg och installationer. 

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar 

Balanserade utgifter för forsknings-  

och utvecklingsarbeten och liknande  

arbeten     5 år 

Goodwill     5 år

Materiella anläggningstillgångar 

Byggnader    20-100 år 

Maskiner och andra  

tekniska anläggningar   10-40 år  

Inventarier, verktyg och installationer 5-10 år

Pågående nyanläggningar 

Kostnaden för pågående investeringar som ej ännu är akti-

verade bokförs som pågående nyanläggningar. När investe-

ringen är slutbesiktigad och tagen i drift flyttas kostnaden 

till anläggningstillgångar och börjar skivas av enligt respek-

tive avskrivningsplan.

Internt upparbetade immateriella  
anläggningstillgångar

Företaget tillämpar den s.k. ”aktiveringsmodellen” avseen-

de internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar. 

Metoden innebär att samtliga utgifter som uppfyller kriteri-

erna i K3 aktiveras som immateriell anläggningstillgång och 

skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod.

Varulager

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaff-

ningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansda-

gen. Med nettoförsäljningsvärdet avses varornas beräkna-

de försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den 

valda värderingsmetoden innebär att eventuell inkurans i 

varulagret har beaktats.

Bolaget innehar elcertifikat och utsläppsrätter. Detta redo-

visas enligt reglerna för offentliga bidrag i enlighet med K3  

paragraf 24.9.

Omräkning av poster i utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till 

balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörel-

sefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet 

medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordring-

ar och skulder redovisas som finansiella poster.

Aktiverat arbete för egen räkning

Avser utgifter för investeringsarbeten i egna anläggningar. 

Utgifterna innefattar personalkostnader och personalom-

kostnader. Aktivering sker till nedlagda kostnader.

Fordringar, skulder och avsättningar

Om inget annat anges ovan värderas kortfristiga fordringar 

till det lägsta av dess anskaffningsvärde och det belopp 

varmed de beräknas bli reglerade. Långfristiga fordringar 

och långfristiga skulder värderas efter det första värde-

ringstillfället till upplupet anskaffningsvärde. Övriga skulder 

och avsättningar värderas till de belopp varmed de beräk-

nas bli reglerade. Övriga tillgångar redovisas till anskaff-

ningsvärde om inget annat anges ovan.

Avsättningar

Avsättningar definieras som förpliktelser vilka är hänförliga 

till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på 

balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men 

ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias. 

Avsättningarna omprövas årligen.

Avsättning till deponi har gjorts för 2020  med knappt 1 

mnkr vilket är en beräknad årlig fördelning av sluttäck-

ningskostnaden. Kostnad för sluttäckning finansieras med 

ett årligt uttag i den takt som deponin sluttäcks. Ingen 

sluttäckning har skett under 2020.

VA-verksamhetens resultat avsätts till en fond för framti-

da reinvestering. Bakgrunden till avsättningen är kravet i 

30§ lagen om allmänna vattentjänster där VA-verksamhet 

måste bedrivas till självkostnadspris. Medel får avsättas 

till fond för framtida nyinvesteringar. Fonden upprättades 

då Borås Stad (KF) fattade beslut om investering i nytt 

avloppsreningsverk. Fonden kommer att lösas upp i takt 

med att anläggningarna tas i drift och beloppet kommer 

att motsvara kostnaden för avskrivningar för de nya an-

läggningarna. Hela överskottet från VA-verksamheten har 

årligen tom 2017 lagts upp i fonden.
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Not 1 Nettoomsättningens fördelning
Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

2020 2019

Fjärrvärme 564 474 565 740

Övrig energiverksamhet 23 992 29 357

Biogas 5 538 6 282

Avfallsverksamhet 193 847 191 860

Vatten och avlopp 253 922 233 409

Övrigt och gemensamt 5 147 11 541

1 046 920 1 038 189

Nettoomsättningen är bolagets försäljning härrörande från våra primära verksamhetsområden, med avdrag för mervärdesskatt 

(moms).

Not 2 Arvode till revisorer
Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

2020 2019

Ernst & Young

Revisionsuppdraget -276 -234

Annan revisionsverksamhet -97 -55

Skatterådgivning -83 0

Övriga tjänster 0 0

-456 -289

Deloitte

Revisionsuppdraget 0 -300

Annan revisionsverksamhet 0 -15

Skatterådgivning 0 0

Övriga tjänster -2 -3 527

-2 -3 842

Deloitte

Revisionsuppdraget -73 -68

Annan revisionsverksamhet 0 0

Skatterådgivning 0 0

Övriga tjänster 0 0

-73 -68

Not 3 Operationella leasingavtal
2020 2019

Kostnadsförda arrenden och leasingavgifter

-22 729 -18 781

Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara

operationella leasingavtal och arrenden:

     Ska betalas inom 1 år -23 182 -19 240

     Ska betalas inom 1-5 år -110 079 -74 772

     Ska betalas senare än 5 år -20 264 -9 700

Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet tillsvidareanställda

2020 2019

Män 250 242

Kvinnor 72 72

322 314

Löner och andra ersättningar

Styrelse och verkställande direktör -2 568 -2 143

Övriga anställda -153 136 -145 223

-155 704 -147 365

VD har lön under uppsägningstid enligt VD-avtal (6 månader).

Tantiem till styrelse och verkställande direktör ingår med 0 0

Pensions- och övriga sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör -292 -203

Pensionskostnader för övriga anställda -12 758 -11 179

Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal -49 819 -47 760

-62 869 -59 142

2020-12-31 2019-12-31

Utestående pensionsförpliktelser

till styrelse och verkställande direktör 0 0

Könsfördelning bland ledande befattningshavare:

Andel kvinnor i styrelsen 27 % 32 %

Andel män i styrelsen 73 % 68 %

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 30 % 25 %

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 70 % 75 %
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Not 5  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2020 2019

Resultat förs aktier o andelar koncernföretag 0 504

Övriga ränteintäkter, kortfristiga fordringar 220 176

220 680

Not 6  Räntekostnader och liknande resultatposter*
2020 2019

Övriga räntekostnader, Borås Stads internbank -80 201 -73 112

Kursdifferenser 0 0

-80 201 -73 112

*För information om årets aktiverade räntekostnader i anläggningstillgångar se not 13

Not 7 Bokslutsdispositioner
2020 2019

Lämnat koncernbidrag -10 000 0

Avsättning deponi* 0 0

Avsättning till VA fond 0 0

Upplösning VA fond 0 0

Avsättning Hushåll 0 -1 343

Upplösning Hushåll 1 343 0

Avskrivning över plan -43 818 -24 700

-52 475 -26 043

*Se not 17

Not 8 Skatt på årets resultat
2020 2019

Uppskjuten skatt på outnyttjat underskottavdrag -1 644 -1

Uppskjuten skatt på temporära skillnader 1 644 1 285

Summa redovisad skatt 0 1 284

Genomsnittlig effektiv skattesats - -

Avstämning av effektiv skattesats

Redovisat resultat före skatt -141 -257

Skatt på redovisat resultat enligt 

gällande skattesats (21,4 %) 30 55

Skatteeffekt av:

     Övriga ej avdragsgilla kostnader -30 -56

     Ändrad skattesats 0 1 285

Redovisad skatt 0 1 284

Effektiv skattesats 0,1% -

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 279 1 067

Omföring från pågående nyanläggning 1 049 6 213

Omvärdering anläggning 0 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 328 7 279

Ingående avskrivningar -3 138 -1 067

Årets avskrivningar -2 122 -2 071

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -5 259 -3 138

Utgående redovisat värde 3 069 4 142
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Not 10 Byggnader och mark
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 690 841 236 139

Omföring från pågående nyanläggning 16 649 454 701

Omvärdering anläggning* 514 120 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 221 610 690 841

Ingående avskrivningar -40 767 -28 980

Årets avskrivningar -34 624 -11 787

Omvärdering anläggning* -33 585 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -108 977 -40 767

Ingående nedskrivningar -139 226 0

Omföring av nedskrivning, pågående nyanläggning 0 -139 226

Utgående ackumulerade nedskrivningar -139 226 -139 226

Utgående redovisat värde 973 407 510 848
 

*Under året har utredning skett på  klassificering av materiella anläggningstillgångar. Utredningen har resulterat i 

omklassificeringar av tidigare redovisade Maskiner och andra tekniska anläggningar till Byggnader och mark samt Inventarier, 

verktyg och installationer.

Taxeringsvärde byggnad 17 601 17 601

Taxeringsvärde mark 5 000 5 000

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 5 954 488 4 062 374

Årets anskaffning 18 346 0

Omföring från pågående nyanläggning 261 835 1 894 040

Omvärdering anläggning* -693 379 0

Årets avyttringar/utrangeringar 0 -1 926

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 541 289 5 954 488

Ingående avskrivningar -1 481 382 -1 324 252

Årets avskrivningar -180 530 -158 879

Omvärdering anläggning* 88 884

Årets avyttringar/utrangeringar 0 1 749

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 573 029 -1 481 382

Ingående nedskrivningar -418 787 -108 013

Omföring av nedskrivning, pågående nyanläggning -310 774

Utgående ackumulerade nedskrivningar -418 787 -418 787

Utgående redovisat värde 3 549 473 4 054 319

*Under året har utredning skett på  klassificering av materiella anläggningstillgångar. Utredningen har resulterat i 

omklassificeringar av tidigare redovisade Maskiner och andra tekniska anläggningar till Byggnader och mark samt Inventarier, 

verktyg och installationer.

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 57 994 41 874

Omföring från pågående nyanläggning 22 755 16 120

Omvärdering anläggning* 179 258 0

Försäljningar/utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 260 007 57 994

Ingående avskrivningar -20 128 -15 778

Årets avskrivningar -8 109 -4 350

Omvärdering anläggning* -55 297 0

Utgående ackumulerade avskrivningar -83 534 -20 128

Ingående nedskrivningar 0 0

Årets nedskrivningar 0 0

Utgående ackumulerade nedskrivningar 0 0

Utgående redovisat värde 176 473 37 866

*Under året har utredning skett på  klassificering av materiella anläggningstillgångar. Utredningen har resulterat i 

omklassificeringar av tidigare redovisade Maskiner och andra tekniska anläggningar till Byggnader och mark samt Inventarier, 

verktyg och installationer.
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Not 13 Pågående nyanläggningar
2020-12-31 2019-12-31

Ingående redovisat värde 75 267 1 364 367

Årets anskaffningar 361 080 634 770

Omföring till årets aktivering -302 288 -1 923 870

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 134 059 75 267

Inga aktiverade räntekostnader har bokförts under 2020.

Not 14 Uppskjuten skattefordran
2020-12-31 2019-12-31

Outnyttjat underskottsavdrag 78 809 77 165

Temporär skillnad avseende byggnad 15 209 16 853

Utgående ackumulerade 94 018 94 018

Den uppskjutna skattefordran är hänförligt från den genomförda nedskrivningen av fjärrvärmeanläggningar om 450 mnkr 

som genomfördes 2017. Nedskrivningen har fördelats baserat på nedlagda kostnader och 30,9 % hänförs till byggnader och 

resterande del belastat maskiner och andra tekniska anläggningar. Nedskrivningen på byggnader har skapat en skattemässig 

temporär skillnad som ger upphov till en uppskjuten skattefordran. Den del av nedskrivningen som är hänförlig till maskiner och 

andra tekniska anläggningar har skapat ett skattemässigt underskott som ger upphov till en uppskjuten skattefordran.

Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda kostnader 16 545 22 597

Periodiserade intäkter 465 371

Utgående redovisat värde 17 009 22 967

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade överavskrivningar 521 500 477 682

521 500 477 682

Not 17 Avsättningar

Övriga avsättningar 2019 VA Fondering Sluttäckning deponi Hushåll  Fondering Summa

     Belopp vid årets ingång 222 544 3 876 0 226 419

     Årets avsättningar 0 0 1 343 1 343

     Under året ianspråktagna belopp -7 254 0 0 -7 254

     Under året återförda belopp 0 0 0 0

215 290 3 876 1 343 220 508

Övriga avsättningar 2020 VA Fondering Sluttäckning deponi Hushåll  Fondering Summa

     Belopp vid årets ingång 215 290 3 876 1 343 220 508

     Årets avsättningar 0 960 -1 343 -383

     Under året ianspråktagna belopp -7 254 0 0 -7 254

     Under året återförda belopp 0 0 0 0

208 036 4 836 0 212 871

Not 18 Långfristiga skulder

2020-12-31 2019-12-31

Reverslån Borås Stad 2 550 000 2 650 000

Checkräkningskredit Borås Stad 1 308 632 1 141 021

Förutbetalda anslutningsavgifter VA-verksamheten 152 705 128 642

4 011 336 3 919 663

Bolagets checkräkningskredit mot Borås Stad räknas som långfristig skuld, med huvudsaklig motivering enligt följande (som 

skrivs in i Riktlinjer för finansverksamheten i den uppdatering som beslutas av fullmäktige i feb-17): De majoritetsägda bolagen 

ska vid var tid ha tillgång till kapital för att bedriva den av ägaren beslutade verksamheten. Bolagen har därmed en långfristig 

kapitalförsörjning, som beloppsmässigt fastställs i årligt beslut av Kommunstyrelsen.

Av de långfristiga skulderna så är det totalt 3 433 704 tkr som förfaller senare än 5 år från balansdagen.

Not 19 Checkräkningskredit
2020-12-31 2019-12-31

Beviljad kredit 2 053 000 1 953 000

Utnyttjad kredit -1 308 632 -1 141 021

Not 20 Upplupna kostnade och förutbetalda intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Upplupna personalrelaterade kostnader 24 612 23 095

Deponiskatt -909 952

Övriga upplupna kostnader 19 021 16 196

Periodiserade leverantörsfakturor 5 437 15 369

Övriga förutbetalda intäkter 0 0

48 160 55 612
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Not 21 Upplysningar om finansiella instrument
Borås Energi och Miljö ABs finansiering sker främst genom nyttjande av en kredit kopplad till ett underkonto i Borås Stads 

koncernkonto. Kreditens maximala storlek bestäms årligen av kommunstyrelsen i Borås Kommun.

Säkringsredovisning

Borås Energi och Miljö AB uppfyller kravet för säkringsredovisning och ingen marknadsvärdering bokförs i resultaträkning eller 

balansräkning. Räntekupongerna på swappen redovisas löpande i resultaträkningen som en del av bolagets räntekostnader 

med hänsyn tagen till periodisering av upplupen ränta på swappen. Effekten av en stängning av derivatkontrakt till följd av att 

säkringsrelationen upphört resultatförs direkt och periodiseras inte.

Ränteswappar

2020-12-31 2019-12-31

Nominellt belopp (ränteswappar) 150 000 250 000

Marknadsvärde (ränteswappar) -3 158 -7 336

Konverteringsdatum Volym, mnkr Ränta, %

2021-06-16 50 000 2,1050

2021-09-23 50 000 2,4925

2022-05-31 50 000 2,1972

150 000

Not 22 Nyckeltalsdefinitioner
Resultatmarginal  

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Justerat eget kapital  

Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten skatt.

Avkastning på totalt kapital  

Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter i procent av balansomslutning. 

Avkastning på eget kapital  

Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Soliditet  

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
18 januari 2021 tillträder Magnus Kårestedt som ordinarie VD.

Not 24 Disposition av företagets vinst
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat 93 612 345 kr

Årets resultat -140 846 kr

93 471 499 kr

disponeras så att

i ny räkning överföres 93 471 499 kr
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Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Borås Energi och 
Miljö AB för räkenskapsåret 2020. Bolagets årsredovisning ingår på 
sidorna 23-36 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Borås Energi och Miljö AB:s finansiella ställning 
per den 2020-01-01 - 2020-12-31 och av dess finansiella resultat 
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkning-
en och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audi-
ting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Borås Energi och Miljö AB enligt god re-
visorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Annan information än årsredovisningen

Det är styrelsen och den verkställande direktören som har ansva-
ret för den andra informationen. Den andra informationen består 
av Årsrapport 2020 samt annan information i årsredovisningen på 
sidorna 1-22, men innefattar inte årsredovisningen och vår revi-
sionsberättelse avseende denna.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 
denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar 
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredo-
visningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 
en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rätt-visan-
de bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-ställande 

direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om för-
hållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande 
direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovis-
ningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktig-heter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig sä-
kerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag 
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen 
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar 
med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland 
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten 
i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verk-
ställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en 

Revisionsberättelse

ÅRSREDOVISNING BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB 556527-5590

slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om 
vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser 
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet 
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-
rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som vi identifierat. Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Borås Energi och Miljö AB för räkenskapsåret 2020 samt av försla-
get till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens leda-möter 
och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till Borås Energi och Miljö AB enligt 
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fort-löpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med 
lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelse-
ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grun-
dar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situ-
ation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om 
styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagsla-
gen.

Göteborg, datum enligt digital signering.  
Ernst & Young AB  

Hans Gavin  
Auktoriserad revisor 

Till bolagsstämman i Borås Energi och Miljö AB organisationsnummer 556527-5590.
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ÅRSREDOVISNING 2020    BoråsBorås TME AB 556784-7719 
Räkenskapsåret  

2020-01-01 – 2020-12-31
 

Borås TME är ett kommunalt bolag som samägs av Borås Stad och Borås Näringsliv ekonomiska förening.
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VD har ordet 

2020 - Utmaningarnas år

Hur summerar man ett sådant annorlunda och underligt år som 2020? Framförallt när man är en 
del av besöksnäringsbranschen som varit den mest utsatta och drabbade under pandemin. 

-  Hur hanterar man kommunikationen med de företag som går på knäna med permitterad 
personal när man själv har full personalstyrka och vill inget annat än att stötta?

 -  Hur hanterar man situationen med att å ena sidan ha som uppdrag att locka besökare till Borås 
för att bo, äta och uppleva samtidigt som man inte ska uppmana människor att resa eller träffas?

-  Hur många olika scenarios kan man planera för gällande ett stundande 400-årsjubileum 
och hur länge kan man vänta med att ta avgörande beslut? 

Jo, man gör det tillsammans! Tillsammans med styrelsen, med näringslivet, tillsammans med andra 
förvaltningar och bolag och tillsammans med alla medarbetare. Vi har hållit i och hållit ut, ställt 
om och i minsta mån ställt in. 

Vi gick in i 2020 med vårt gemensamma projekt med Textilmuseet – utställningen Gianni Versace 
Retrospective. Vi använde den som plattform för ett event tillsammans med modeduon Säker Stil 
och placerade med stor genomslagskraft och gott resultat Borås i medvetandet hos en kvinnlig 
målgrupp med stort intresse för mode, resor och kultur. Utställningen skulle avslutats i april men en 
positiv pandemieffekt gjorde att den blev kvar över sommaren, och utgjorde därmed en mycket bra 
reseanledning för den närturism som sommaren stod för. 

Trots den rådande pandemin så lyckades vi i september genomföra den fjärde upplagan av 
No Limit Street Art Festival, även om vi fick svårt att leverera på ordet ”festival” detta år. Även här 
genomsyrades arbetet av ledordet ”tillsammans” då vi etablerade ett nytt samarbete med 
Artscape som konstnärliga ledare för festivalen. Med tanke på osäkra inreseregler så tog vi tidigt 
beslutet att bara använda svenska konstnärer, och alla inhemska förmågor fick tillfälle att visa att 
Sverige utvecklats till att tillhöra den högsta nivån inom street art. Vi utökade stadskärnan genom 
att ta oss an den angränsande stadsdelen Norrby, ett område med blandad bebyggelse och 
en stor variation av verksamheter och kulturer. Vi guidade på fem olika språk och två av verken 
skapades tillsammans med de boende. Betygen från besökare och boråsare blev än en gång det 
högsta och även om pandemin ledde till färre besök än tidigare år så finns muralmålningarna kvar 
att beskåda dygnet runt, året om. De kommer att vara en del av den planerade Konstbiennal som 
sker under jubileumsåret. Evenemanget har dessutom fått fler att upptäcka Norrbys fördelar. Det 
visar på att tillfälliga, om än jipppobetonade, evenemang av det här slaget kan leda till långsiktiga 
och hållbara förbättringar som ger en attraktivare stad och samhälle. 

Grönt är det nya svarta 
Den ”anläggning” som fått störst ökning i antal besökare under 2020 är naturen. Aldrig förr har 
vandringsleder och närliggande utflyktsmål varit så välbesökta! Att vi har tryckt om vår karta för 
Cykla & Vandra vid tre tillfällen under året är väl ett tydligt bevis.  

Under året har vi, tillsammans med övriga kommuner i Boråsregionen Sjuhärad, tillsammans arbetat 
med att ta fram en besöksnäringsstrategi för Boråsregionen. Den presenteras under våren 2021 och 
innehåller förslag om hur vi bättre kan samverka och ta vara på tillgångarna som delregionen har 
inom natur, kultur och hälsa/idrott och tillsammans hitta en gemensam position.
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NO LIMIT ARTSCAPE EDITION 2020
Den 17-20 september arrangerades No Limit Artscape Edition tillsammans med Artscape. 
Totalt skapades 12 konstverk som kan beskådas på stadsdelen Norrby. 

6                
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Borås har tappat 45% av beläggningen på de kommersiella anläggningarna, vilket är i samma 
nivå som rikssnittet. Vi hade 90% färre besökare från Norge, som annars är det land vi har mest 
besökare från. Orter som har ökat sin beläggning är havs- och naturnära orter såsom Höga  
Kusten, Ystad, Varberg/Falkenberg då de under sommaren 2020 fick ersätta svenskarnas charter-
resor utomlands. De som drabbats värst är de städer som vanligtvis lockar många utländska 
gäster, exempelvis Stockholm.

Borås utmaning inom besöksnäringen är att få besökarna att stanna en natt eller mer på hotell. 
Många av våra besöksmål är endagsutflykter vilket inte ger bråkdelen av den turistekonomiska 
effekt som övernattande gäster skapar.

Pandemins effekter drabbar bolagets tre strategiska mål. För första gången i bolagets 10-åriga 
historia ökar inte mätetalen mot föregående år. Den turistekonomiska mätningen (TEM) bygger 
på att besökare kommer till Borås för att konsumera och antalet reseanledningar minskar då 
evenemang och möten ställts in under året. Minskad TEM behöver dock inte betyda att handeln 
och restauranger i Borås tappat i samma nivå, deras omsättning kan fyllas av invånarnas konsumtion 
då inte heller boråsarna har rest bort utan stannat hemma och ”hemestrat”.

Styrelsen har påbörjat en översyn av den affärsplan med de tre tidigare nämnda målen då den 
behöver uppdateras eftersom vi inte längre enbart har besökare som målgrupp och uppdrag, 
utan även boråsaren. Vi behöver nya strategiska mål.  Samma frågeställningar och diskussioner 
pågår även runt om i städer och destinationer, på regional och nationell nivå. Visit Sweden har 
fått nya direktiv och jobbar nu även mot svenskarna. 

Borås 400 år
Utöver Borås firar ytterligare fyra städer 400 år 2021, två av dem har under året tagit beslutet att 
flytta fram sitt firande. En av dem är Göteborg som kommer att fira sitt jubileum år 2023. Vi gläds 
åt våra modiga politiker som istället tagit beslut att inte ställa in firandet – vi firar när vi fyller år! 
Vi har utmanats med att få tänka nytt, tänka digitalt och tänka om i all planering, i stort som 
smått. Vi har nyrekryterat personal för jubileet och lyckats lära oss att bygga och utveckla ett 
team utan att ses fysiskt. Det har varit en utmaning men också utvecklat nytt ledarskap och nya 
arbetssätt. Vi har även lärt oss att digitalisera fysiska event som No Limit. Vi har flyttat fram den 
planerade inringningen på nyårsafton till en magisk utringning av året och in i framtiden. Vi har 
lärt oss att vara agila i våra beslutsprocesser och kan därmed snabbt ställa om. Med dessa 
övningar och utmaningar i ryggen står vi väl rustade och det är med stor ödmjukhet och lust vi tar 
oss an århundradets projekt; att fira Borås 400 år.

Borås 29 januari 2021

Helena R. Alcenius
Verkställande direktör
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2015År 2016 2017 2018 2019 2020

Källa: Rapport ”TEM Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad”, Resurs AB
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9

ANTAL RESEANLEDNINGAR

Fasta besöksmål (ex Djurparken)

Årligt återkommande evenemang (ex Linnémarschen)

              9 st                                                                                         21 st                                                                                             11 st                                        11 st

År 2015 (No Limit Street Art Festival inkluderad trots 15% turistandel)

    11 st                                           5 st           1 st  1 st

År 2020 (No Limit Street Art Festival inkluderad trots 25% turistandel)

                   12 st                                                                                                      21 st                                                                                              12 st                           1 st              

År 2010

       13 st                                                                                                      20 st                                                                             7 st                                             18 st

År 2019

Källa: Rapport ”TEM Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad”, Resurs AB

 
Nedan urval baseras på reseanledningar med 
fler än 30% turister på besöksmålet, evene-
manget (årligt eller tillfälligt) eller kongressen.

Tillfälliga evenemang (ex SM-veckan)

Kongresser (ex årsmöten)
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Källa: Rapport ”TEM Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad”, Resurs AB

Källa: SCB Övernattningsstatistik
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KOMMENTARER TILL STATISTIKEN

Effekten av pandemin är en halvering av alla de strategiska målen som bolaget mäts mot. 

Gästnätterna har minskat från 225 486 2019 till 124 774 år 2020. Hotellens kapacitietsutnyttjande 
2020 beräknad på disponibel rumskapacitiet enligt SCB landade på 38,1% en minskning från 
64,3% 2019. Jämfört med hela landet är respektive siffror 34,8% år 2020 och 58,3% år 2019.

Den turistekonomiska omsättningen har gått från 704 miljoner år 2019 ned till 380 miljoner för 
året 2020.

Av de fasta reseanledningarna finns Borås Djurpark som till skillnad mot nöjesparker hade 
tillåtelse att hålla öppet. Det var den enskilt viktigaste reseanledningen och stod för en stor 
del av övernattningarna på hotell under sommaren. Övriga reseanledningar såsom evene-
mang och möten har minskat kraftigt och är en underliggande orsak till minskade gästnätter 
och TEM-effekt. Under 2019 hade vi 45 st av den typen av reseanledningar och under 2020 
genomfördes endast 7 st.
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Årsredovisning för BoråsBorås TME AB
556784-7719 
Räkenskapsåret  2020-01-01 – 2020-12-31

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för BoråsBorås TME AB, 556784-7719 får härmed avge års- 
redovisning för verksamhetsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Verksamheten
Borås TME är ett samägt bolag mellan Borås Stad och Borås Näringsliv Ekonomisk förening i syfte 
att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. 
Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att förbättra och utveckla 
nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling. Sammanfattningsvis finns följande mål:

- Borås ska framstå som en intressant och lockande destination för både invånare och besökare. 
- Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken.

Ägarförhållanden
Företaget är ett dotterbolag till Borås Stadshus AB (556547-5646), som i sin tur är helägt av Borås 
Stad. Bolaget ingår i kommunens koncern. BoråsBorås TME AB ägs till 91 % av Borås Stadshus AB 
(556547-5646) och till 9 % av Borås Näringsliv ekonomiska förening (769615-6434). Även om staden 
är huvudägare till bolaget, är styrelsesammansättningen lika fördelad. Fyra företrädare från staden 
och fyra representanter från näringslivet, samt två suppleanter från respektive part. Ordförandepos-
ten och vice ordförandeposten innehas av staden.

Flerårsöversikt 

 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 356 848 4 561 4 491 

Resultat efter finansiella poster -17 962 -18 438 -14 897 -19 129 

Soliditet, % 1 1 1 1 

Antalet anställda 16 17 16 16

(Belopp i tkr)

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Styrelsen har antagit en övergripande plan för jubileumsfirandet med budgeterade kostnader för 
12 miljoner för projektet. Effektmålet för firandet är att Borås skall uppfattas större, modernare och 
snyggare. Finansiering sker via löpande fakturering till Kommunstyrelsen under 2021 upp till 10 miljoner. 

Beslut om att inte flytta fram 400 års firandet har tagits. Revidering av planer med coronaanpassning 
och scenarioplanering har pågått under hösten och väntas fortsätta. 

På grund av förbud att samla mer än först 50 personer, och sedan ännu färre, har de flesta evenemang 
och möten inte genomförts. Det innebär att hela vår "marknad" och stor del av vårt arbetsfält har 
försvunnit. Restriktioner och rekommendationerna för allt resande, både nationellt och internationellt, 
innebar att vi inte kunde marknadsföra Borås till turister. Alla tre av våra strategiska mål kommer att 
påverkas kraftigt negativt; Turistekonomisk effekt, Gästnätter och Reseanledningar.        

Förväntningar avseende den framtida utvecklingen
Bolaget har sedan starten för 10 år sedan utvecklats och så även omvärlden, marknaden och 
ägardirektiven. Styrelsen har startat en översyn av bolagets verksamhetsområden och de strategiska 
målen. Arbetet pågår under året och kommer att påverka verksamhetsplan för 2022
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Styrelsen består av:
Per-Olof Höög, Borås Stad Ordförande
Ulrik Nilsson, Borås Stad Ledamot
Therése Björklund, Borås Stad Ledamot
Erik Svalander, Borås Stad Ledamot
Hanna Lassing, Ordförande Borås Näringsliv Ledamot
Caroline Wallin, Borås Näringsliv Ledamot
Albert Alexandersson, Borås Näringsliv Ledamot
Klas Tryborn, Borås Näringsliv Ledamot
Erika Storme Martinger, Borås Stad Suppleant
Mikael Wickberg, Borås Stad Suppleant
Ann-Christin Andreasson, Borås Näringsliv Suppleant
Kristofer Granefelt, Borås Näringsliv Suppleant 

Personalrepresentant:
Marita Curran

Verkställande Direktör:
Helena Ransjö Alcenius

Auktoriserad revisor:
Hans Gavin, Ernst & Young AB

Lekmannarevisor:
Thomas Gustafsson, Borås Stad

Eget kapital 
(Belopp i tkr) Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 100          12       1      113         
Balanseras i ny räkning            1                               -1     0
Årets resultat                                                                                                   1          1  

Belopp vid årets utgång 100         13         1                             114

Förslag till resultatdisposition 
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel.

Balanserat resultat       12 774

Årets resultat    997

Totalt    13 771

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till  
förfogande stående medel balanseras i ny räkning   13 771

Summa    13 771
(Belopp i kr)
 
Koncernbidrag har mottagits med 17 968 tkr från Borås Stadshus AB. 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

Årsredovisning för BoråsBorås TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31               11
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Resultaträkning
 
 Not 2020-01-01– 2019-01-01– 
  2020-12-31 2019-12-31 
 

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 2 356 848

Övriga rörelseintäkter  2 764 2 279

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.  3 120 3 127

Rörelsekostnader
Handelsvaror  -1 524 -2 593

Övriga externa kostnader  -7 876 -7 494

Personalkostnader 3 -11 454 -11 312

Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar  -187 -113

Övriga rörelsekostnader  - -

Summa rörelsekostnader  -21 041 -21 512

Rörelseresultat  -17 921 -18 385

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter  -41 -53

Summa finansiella poster  -41 -53

Resultat efter finansiella poster  -17 962 -18 438

Bokslutsdispositioner 
Erhållna koncernbidrag  17 968 18 452

Summa bokslutsdispositioner  17 968 18 452

Resultat före skatt  6 14

Skatter
Skatt på årets resultat  -5 -13

Årets resultat   1 1

(Belopp i tkr)
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MÅNGA VILLE TA DEL AV BORÅS VACKRA NATUROMRÅDEN 
Många ville utforska nya naturområden och frågor kring detta  

ökade markant till Borås Besöksservice under året.

              13
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Balansräkning
 

Tillgångar Not 2020-12-31 2019-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar  0 0

Inventarier, verktyg och installationer 4 538 725

Summa materiella anläggningstillgångar  538 725

Summa anläggningstillgångar  538 725

Omsättningstillgångar
Färdiga varor och handelsvaror  0 0

Summa   0 0

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  5 92

Fordringar hos koncernföretag 5 18 182 18 886

Fordringar Borås Stad  0 117

Övriga fordringar  765 279

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  95 235

Summa kortfristiga fordringar   19 047 19 609

Kassa och bank
Kassa och bank  0 0

Summa kassa och bank   0 0

Summa omsättningstillgångar  19 047 19 609

SUMMA TILLGÅNGAR  19 585 20 334

(Belopp i tkr)
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Eget kapital och skulder Not 2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital      

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1.000 aktier)  100 100

Summa bundet eget kapital   100 100

Fritt eget kapital   

Balanserat resultat  13 12

Årets resultat  1 1

Summa fritt eget kapital   14 13

Summa eget kapital  114 113

Långfristiga skulder     6

Skuld till moderföretag, Borås Stadshus AB  16 188 17 704 

Summa långfristiga skulder  16 188 17 704

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  1322 769

Skulder till koncernföretag 7 6 0

Skulder till Borås Stad  59 0

Övriga skulder  516 402

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 381 1 346
 
Summa kortfristiga skulder  3 284 2 517

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  19 586 20 334

Årsredovisning för BoråsBorås TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31               15



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2932

16             

GIANNI VERSACE RETROSPECTIVE
Modeutställningen Gianni Versace Retrospective var en del av Textilmuseets 
vision av att vara Nordens ledande museum inom textil med inriktning  
på textilindustri, mode, design, konst och innovativa textilier.
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Noter 

Not 1 Redovisning och värderingsprinciper 
Belopp i tkr om inget annat anges. 
Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Års- 
redovisning i mindre företag, (K2-reglerna). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört 
med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodo-
göras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkterna redovisas med 
avdrag för mervärdeskatt, rabatter, returer och liknande avdrag. 
Borås TMEs intäkter  består i huvudsak av ersättning för turistrelaterad verksamhet så som 
intäkter från turistevenemang, stöd från stiftelser och offentliga bidrag.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar i form av inventarier har upptagits till anskaffningskostnad med 
avdrag för avskrivningar över bedömd nyttjandeperiod. Inventarierna skrivs av med 20 %. 
Inventarier av mindre värde kostnadsförs i sin helhet vid anskaffning. 
 
Noter till resultaträkningen

Not 2  Nettoomsättning, övriga intäkter 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                             2020-01-01-         2019-01-01-                         
Nettoomsättning  2020-12-31 2019-12-31 
Nettoomsättning  356 848 
Delsumma  356 848 
 
Övriga Rörelseintäkter  2020-01-01- 2019-01-01- 
  2020-12-31 2019-12-31

Driftsbidrag från Borås Näringsliv ekonomiska förening  900 900
Övriga intäkter  1 864 1 379
Delsumma  2 764 2 279
 
Summa  3 120 3127

Inköp och försäljning mellan koncernbolag
Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 1,0 % av inköpen och 31 % av 
försäljningen andra företag inom den koncern som bolaget tillhör. 

Not 3   Medelantal anställda
Medeltal anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterad till normal arbetstid. 
 
Medelantalet anställda                                                                      2020-01-01–        2019-01-01– 
                                                                                                               2020-12-31           2019-12-31
Män  6 5
Kvinnor  10   12

Totalt  16 17

Fördelning ledande befattningshavare på balansdagen  
Kvinnor:  
Styrelseledamöter    6   6 
Andra personer i företagets ledning inkl VD  1              1
Män:
Styrelseledamöter  6 6
Andra personer i företags ledning inkl VD  - -
Totalt  13 13

Årsredovisning för BoråsBorås TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31               17
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Noter till balansräkningen 
 
Not 4  Inventarier, verktyg och installationer  2020-12-31  2019-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
Vid årets början  1 946 1 127 
Anskaffning  0 819 
Summa anskaffningsvärden  1 946 1  946

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:  
Vid årets början  -1 221 -1 108
Avyttringar och utrangeringar   
Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden  -187 -113
Summa avskrivningar  -1 408 -1 221

Redovisat värde vid årets slut  538 725 
 
Not 5  Fordringar hos koncernföretag  2020-12-31 2019-12-31 
Specifikation fordringar hos koncernföretag 
Fordringar hos moderbolag, Borås Stadshus AB  17 968 18 569 
Fordringar hos övriga koncernföretag  214 317 
Summa   18 182 18 886

Not 6  Skuld Borås Stad  2020-12-31 2019-12-31 
Beviljad kreditlimit  22 000 22 000 
Outnyttjad del  -5 812 -4 296 
Utnyttjat kreditbelopp  16 188  17 704  
 
Not 7 Skulder till koncernföretag  2020-12-31 2019-12-31 
Skulder till övriga koncernföretag  6 0 
Skulder till Borås Stad  59 0 
Total  65 0

Övriga noter

Not 8  Ägarförhållanden 
Bolaget är dotterbolag till Borås Stadshus AB, org nr 556547-5646 med säte i Borås.  
Borås Stadshus AB upprättar koncernredovisning. Bolaget ägs till 91% av Borås Stadshus AB 
och till 9% av Borås Näringsliv ekonomiska förening (org nr: 769615-6434).

Not 9 Kapitaltäckningsgaranti 
Bolaget har en ”Kapitaltäckningsgaranti” utställd av Borås Stad. 
Borås Stad åtar sig att svara för BoråsBorås TME ABs budgeterade kostnader vid var tid.

18                Årsredovisning för BoråsBorås TME AB 556784-7719 Räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31
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BORÅS 400 ÅR  2021
Ett förberedande år inför jubileumsåret 2021 när Borås fyller 400 år. 

Varje dag 1 - 24 december öppnades en ny lucka i den digitala julkalendern i 
sociala kanaler, där engagerade personer presenterade händelserna.

Konsbiennal 29 maj - 26 septKonsbiennal 29 maj - 26 sept

Tornmusik från högre höjder 29 juniTornmusik från högre höjder 29 juni

Första spadtaget för ny oasFörsta spadtaget för ny oas

JubileumsguidningarJubileumsguidningar

Kvällsföreläsningar om hållbarhetKvällsföreläsningar om hållbarhet SM i friidrott på RyavallenSM i friidrott på Ryavallen Kungligt besök på födelsedagen?Kungligt besök på födelsedagen?

Mode, jeanskonst, ull och livets vävMode, jeanskonst, ull och livets väv Nyårsprogram -startskottet på jubileetNyårsprogram -startskottet på jubileet Kronängsparken blir ett grönt vardagsrumKronängsparken blir ett grönt vardagsrum Borås rent och snyggt siktar på fimpfrittBorås rent och snyggt siktar på fimpfritt

Kretsloppet anordnar nya loppKretsloppet anordnar nya lopp Gediget program av Borås MuseumGediget program av Borås Museum 100-årsringar visar stadens gräns100-årsringar visar stadens gräns Knitting Peace på Borås StadsteaterKnitting Peace på Borås Stadsteater

Konst på menyn på OrangerietKonst på menyn på Orangeriet RFSL Sjuhärad 50 år och Borås PrideRFSL Sjuhärad 50 år och Borås Pride Planering för körfestival 13- 15 majPlanering för körfestival 13- 15 maj Bilder av Borås på ÅlgårdenBilder av Borås på Ålgården

Vad ska Borås bli? boras.se/visionVad ska Borås bli? boras.se/vision Jubileumsdansen 29 aprilJubileumsdansen 29 april Utställningen Borås - alla tiders stadUtställningen Borås - alla tiders stad Högskolan firar under valborgsveckanHögskolan firar under valborgsveckan
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NO LIMIT ARTSCAPE EDITION BORÅS 2020
Över 5000 personer besökte No Limit under evenemangsdagarna 17-20 september.
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Per-Olof Höög Ulrik Nilsson
Ordförande Ledamot

Hanna Lassing Therése Björklund
Ledamot Ledamot

Caroline Wallin Erik Svalander
Ledamot Ledamot

Albert Alexandersson Klas Tryborn  
Ledamot Ledamot

 

Helena Ransjö Alcenius
Verkställande direktör

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-02-28
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Auktoriserad revisor
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LJUSSATT KONST - GUIDADE VISNINGAR
I årets början erbjöds guidade visningar av den ljussatta konsten.

24                
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VI ÄR BORÅS TME
”Borås TME är ett samägt bolag mellan Borås Stad och Borås Näringsliv  
Ekonomiska förening i syfte att verka för att Borås framstår och upplevs som  
en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. Bolaget ska offensivt  
marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med att förbättra och  
utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring och platsutveckling.”

VI    BORÅS
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Borås TME  
Österlånggatan 17
503 31 Borås

033-35 70 90
info@boras.com
boras.com

Borås TME är ett kommunalt bolag som samägs av Borås Stad och Borås Näringsliv ekonomiska förening.
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Årsredovisning 2020 
Mål och ekonomi 
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11 PPoolliittiisskk  rreepprreesseennttaattiioonn    
11..11 DDiirreekkttiioonn  

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen hade sex 
sammanträden under 2020. 
 

Ordförande  Malin Carlsson (S) 
 

Borås Stad 
 

 Tom 200331 
Ordförande  Ulf Olsson (S) Borås Stad  From 200401 
1e vice ordförande Bengt Hilmersson (C) Vårgårda kommun  
2e vice ordförande Lisa Dahlberg (S) Marks kommun  
Ledamot Michael Plogell (FR) Bollebygds kommun  
Ledamot Annette Carlson (M) Borås Stad  
Ledamot Gunnar Andersson (M) Herrljunga kommun  
Ledamot Stefan Carlsson (S) Svenljunga kommun  
Ledamot Tony Hansen (S) Tranemo kommun  
Ledamot Roland Karlsson (C) Ulricehamns kommun  
    
Ersättare Lars-Erik Olsson (S) Bollebygds kommun  
Ersättare Kerstin Hermansson (C) Borås Stad  
Ersättare Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad  
Ersättare Mats Palm (S) Herrljunga kommun  
Ersättare Tomas Johansson (M) Marks kommun  
Ersättare Johan Björkman (M) Svenljunga kommun  
Ersättare Lennart Haglund (C) Tranemo kommun  
Ersättare Wiktor Öberg (M) Ulricehamns kommun  
Ersättare Tony Willner (S) Vårgårda kommun  
    Adjungerad Christofer Bergenblock (C) Varbergs kommun  
Adjungerad Jana Nilsson (S) Varbergs kommun  
Adjungerad Ingemar Basth (MP) 
Adjungerad Jan-Olof Sundh (V) 
Adjungerad Crister Spets (SD) 
Adjungerad Mikael Levander (NU) 
Adjungerad  Monica Björsell (LPO)   Tom 200227 
Adjungerad  Thomas Carlsson (LPO)   From 200228 
Adjungerad Anna Svalander (L)   

 

11..22 RReevviissoorreerr  

Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, 
Mark och Ulricehamn utser vardera en revisor samt en ersättare. Borås revisor är sammankallande. 
Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare. 
 

Ordinarie Boris Preijde (M) Borås Stad  
Ordinarie  Roger Fogelström (M) Marks kommun Tom 200923 
Ordinarie Marijke Hallencreutz (M) Marks kommun From 200924 
Ordinarie Malin Myrman (M) Tranemo kommun  
Ordinarie Ingrid Isaksson (S) Ulricehamns kommun  
Ordinarie Weine Eriksson (S) Vårgårda kommun  
Ersättare Ingwer Kliche (S) Borås Stad  
Ersättare Eva Ryberg (S) Marks kommun  
Ersättare Lars-Erik Josefsson (M) Ulricehamns Kommun  
Ersättare Göran Frantz (M) Vårgårda kommun  
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22 FFöörrvvaallttnniinnggssbbeerräätttteellssee  

22..11 OOrrggaanniissaattiioonn  oocchh  vveerrkkssaammhheettssiiddéé  

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. 
Varbergs kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt 
organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på den förbundsordning som beslutats av 
medlemskommunerna.  
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science 
center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. 
 
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter. 
Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss 
röststyrka och som inte annars är företrädda. 
 
De två beredningsgrupperna, Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens 
arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet 
inom sina verksamhetsområden. 
 
Det finns även en politisk styrgrupp för Navet science center och ett delregionalt politiskt samråd för 
Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen. Förbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt 
nominerar deltagare till styrelsen för VästKom. 
 
Sammanfattningsvis ska förbundet 
- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning 
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndigheter och 

organisationer på regional nivå 

22..11..11 MMååll  

Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara 
ett bra område att bo, arbeta och leva i.  
 
Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa 
gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.  

22..11..22 VVeerrkkssaammhheett  oocchh  ffiinnaannssiieerriinngg    

Förbundet bedriver verksamhet inom regional utveckling samt välfärd och kompetens med syfte att 
främja samverkan mellan medlemskommunerna. Förbundet driver även delregionala projekt och 
verksamheter på uppdrag av medlemskommunerna samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra 
Götalandsregionen.  
 
Förbundskansliet bistår den politiska strukturen och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar 
och andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och 
kompetensförstärkningar. 
 
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp 
utveckling inom de kommunala verksamhetsområdena deltar förbundet i tjänstemannagrupper på 
delregional, regional och nationell nivå. 
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Verksamheten finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna samt via bidrag 
för tillväxtsatsningar från Västra Götalandsregionen. Tillväxtmedel och projektmedel utgör de största 
intäktsposterna för förbundet. Majoriteten av dessa delas sedan ut till externa parter för olika projekt 
och utvecklingsarbeten enligt fastställd modell.  
 
Dataskyddsombudsverksamheten, Medarbetarcentrum och Navet science center finansieras och nyttjas 
olika av medlemskommunerna och förs därför som egna enheter i den interna redovisningen. Detta 
gäller även Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som finansieras av både medlemskommunerna och 
Västra Götalandsregionen. Även Business Region Borås redovisas separat och från och med 2020 är 
kansliet och tillväxtmedel/projekt separata enheter. 
 
Utöver ovanstående bedriver förbundet en rad projekt där finansiering sker i särskild ordning. 
 

Verksamhet Finansiering 
Kansli Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 41 kr för finansiering av kansli och 

basverksamhet. Varberg 11 kr/invånare. 
Tillväxtmedel samt projekt Anslag för tilldelning av tillväxtmedel är 17 500 tkr varav 

medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr (37 kr/invånare) och 
Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver 
tillväxtmedel erhålls projektmedel från andra externa parter.  

Business Region Borås Medlemsavgift 6 kr/invånare. 
Dataskyddsombud Fast avgift om 129 tkr per deltagande kommun samt en rörlig del 

baserad på antal invånare. 
Medarbetarcentrum Medlemsavgift samt försäljning av tjänster. 
Navet science center Medlemsavgift, bidrag från Skolverket och Västra Götalandsregionen, 

sålda tjänster samt temporära projektmedel. 
Närvårdssamverkan Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 50 % samt temporära projektmedel. 
 

22..22 HHäännddeellsseerr  aavv  vväässeennttlliigg  bbeettyyddeellssee  

Det är framförallt två händelser som haft stora konsekvenser för verksamheten under året; 
coronapandemin och minskat bidrag från Skolverket avseende Navet science center. 
 
Skolverkets bidrag till Navet science center minskades med 1 100 tkr för innevarande år till följd av 
förändrad fördelningsmodell, där hänsyn inte längre tas till kvalitet utan enbart kvantitativa variabler. 
Beslutet kom 29 april och var oväntat. Då bidraget förväntas ligga kvar på den lägre nivån kommande år 
har en översyn gjorts av verksamheten och en ny organisation förhandlats för att uppnå en verksamhet 
och ekonomi i balans from 2021.  
 
Navet science center är även den verksamhet inom förbundet som påverkats mest ekonomiskt av 
coronapandemin. Helgverksamheten för allmänheten stängde 6 april och Navet har sedan hållit stängt, 
med undantag av sommarperioden då verksamheten hade begränsade öppettider och begränsat antal 
besökare. Naturligtvis med mindre intäkter än prognosticerat som följd. Utbildningar och konferenser i 
Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har 
ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om 
verksamheten till att pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik 
och biologi. Ett antal kostnadsreducerande åtgärder har vidtagits och en ny organisation har 
förhandlats. Möjligheterna till alternativ finansiering har setts över och nya ansökningar om medel har 
genererat intäkter.  
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Verksamheten finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna samt via bidrag 
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Det är framförallt två händelser som haft stora konsekvenser för verksamheten under året; 
coronapandemin och minskat bidrag från Skolverket avseende Navet science center. 
 
Skolverkets bidrag till Navet science center minskades med 1 100 tkr för innevarande år till följd av 
förändrad fördelningsmodell, där hänsyn inte längre tas till kvalitet utan enbart kvantitativa variabler. 
Beslutet kom 29 april och var oväntat. Då bidraget förväntas ligga kvar på den lägre nivån kommande år 
har en översyn gjorts av verksamheten och en ny organisation förhandlats för att uppnå en verksamhet 
och ekonomi i balans from 2021.  
 
Navet science center är även den verksamhet inom förbundet som påverkats mest ekonomiskt av 
coronapandemin. Helgverksamheten för allmänheten stängde 6 april och Navet har sedan hållit stängt, 
med undantag av sommarperioden då verksamheten hade begränsade öppettider och begränsat antal 
besökare. Naturligtvis med mindre intäkter än prognosticerat som följd. Utbildningar och konferenser i 
Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har 
ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om 
verksamheten till att pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik 
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Även övriga verksamheter inom förbundet har fått ställa om till följd av pandemin. Utbildningar och 
möten har ställts in eller genomförts digitalt och arbetsuppgifter har prioriterats om. Ett antal av de 
projekt som beviljats tillväxtmedel har lämnat in reviderade projektplaner, i de flesta fall handlar det om 
förskjutning av tidplanen samt omställning till digitala lösningar. 
 
Pandemin har haft stora konsekvenser för besöksnäringen och projektledaren för Destination 
Boråsregionen arbetade under våren med att starta upp en Företagsjour med syfte att ge företagen i 
regionen hjälp och rådgivning i den svåra sits pandemin medför.  
 
Många av förbundets medarbetare har deltagit i olika former av coronarelaterade insatser; lokalt, 
regionalt och nationellt. Exempel är länsgemensamma kraftsamlingar kring företagsstöd, regionala 
kompetensutvecklingsinsatser för varslad personal samt samordning av delregionala insatser inom 
ramen för kompetensrådet. Regionutvecklare inom välfärdsområdet samt Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg har näst intill enbart arbetat med samordningsinsatser och stöd till medlemskommunerna, 
vilket innebär att övriga insatser inom välfärdsutvecklingen fått stå tillbaka. 
 
Förbundet har fått statligt stöd i form av minskade arbetsgivaravgifter under fyra månader samt 
återbetalad sjukersättning. Sammantaget har förbundets verksamheter kunnat möta pandemin 
ekonomiskt utan större påverkan. Dock har ordinarie verksamhet fått stå tillbaka och 
utvecklingsinsatser försenats, vilket fått konsekvenser för måluppfyllelsen. 

22..33 VVäässeennttlliiggaa  ppeerrssoonnaallfföörrhhåållllaannddeenn  

På grund av förändringar i rapporteringsskyldigheten saknas vissa historiska uppgifter. 
 

 2018 2019  2020 
Antal anställda, åa (se bilaga 1) 44,1 44,4 42,2 
Sjukfrånvaro total i %  3,2 1,9 2,3 
Män 0,7 1,0 0,5 
Kvinnor 4,5 2,4 3,2 
Sjukfrånvaro 1-14 dgr i % av total sjukfrånvaro 34,8 47,2 38,7 
Män 100 53,3 18,8 
Kvinnor 29,3 45,9 35,7 
Sjukfrånvaro över 60 dgr i % av total sjukfrånvaro 53,6 33,9 27,9 
Män 0 46,7 0 
Kvinnor 58,1 31,0 27,9 
Sjukfrånvaro 29 år och yngre    0,4 
Män   0 
Kvinnor   0,4 
Sjukfrånvaro 30-49 år    4,6 
Män   1,1 
Kvinnor   6,1 
Sjukfrånvaro 50 år och äldre    1,2 
Män   0,8 
Kvinnor   1,2 
Medianlön för tillsvidareanställda, kr/månad 41 901 42 066 43 328 
Män   42 462 
Kvinnor   43 328 
Tillsvidareanställda med heltidsanställning i % 93 94 92 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i % 99 98 97 

  



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2952

Årsredovisning 
Datum: 2021-02-12 

Sida 8 (34) 
 

 

22..44 RReessuullttaatt  22002200  

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 107 tkr gentemot budget vilket är 973 tkr högre än 
2019. De största avvikelserna är förbundskansliet som redovisar ett positivt resultat gentemot budget 
om 1 221 tkr samt Navet science center som redovisar ett negativt resultat om 1 119 tkr. Business 
Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat, vilket beror på att de interna 
överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2021. 

22..44..11 KKoommmmeennttaarreerr  ttiillll  eekkoonnoommiisskktt  rreessuullttaatt  ii  fföörrhhåållllaannddee  ttiillll  ddeellåårrssbbookksslluutteett  

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett positivt resultat om knappt 200 tkr i 
förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet överensstämmer därmed med tidigare 
lagd prognos.  
 
Förbundskansliet redovisar ett överskott om 1 221 tkr vilket är knappt 300 tkr lägre än prognosen vid 
delåret. Överskottet beror på minskade personalkostnader, bland annat till följd av statliga 
coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjukersättning) samt ökade intäkter till följd av 
effektiviseringar. 
 
Medarbetarcentrum redovisar ett överskott om 5 tkr, vilket är knappt 250 tkr lägre än prognosen vid 
delåret. Differensen förklaras av en ökad semesterlöneskuld. Business Region Borås prognosticerade ett 
överskott om 400 tkr och resultatet för helåret blev knappt 1 000 tkr. Överskottet beror på icke utförda 
aktiviteter på grund av coronapandemin samt att tjänsten var obemannad del av året. BRB:s faktiska 
resultat bokförs som ett nollresultat. 
 
Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott gällande driften om 1 250 tkr. Det 
totala driftunderskottet blev 519 tkr och beror på det minskade bidraget från Skolverket samt minskade 
intäkter till följd av coronapandemin, motsvarande ca 3 000 tkr. Majoriteten av de minskade intäkterna 
har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering. Det totala 
resultatet för helåret blev ett underskott om 1 119 tkr varav 600 tkr är direktavskrivna kostnader för 
den nya astronomiutställningen som enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska belasta eget kapital.  
 
Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 800 tkr och resultatet blev ett 
överskott om 884 tkr. Överskottet förklaras av överflyttade medel från 2019 om 454 tkr, inställda 
aktiviteter till följd av coronapandemin samt såld tjänst till Västra Götalandsregionen motsvarande 50 % 
under mars-oktober och därefter 80 %. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat 
vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera 
resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. 

22..55 BBaallaannsskkrraavvssuuttrreeddnniinngg  

Kommunalförbundet redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2020 om 107 tkr. Förbundet 
använder inte resultatutjämningsreserv (RUR).  
 
Beräkning av balanskravsresultat  
Belopp i tkr  
Årets resultat enligt resultaträkningen    107 
Reduceringar och justeringar                            0 
Balanskravsresultat                                 107 
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22..44 RReessuullttaatt  22002200  

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 107 tkr gentemot budget vilket är 973 tkr högre än 
2019. De största avvikelserna är förbundskansliet som redovisar ett positivt resultat gentemot budget 
om 1 221 tkr samt Navet science center som redovisar ett negativt resultat om 1 119 tkr. Business 
Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat, vilket beror på att de interna 
överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2021. 

22..44..11 KKoommmmeennttaarreerr  ttiillll  eekkoonnoommiisskktt  rreessuullttaatt  ii  fföörrhhåållllaannddee  ttiillll  ddeellåårrssbbookksslluutteett  

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett positivt resultat om knappt 200 tkr i 
förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet överensstämmer därmed med tidigare 
lagd prognos.  
 
Förbundskansliet redovisar ett överskott om 1 221 tkr vilket är knappt 300 tkr lägre än prognosen vid 
delåret. Överskottet beror på minskade personalkostnader, bland annat till följd av statliga 
coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjukersättning) samt ökade intäkter till följd av 
effektiviseringar. 
 
Medarbetarcentrum redovisar ett överskott om 5 tkr, vilket är knappt 250 tkr lägre än prognosen vid 
delåret. Differensen förklaras av en ökad semesterlöneskuld. Business Region Borås prognosticerade ett 
överskott om 400 tkr och resultatet för helåret blev knappt 1 000 tkr. Överskottet beror på icke utförda 
aktiviteter på grund av coronapandemin samt att tjänsten var obemannad del av året. BRB:s faktiska 
resultat bokförs som ett nollresultat. 
 
Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott gällande driften om 1 250 tkr. Det 
totala driftunderskottet blev 519 tkr och beror på det minskade bidraget från Skolverket samt minskade 
intäkter till följd av coronapandemin, motsvarande ca 3 000 tkr. Majoriteten av de minskade intäkterna 
har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering. Det totala 
resultatet för helåret blev ett underskott om 1 119 tkr varav 600 tkr är direktavskrivna kostnader för 
den nya astronomiutställningen som enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska belasta eget kapital.  
 
Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 800 tkr och resultatet blev ett 
överskott om 884 tkr. Överskottet förklaras av överflyttade medel från 2019 om 454 tkr, inställda 
aktiviteter till följd av coronapandemin samt såld tjänst till Västra Götalandsregionen motsvarande 50 % 
under mars-oktober och därefter 80 %. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat 
vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera 
resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. 

22..55 BBaallaannsskkrraavvssuuttrreeddnniinngg  

Kommunalförbundet redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2020 om 107 tkr. Förbundet 
använder inte resultatutjämningsreserv (RUR).  
 
Beräkning av balanskravsresultat  
Belopp i tkr  
Årets resultat enligt resultaträkningen    107 
Reduceringar och justeringar                            0 
Balanskravsresultat                                 107 
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22..66 IInnvveesstteerriinnggssvveerrkkssaammhheett  

Navet science center har under året investerat i en ny astronomiutställning motsvarande 1 738 tkr. 
Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska denna belasta det egna kapitalet. 
 

Budget, tkr Utfall, tkr 
0 1 738 

 

22..77 IInntteerrnn  kkoonnttrroollll  

Uppföljning av intern kontrollplan för 2020 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern 
kontrollplan 2021 fattades av Direktionen 2020-12-11. 

22..88 RReeddoovviissnniinnggsspprriinncciippeerr  oocchh  bbeerrääkknniinnggssmmeettooddeerr    

Samma redovisningsprinciper har använts som för årsredovisning 2019. 

22..99 GGoodd  eekkoonnoommiisskk  hhuusshhåållllnniinngg  oocchh  eekkoonnoommiisskk  ssttäällllnniinngg  

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk 
hushållning. Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för 
att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer: 
 
1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga 

nytta för Boråsregionen och medlemskommunerna 
- Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas 
- Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, 

riktlinjer och beslut 
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt 
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som 

ytterst sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet 

Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga 
kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. 
Förbundets finansiella mål 2020 är 
 
1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 mnkr 

 
Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 9 784 tkr, fördelat på kansliet 8 155 tkr, Navet 908 tkr och 
Medarbetarcentrum 721 tkr.  
 
Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska kostnaderna för den nya astronomiutställningen på Navet 
science center belasta eget kapital. Förbundets egna kapital överstiger det finansiella målet. 
 
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där 14 av 21 mål 
anses helt uppfyllda, fyra mål anses delvis uppfyllda och tre ej uppfyllda. Utöver de fastställda mål som 
anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat 
och påbörjat insatser inom en rad områden, exempelvis utvecklat stöd för kommunerna kopplat till 
coronapandemin, reviderat och ställt om projektinsatser samt utökat deltagandet i regionala 
samverkansarenor.  
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande 
samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl 
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de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed 
kan anses vara uppfyllda.   

22..1100 VVeerrkkssaammhheetteennss  fföörrvväännttaaddee  uuttvveecckklliinngg  

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för perioden 2021-2030 samt den delregionala 
utvecklingsstrategi som är under utarbetande kommer att ha stor påverkan på verksamheterna inom 
regional utveckling Boråsregionen. Genom de nya överenskommelser som tecknas med Västra 
Götalandsregionen under 2021 kommer de delregionala utvecklingsinsatserna ske mer genom ett 
processinriktat arbetssätt. Förbundet kommer i större utsträckning att agera processledare för 
utvecklingsinsatser i regionen och i något mindre omfattning fördela utvecklingsmedel till berörda 
aktörer.  
 
Inom område regional utveckling och infrastruktur ligger fokus på att utarbeta en gemensam 
strukturbild för Boråsregionen. Strukturbilden ska utgöra ett gemensamt underlag för delregional och 
viljestyrd planering i ett brett perspektiv. Under 2021 kommer också stort fokus att riktas mot att föra 
fram Boråsregionens behov av nödvändiga infrastruktursatsningar i samband med revideringen av den 
nationella och regionala infrastrukturplanen. Särskilt fokus kommer att riktas mot behovet av 
nödvändiga väginvesteringar samt utbyggnad av den spårbundna trafiken, där ny stambana mellan 
Göteborg och Borås samt utveckling av de regionala banorna är prioriterade.   
 
Samverkansinsatserna inom ramen för Business Region Borås fortsätter med extra fokus på insatser för 
att skapa bättre förutsättningar för tillväxt samt att skapa en region utan etableringsgränser. Exempel 
på insatser är genomförandet av utbildningen “förbättrat företagsklimat, gemensam insiktsmätning för 
hela Boråsregionen samt att verka för färdigställd industrimark i hela regionen.   
 
Inom välfärdsområdet är det fortsatt fokus på arbetet på omställning till Nära vård samt att införa 
framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, ett gemensamt verksamhetsstöd för informationsöverföring. 
Under rådande omständigheter med pågående pandemi kommer insatser också i hög utsträckning att 
riktas mot att stödja kommunerna i deras arbete med rutiner kring corona. 
 
Navet science center är i en omställningsfas och har formulerat ett nytt långsiktigt mål där ambitionen 
är att bredda ägarkretsen till fler kommuner i Boråsregionen. 
  



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 2955

Årsredovisning 
Datum: 2021-02-12 

Sida 10 (34) 
 

 

de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed 
kan anses vara uppfyllda.   

22..1100 VVeerrkkssaammhheetteennss  fföörrvväännttaaddee  uuttvveecckklliinngg  

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för perioden 2021-2030 samt den delregionala 
utvecklingsstrategi som är under utarbetande kommer att ha stor påverkan på verksamheterna inom 
regional utveckling Boråsregionen. Genom de nya överenskommelser som tecknas med Västra 
Götalandsregionen under 2021 kommer de delregionala utvecklingsinsatserna ske mer genom ett 
processinriktat arbetssätt. Förbundet kommer i större utsträckning att agera processledare för 
utvecklingsinsatser i regionen och i något mindre omfattning fördela utvecklingsmedel till berörda 
aktörer.  
 
Inom område regional utveckling och infrastruktur ligger fokus på att utarbeta en gemensam 
strukturbild för Boråsregionen. Strukturbilden ska utgöra ett gemensamt underlag för delregional och 
viljestyrd planering i ett brett perspektiv. Under 2021 kommer också stort fokus att riktas mot att föra 
fram Boråsregionens behov av nödvändiga infrastruktursatsningar i samband med revideringen av den 
nationella och regionala infrastrukturplanen. Särskilt fokus kommer att riktas mot behovet av 
nödvändiga väginvesteringar samt utbyggnad av den spårbundna trafiken, där ny stambana mellan 
Göteborg och Borås samt utveckling av de regionala banorna är prioriterade.   
 
Samverkansinsatserna inom ramen för Business Region Borås fortsätter med extra fokus på insatser för 
att skapa bättre förutsättningar för tillväxt samt att skapa en region utan etableringsgränser. Exempel 
på insatser är genomförandet av utbildningen “förbättrat företagsklimat, gemensam insiktsmätning för 
hela Boråsregionen samt att verka för färdigställd industrimark i hela regionen.   
 
Inom välfärdsområdet är det fortsatt fokus på arbetet på omställning till Nära vård samt att införa 
framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, ett gemensamt verksamhetsstöd för informationsöverföring. 
Under rådande omständigheter med pågående pandemi kommer insatser också i hög utsträckning att 
riktas mot att stödja kommunerna i deras arbete med rutiner kring corona. 
 
Navet science center är i en omställningsfas och har formulerat ett nytt långsiktigt mål där ambitionen 
är att bredda ägarkretsen till fler kommuner i Boråsregionen. 
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33 RRääkkeennsskkaappeerr  

33..11 RReessuullttaattrrääkknniinngg  ttoottaall  

 
Tkr, exkl interna poster 2020 2019 Not Budget 2020 
     
Verksamhetens intäkter 29 283 31 614 1 40 319 
Verksamhetens kostnader -61 967 -62 212 2 -78 433 
Avskrivningar -431 -325  -300 
Verksamhetens nettokostnader -33 115 -30 923  -38 414 

     
Förbundsbidrag, Kansli* 9 945 16 822 3 9 946  
Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt 8 339  4 13 844 
Medlemsavgifter, Navet 7 231 7 487 5 7 231 
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 427 2 367 6 2 427 
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 1 850 2 564 7 2 264 
Medfinansiering, BRB 1 355 1 300 8 1 342 
Medfinansiering, DSO 2 409 0 9 2 409 
Verksamhetens resultat 441 -383  1 049  

     
Finansiella intäkter 28 0 10 0 
Finansiella kostnader -362 -483 11 -1 020 
Resultat efter finansiella poster 107 -866  29 

     
Extraordinära poster 0 0  0 

     
Årets resultat 107 -866  29 
     
* 2019 inkl Tillväxtmedel och projekt     

 
 

33..11..11 RReessuullttaattrrääkknniinngg  KKaannssllii  

 
Tkr, inkl interna poster 2020 Budget 2020 
   
Verksamhetens intäkter 4 658 3 307 
Verksamhetens kostnader -13 029 -13 253 
Avskrivningar -33 0 
Verksamhetens nettokostnader -8 404 -9 946 

   
Förbundsbidrag, Kansli 9 945 9 946 
Finansiella intäkter 28 0 
Finansiella kostnader -348 0 
Resultat före extraordinära poster 1 221 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 1 221 0 
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33..11..22 RReessuullttaattrrääkknniinngg  TTiillllvvääxxttmmeeddeell  oocchh  pprroojjeekktt  

 
Tkr, inkl interna poster 2020 Budget 2020 
   
Verksamhetens intäkter 16 263 24 871 
Verksamhetens kostnader -24 727 -37 715 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -8 464 -12 844 

   
Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt 8 339 13 844 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 -1 000 
Resultat före extraordinära poster -125 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat -125 0 

 
 

33..11..33 RReessuullttaattrrääkknniinngg  BBuussiinneessss  RReeggiioonn  BBoorrååss  

 
Tkr, inkl interna poster 2020 2019 Budget 2020 
    
Verksamhetens intäkter 0 83 0 
Verksamhetens kostnader -1 355 -1 383 -1 342 
Avskrivningar 0 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -1 355 -1 300 -1 342 

    
Medfinansiering, BRB 1 355 1 300 1 342 
Finansiella intäkter 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 
Resultat före extraordinära poster 0 0 0 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Årets resultat 0 0 0 
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33..11..22 RReessuullttaattrrääkknniinngg  TTiillllvvääxxttmmeeddeell  oocchh  pprroojjeekktt  

 
Tkr, inkl interna poster 2020 Budget 2020 
   
Verksamhetens intäkter 16 263 24 871 
Verksamhetens kostnader -24 727 -37 715 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -8 464 -12 844 

   
Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt 8 339 13 844 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 -1 000 
Resultat före extraordinära poster -125 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat -125 0 

 
 

33..11..33 RReessuullttaattrrääkknniinngg  BBuussiinneessss  RReeggiioonn  BBoorrååss  

 
Tkr, inkl interna poster 2020 2019 Budget 2020 
    
Verksamhetens intäkter 0 83 0 
Verksamhetens kostnader -1 355 -1 383 -1 342 
Avskrivningar 0 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -1 355 -1 300 -1 342 

    
Medfinansiering, BRB 1 355 1 300 1 342 
Finansiella intäkter 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 
Resultat före extraordinära poster 0 0 0 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Årets resultat 0 0 0 
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33..11..44 RReessuullttaattrrääkknniinngg  DDaattaasskkyyddddssoommbbuudd  

 
Tkr, inkl interna poster 2020 Budget 2020 
   
Verksamhetens intäkter 0 0 
Verksamhetens kostnader -2 284 -2409 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 284 -2 409 

   
Medfinansiering, DSO 2 409 2 409 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat före extraordinära poster 125 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 125 0 

 
 

33..11..55 RReessuullttaattrrääkknniinngg  MMeeddaarrbbeettaarrcceennttrruumm  

  
Tkr, inkl interna poster 2020 2019 Budget 2020 
    
Verksamhetens intäkter 763 918 473 
Verksamhetens kostnader -3 185 -3 278 -2 900 
Avskrivningar 0 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 422 -2 360 -2 427 

    
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 427 2 367 2 427 
Finansiella intäkter 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 
Resultat före extraordinära poster 5 7 0 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Årets resultat 5 7 0 
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33..11..66 RReessuullttaattrrääkknniinngg  NNaavveett  sscciieennccee  cceenntteerr  

 
Tkr, inkl interna poster 2020 2019 Budget 2020 

    
Verksamhetens intäkter 10 064 12 116 11 668 
Verksamhetens kostnader -18 002 -20 020 -18 550 
Avskrivningar -397 -292 -300 
Verksamhetens nettokostnader -8 335 -8 196 -7 182 

    
Medlemsavgifter, Navet 7 231 7 487 7 231 
Finansiella intäkter 0 0  
Finansiella kostnader -15 -5 -20 
Resultat före extraordinära poster -1 119 -714 29 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Årets resultat -1 119 -714 29 

 
 

33..11..77 RReessuullttaattrrääkknniinngg  NNäärrvvåårrddssssaammvveerrkkaann  SSööddrraa  ÄÄllvvssbboorrgg  

 
Tkr, inkl interna poster 2020 2019 Budget 2020 

    
Verksamhetens intäkter 1 570 1 428 0 
Verksamhetens kostnader -3 420 -3 992 -2 264 
Avskrivningar 0 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -1 850 -2 564 -2 264 

    
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 1 850 2 564 2 264 
Finansiella intäkter 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 
Resultat före extraordinära poster 0 0 0 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Årets resultat 0 0 0 
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33..11..66 RReessuullttaattrrääkknniinngg  NNaavveett  sscciieennccee  cceenntteerr  

 
Tkr, inkl interna poster 2020 2019 Budget 2020 

    
Verksamhetens intäkter 10 064 12 116 11 668 
Verksamhetens kostnader -18 002 -20 020 -18 550 
Avskrivningar -397 -292 -300 
Verksamhetens nettokostnader -8 335 -8 196 -7 182 

    
Medlemsavgifter, Navet 7 231 7 487 7 231 
Finansiella intäkter 0 0  
Finansiella kostnader -15 -5 -20 
Resultat före extraordinära poster -1 119 -714 29 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Årets resultat -1 119 -714 29 

 
 

33..11..77 RReessuullttaattrrääkknniinngg  NNäärrvvåårrddssssaammvveerrkkaann  SSööddrraa  ÄÄllvvssbboorrgg  

 
Tkr, inkl interna poster 2020 2019 Budget 2020 

    
Verksamhetens intäkter 1 570 1 428 0 
Verksamhetens kostnader -3 420 -3 992 -2 264 
Avskrivningar 0 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -1 850 -2 564 -2 264 

    
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 1 850 2 564 2 264 
Finansiella intäkter 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 
Resultat före extraordinära poster 0 0 0 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Årets resultat 0 0 0 
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33..22 BBaallaannssrrääkknniinngg    

 
Tkr 2020 2019 Not 

    
TILLGÅNGAR    
    
Anläggningstillgångar 3 306 1 998  
Maskiner och inventarier 2 794 1 486 12 
Värdepapper 512 512 13 

    
Omsättningstillgångar 74 955 69 562  
Varulager 384 389  
Kortfristiga fordringar 6 165 5 309 14 
Fordringar hos Borås stad 68 389 63 837 15 
Kassa och bank 17 27  
    
Summa tillgångar       78 261 71 560  
    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
    
Eget kapital 9 784 9 677 16 
Därav årets resultat 107 -866  
    
Avsättningar 16 140 17 148  
Andra avsättningar 16 140 17 148 17 

    
Skulder 52 337 44 735  
Långfristiga skulder 46 71 18 
Kortfristiga skulder 52 291 44 664 19 

    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 78 261 71 560  
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33..33 KKaassssaaffllööddeessaannaallyyss  

 
Tkr 2020 2019 

   
Den löpande verksamheten   
   
Årets resultat före extraordinära poster 107 -866 
Justering för av- och nedskrivningar 431 325 
Justering för gjorda avsättningar -1 008 -12 875 

   
Medel från verksamheten före -470 -13 416 
förändring av rörelsekapital   
   
Minskning av varulager 6 0 
Ökning/Minskning kortfristiga fordringar -5 409 7 903 
Ökning kortfristiga skulder 7 626 5 819 

   
Kassaflöde från den löpande  1 753 306 
verksamheten   
   
Investeringsverksamheten   
   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 738 -273 

   
Finansieringsverksamheten   
   
Minskning av långfristig skuld -25 -25 
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 

   
Kassaflöde från finansierings- -25 -25 
verksamheten   
   
Årets kassaflöde -10 8 

   
Likvida medel vid årets början 27 19 
Likvida medel vid årets slut 17 27 

 -10 8 
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33..33 KKaassssaaffllööddeessaannaallyyss  

 
Tkr 2020 2019 

   
Den löpande verksamheten   
   
Årets resultat före extraordinära poster 107 -866 
Justering för av- och nedskrivningar 431 325 
Justering för gjorda avsättningar -1 008 -12 875 

   
Medel från verksamheten före -470 -13 416 
förändring av rörelsekapital   
   
Minskning av varulager 6 0 
Ökning/Minskning kortfristiga fordringar -5 409 7 903 
Ökning kortfristiga skulder 7 626 5 819 

   
Kassaflöde från den löpande  1 753 306 
verksamheten   
   
Investeringsverksamheten   
   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 738 -273 

   
Finansieringsverksamheten   
   
Minskning av långfristig skuld -25 -25 
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 

   
Kassaflöde från finansierings- -25 -25 
verksamheten   
   
Årets kassaflöde -10 8 

   
Likvida medel vid årets början 27 19 
Likvida medel vid årets slut 17 27 

 -10 8 
 
 
 
  

Årsredovisning 
Datum: 2021-02-12 

Sida 17 (34) 
 

 

33..44 NNootteerr  

 
Tkr 2020 2019  
1 Verksamhetens intäkter    
Statsbidrag 4 182 6 234  
Bidrag från Regionen 14 969 10 082  
EU-bidrag 657 1 894  
Övriga intäkter 9 475 13 404  
Summa 29 283 31 614  
    
2 Verksamhetens kostnader    
Bidrag till projekt/verksamheter 14 913 8 098  
Personalkostnader 31 900 35 428  
Material och tjänster 15 154 18 686  
Summa 61 967 62 212  
    
3 Förbundsbidrag, Kansli (2019 inkl tillväxt)    
Bollebygd 387 730  
Borås 4 615 8 717  
Herrljunga 389 740  
Mark 1 431 2 698  
Svenljunga 440 834  
Tranemo 490 925  
Ulricehamn 1 006 1 900  
Varberg 705 695  
Vårgårda 482 904  
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2018 0 4 184  
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2019 0 -5 505  
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2020 0 0  
Summa 9 945 16 822  
    
4 Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt    
Bollebygd 349   
Borås 4 165   
Herrljunga 351   
Mark 1 291   
Svenljunga 398   
Tranemo 442   
Ulricehamn 908   
Vårgårda 435   
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2019 5 505   
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2020 -5 505   
Summa 8 339   
    
5 Medlemsavgifter, Navet    
Borås 6 042 5 894  
Mark 706 689  
Svenljunga 215 210  
Tranemo 268 262  
Ulricehamn 0 432  
Summa 7 231 7 487  
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6 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum    
Borås 1 524 1 486  
Mark 553 540  
Svenljunga 164 160  
Tranemo 186 181  
Summa 2 427 2 367  
    
7 Medfinansiering, Närvårdssamverkan    
Bollebygd 48 47  
Borås 570 566  
Herrljunga 48 48  
Mark 177 175  
Svenljunga 54 54  
Tranemo 60 60  
Ulricehamn 124 123  
Vårgårda 59 58  
Fakturerat HSNK 1 140 1 132  
Överskott 2018 0 755  
Överskott 2019 454 -454  
Överskott 2020 -884 0  
Summa 1 850 2 564  
    
8 Medfinansiering, Business Region Borås    
Bollebygd 57 56  
Borås 676 671  
Herrljunga 57 57  
Mark 209 208  
Svenljunga 64 64  
Tranemo 72 71  
Ulricehamn 147 146  
Vårgårda 70 69  
Överskott 2018 0 954  
Överskott 2019 996 -996  
Överskott 2020 -993 0  
Summa 1 355 1 300  
    
9 Medfinansiering, Dataskyddsombud    
Bollebygd 204   
Borås 1 019   
Herrljunga 204   
Svenljunga 214   
Tranemo 223   
Ulricehamn 323   
Vårgårda 222   
Summa 2 409   
    
10 Finansiella intäkter    
Ränteintäkter kortfristiga fordringar 28 0  
    
11 Finansiella kostnader    
Index E20 343 477  
Övrigt 19 6  
Summa 362 483  
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6 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum    
Borås 1 524 1 486  
Mark 553 540  
Svenljunga 164 160  
Tranemo 186 181  
Summa 2 427 2 367  
    
7 Medfinansiering, Närvårdssamverkan    
Bollebygd 48 47  
Borås 570 566  
Herrljunga 48 48  
Mark 177 175  
Svenljunga 54 54  
Tranemo 60 60  
Ulricehamn 124 123  
Vårgårda 59 58  
Fakturerat HSNK 1 140 1 132  
Överskott 2018 0 755  
Överskott 2019 454 -454  
Överskott 2020 -884 0  
Summa 1 850 2 564  
    
8 Medfinansiering, Business Region Borås    
Bollebygd 57 56  
Borås 676 671  
Herrljunga 57 57  
Mark 209 208  
Svenljunga 64 64  
Tranemo 72 71  
Ulricehamn 147 146  
Vårgårda 70 69  
Överskott 2018 0 954  
Överskott 2019 996 -996  
Överskott 2020 -993 0  
Summa 1 355 1 300  
    
9 Medfinansiering, Dataskyddsombud    
Bollebygd 204   
Borås 1 019   
Herrljunga 204   
Svenljunga 214   
Tranemo 223   
Ulricehamn 323   
Vårgårda 222   
Summa 2 409   
    
10 Finansiella intäkter    
Ränteintäkter kortfristiga fordringar 28 0  
    
11 Finansiella kostnader    
Index E20 343 477  
Övrigt 19 6  
Summa 362 483  
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12 Maskiner och inventarier    
Ingående balans 1 486 1 539  
Investeringar 1 738 272  
Avskrivningar -430 -325  
Utgående balans 2 794 1 486  
    
13 Värdepapper    
Aktier i Mediapoolen AB och Gryning Vård AB 512 512  
    
14 Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 1 864 3 464  
Övriga fordringar 2 581 271  
Interimsfordringar 1 720 1 574  
Summa 6 165 5 309  
    
15 Fordringar hos Borås stad    
Internbanken 68 389 63 837  
    
16 Eget kapital    
Ingående eget kapital 9 677 10 543  
Årets resultat 107 -866  
Utgående eget kapital 9 784 9 677  
    
17 Andra avsättningar    
Bidrag till statlig infrastrukur* 16 140 17 148  
    
18 Långfristiga skulder    
Investeringsbidrag Navet 46 71  
    
19 Kortfristiga skulder    
Semesterlöneskuld 1 898 1 555  
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott 32 119 23 112  
Beslutade projekt 14 395 9 379  
Pensioner individuell del, inkl löneskatt 1 564 1 564  
Leverantörsskulder 483 4 453  
Preliminär skatt 632 545  
Arbetsgivaravgift 628 575  
Löneskatter 572 3 481  
Summa 52 291 44 664  
    
    
Interna poster på 4036 tkr för 2020 och 3012 tkr för 2019 har exkluderats från resultaträkningen 
    
*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20 genom 
Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex. Bidraget redovisas i 
balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. Indexuppräkning tillkommer från 2017. 
    
 Upplösning tkr   
 2013 års prisnivå Index Utbetalning 

2014 9 500 0 0 
2015 1 375 0 0 
2016 1 375 0 0 
2017 1 375 310 0 
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2018 1 375 1 361 0 
2019 0 477 0 
2020 0 343 1 351 

    
Revisionskostnader 2020 2019  
Borås stad 27 49  
Deloitte 0 20  
Totalt 27 69  
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2018 1 375 1 361 0 
2019 0 477 0 
2020 0 343 1 351 

    
Revisionskostnader 2020 2019  
Borås stad 27 49  
Deloitte 0 20  
Totalt 27 69  
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44 MMåålluuppppffyylllleellssee  

44..11 MMåålluuppppffyylllleellssee  ssttrraatteeggiisskktt  mmååll  

Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara 
ett bra område att bo, arbeta och leva i. Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och 
långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation 
och nytänkande. 
 
Under året har coronapandemin lett till omprioritering och förändrad inriktning för många 
verksamheter, vilket medfört att flera av målen för 2020 inte har uppnåtts. Däremot har det arbete som 
pågått legat i linje med det övergripande strategiska målet och det definierade arbetssättet. Ett flertal 
aktiviteter och insatser har genomförts som uteslutande handlat om att underlätta samverkan och 
främja nytänkande för att hantera den pandemi som drabbat alla verksamheter.  
 
En enkät har skickats ut till de nätverk och arbetsgrupper förbundet driver och 125 svar har inkommit. 
Av dessa anger 92 % att förbundets nätverksträffar bidrar till god samverkan och erfarenhetsutbyte i 
hög eller mycket hög grad. Bedömningen är därför att verksamheten uppnått god strategisk 
måluppfyllelse ur ett helårsperspektiv.  

44..22 FFookkuussoommrrååddeenn  

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en 
delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de 
tillväxtområden som särskilt prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att 
styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om Det goda livet. Inom kulturområdet anger 
Boråsregionens kulturplan 2020-2023 mål och inriktning.  
 
De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets 
fokusområden. För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden 
gällande infrastruktur och social välfärd formulerats.  
 
• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  
• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  
• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  
• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 
• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  
• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  
• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

44..33 MMåålluuppppffyylllleellssee  mmååll  22002200  

Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten 
samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Resultat för året redovisas i de färgade fälten 
under respektive mål. 
 
Som nämnts under 2.2 har coronapandemin haft stor påverkan på förbundets verksamhet och därmed 
även måluppfyllelsen. Verksamheterna har fått ställa om och ett antal planerade aktiviteter har inte 
kunnat genomföras. Huvudparten av verksamheten inom välfärdsområdet har inriktats på att stödja 
medlemskommunerna i deras arbete med pandemin samt att vara en samverkansplattform för 
kommunerna och regionen. En Företagsjour har startats upp för att stödja företagen i delregionen och 
resurser har styrts om till att samordna ansökningar av ESF-medel inom olika områden. Kraftfulla 
insatser har gjorts inom en rad områden för att underlätta arbetet, inte minst genom 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 2966

Årsredovisning 
Datum: 2021-02-12 

Sida 22 (34) 
 

 

omvärldsbevakning. Den omställning som gjorts har skett efter medvetna beslut för att möta de 
förändrade förutsättningarna. 

44..33..11 TTiillllvvääxxttmmeeddeell  

Syftet med de tillväxtmedel som fördelas är att bidra till regional utveckling genom att främja 
gränsöverskridande samverkansprojekt inom flera av fokusområdena. Fördelning av tillväxtmedel sker 
utifrån en modell där projektbeskrivningar tagits fram baserade på de behov som finns i regionens 
näringsliv. Organisationer skickar därefter in en ansökan där de beskriver hur de ska lösa de utpekade 
behoven. Medel kan även sökas inom områdena kultur och miljö och samtliga projekt ska i 
förlängningen bidra till måluppfyllelsen av de delregionala planerna.   
 

Mål Mätetal Verksamhet 
Främja gränsöverskridande samverkansprojekt 
inom tillväxt, miljö och kultur 

Medverkan i processen RUS 2021–2030, 
effektutvärdering av beviljade projekt och 
förstudier 

Tillväxtmedel 
 

Remissperioden för ny Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 var april–september. 
Förbundet initierade en process för samråd i nära dialog med kommunerna. En kommunturné genomfördes för 
att samla in synpunkter från samtliga kommuner och ett gemensamt yttrande formulerades under augusti 
månad och beslutades i Direktionen i september. Boråsregionens remissvar var ett av 127 inkomna. Arbetet har 
fungerat väl med stor delaktighet hos samtliga parter. I oktober påbörjades arbetet med att ta fram en 
delregional utvecklingsstrategi, BRUS, som fortgått under hösten med arbetsgrupper, workshops och FOKUS 
Boråsregionen, en heldag med inspiration och dialog. Beslut tas av Direktionen i juni 2021.  
 
Till följd av coronapandemin gjordes en extra uppföljning och lägesrapport för pågående tillväxtprojekt under 
våren. Några projekt redovisade större avvikelser, men de flesta har ställt om till digitala modeller. En begränsad 
utlysning för pågående tillväxtprojekt genomfördes i september med beslut i Direktionen i oktober. I dagsläget 
pågår 15 tillväxtprojekt samt tre projekt inom miljö och fem inom kultur. Därtill har sex förstudier beviljats 
medel under året. Allt genomfört enligt antagen modell. Två träffar har genomförts med de projekt som 
beviljats medel inom området “Stärka Sjuhärads attraktivitet” samt kultur. Syftet var att skapa kännedom och 
hitta synergieffekter för att utnyttja medlen effektivt. En effektutvärdering av tillväxtprojekt som bedrivits 
under perioden 2014-2019 presenterades för Direktionen i februari. Målet är uppnått. 

 
44..33..22 SSkkaappaa  mmööjjlliigghheetteerr  ttiillll  fföörreettaaggaannddee  oocchh  fföörreettaaggssuuttvveecckklliinngg    

Mål Mätetal Verksamhet 
Företagsklimatet i Boråsregionens kommuner 
ska förbättras 

SKR:s insiktsmätning Näringsliv/BRB 

Två digitala utbildningstillfällen inom projektet Förstärkt företagsklimat har hållits med god uppslutning av 
tjänstemän och politiker från kommunerna. Inspelningarna finns att ta del av på Business Region Borås 
hemsida. Ytterligare fyra tillfällen är planerade till 2021. Projektet fortsätter under första kvartalet 2021. 
Vårgårda och Herrljunga tillhör Topp 10 i Svenskt Näringslivs ranking gällande företagsklimat och Tranemo har 
klättrat 77 placeringar mellan 2019 och 2020, vilket är positivt för projektets vidare arbete. Samtliga 
medlemskommuner är nu anslutna till SKR:s insiktsmätning och resultat kommer att levereras i mars 2021. 
Målet är uppnått. 
Investerare ska lockas till Boråsregionen Minst fem investeringsförfrågningar 

via Business Sweden 
Näringsliv/BRB 

Ett par möten med Business Sweden har ägt rum och samarbetet är nu i en uppbyggnadsfas efter den stora 
omorganisation som genomförts på Business Sweden. De mässor som Business Region Borås hade planerat att 
delta på under året för att locka investerare, har alla ställts in. Dock har BRB haft kontakt med ett par 
investerare, både via Business Sweden och genom egen direktkontakt. Ett drygt hundratal 
investeringsförfrågningar har inkommit under året, merparten direkt till kommunerna, vilket är en tydlig 
positiv trend och det är ett fortsatt högt tryck på etableringsförfrågningar. Målet är uppnått. 
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omvärldsbevakning. Den omställning som gjorts har skett efter medvetna beslut för att möta de 
förändrade förutsättningarna. 

44..33..11 TTiillllvvääxxttmmeeddeell  

Syftet med de tillväxtmedel som fördelas är att bidra till regional utveckling genom att främja 
gränsöverskridande samverkansprojekt inom flera av fokusområdena. Fördelning av tillväxtmedel sker 
utifrån en modell där projektbeskrivningar tagits fram baserade på de behov som finns i regionens 
näringsliv. Organisationer skickar därefter in en ansökan där de beskriver hur de ska lösa de utpekade 
behoven. Medel kan även sökas inom områdena kultur och miljö och samtliga projekt ska i 
förlängningen bidra till måluppfyllelsen av de delregionala planerna.   
 

Mål Mätetal Verksamhet 
Främja gränsöverskridande samverkansprojekt 
inom tillväxt, miljö och kultur 

Medverkan i processen RUS 2021–2030, 
effektutvärdering av beviljade projekt och 
förstudier 

Tillväxtmedel 
 

Remissperioden för ny Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 var april–september. 
Förbundet initierade en process för samråd i nära dialog med kommunerna. En kommunturné genomfördes för 
att samla in synpunkter från samtliga kommuner och ett gemensamt yttrande formulerades under augusti 
månad och beslutades i Direktionen i september. Boråsregionens remissvar var ett av 127 inkomna. Arbetet har 
fungerat väl med stor delaktighet hos samtliga parter. I oktober påbörjades arbetet med att ta fram en 
delregional utvecklingsstrategi, BRUS, som fortgått under hösten med arbetsgrupper, workshops och FOKUS 
Boråsregionen, en heldag med inspiration och dialog. Beslut tas av Direktionen i juni 2021.  
 
Till följd av coronapandemin gjordes en extra uppföljning och lägesrapport för pågående tillväxtprojekt under 
våren. Några projekt redovisade större avvikelser, men de flesta har ställt om till digitala modeller. En begränsad 
utlysning för pågående tillväxtprojekt genomfördes i september med beslut i Direktionen i oktober. I dagsläget 
pågår 15 tillväxtprojekt samt tre projekt inom miljö och fem inom kultur. Därtill har sex förstudier beviljats 
medel under året. Allt genomfört enligt antagen modell. Två träffar har genomförts med de projekt som 
beviljats medel inom området “Stärka Sjuhärads attraktivitet” samt kultur. Syftet var att skapa kännedom och 
hitta synergieffekter för att utnyttja medlen effektivt. En effektutvärdering av tillväxtprojekt som bedrivits 
under perioden 2014-2019 presenterades för Direktionen i februari. Målet är uppnått. 

 
44..33..22 SSkkaappaa  mmööjjlliigghheetteerr  ttiillll  fföörreettaaggaannddee  oocchh  fföörreettaaggssuuttvveecckklliinngg    

Mål Mätetal Verksamhet 
Företagsklimatet i Boråsregionens kommuner 
ska förbättras 

SKR:s insiktsmätning Näringsliv/BRB 

Två digitala utbildningstillfällen inom projektet Förstärkt företagsklimat har hållits med god uppslutning av 
tjänstemän och politiker från kommunerna. Inspelningarna finns att ta del av på Business Region Borås 
hemsida. Ytterligare fyra tillfällen är planerade till 2021. Projektet fortsätter under första kvartalet 2021. 
Vårgårda och Herrljunga tillhör Topp 10 i Svenskt Näringslivs ranking gällande företagsklimat och Tranemo har 
klättrat 77 placeringar mellan 2019 och 2020, vilket är positivt för projektets vidare arbete. Samtliga 
medlemskommuner är nu anslutna till SKR:s insiktsmätning och resultat kommer att levereras i mars 2021. 
Målet är uppnått. 
Investerare ska lockas till Boråsregionen Minst fem investeringsförfrågningar 

via Business Sweden 
Näringsliv/BRB 

Ett par möten med Business Sweden har ägt rum och samarbetet är nu i en uppbyggnadsfas efter den stora 
omorganisation som genomförts på Business Sweden. De mässor som Business Region Borås hade planerat att 
delta på under året för att locka investerare, har alla ställts in. Dock har BRB haft kontakt med ett par 
investerare, både via Business Sweden och genom egen direktkontakt. Ett drygt hundratal 
investeringsförfrågningar har inkommit under året, merparten direkt till kommunerna, vilket är en tydlig 
positiv trend och det är ett fortsatt högt tryck på etableringsförfrågningar. Målet är uppnått. 
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Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens 

Måldokument kompetensförsörjning-
sarbete framtaget, Praktikplatsen.se 
samt Kompetensmäkleri används av 
deltagande kommuner 

Kompetens 

• Processarbetet för att fylla måldokumentet med gemensamma fokusområden har genomförts via digitala 
workshops. Dokumentet har bytt namn till Fokusdokument och kommer att bli styrande för 
kompetensrådets arbete under 2021 och 2022. I Fokusdokumentet för KP-rådet kommer SYV-verksamheten 
att fokuseras för utveckling enligt hela skolans ansvar. 

• Projektet runt det digitala verktyget för praktiksamordning, Praktikplatsen.se, har löpt enligt plan och 
används av deltagande kommuner. Projektet är förlängt till mars 2021 och en kartläggning gällande 
intresset för fortsatt användande och en eventuell permanent lösning genomförs under våren 2021. 

• Projektet Digitalt kompetensmäkleri har löpt enligt plan och den hemsida/plattform som skulle tas fram är 
på plats och används av deltagande kommuner. Innehållet har anpassats utifrån de nya behov som 
coronapandemin ställt på inblandade parter och diskussioner pågår hur plattformen ska utvecklas framöver. 
Då det finns medel kvar har projektet beviljats förlängning under 2021 och arbetet ska införlivas i KP-rådets 
arbete. 

• En ESF-ansökan gällande att stärka strukturerna och samverkan mellan skola och arbetsgivare beviljades 
under året och arbetet startade upp vid årsskiftet. 

Målet är uppnått. 
Fler företag ska startas upp och växa genom 
synliggörande av besöksnäringen i 
Boråsregionen 

Ökat antal exportmogna företag enligt 
Turistrådets klassificering ”Sverige, 
Norden, Världen-företag”  

Destination 
Boråsregionen 
UtbildningsBoost  

Projektet Destination Boråsregionen har ställt om till följd av coronapandemin. Projektledarresursen har styrts 
om till att mer fokusera på näringslivsstödjande insatser. Exempelvis startade en Företagsjour för företagen i 
regionen upp under våren. Syftet är att företagen ska få hjälp och rådgivning i den svåra sits som pandemin 
medför. Vidare har tid lagts på att bistå organisationer att söka projektmedel för kompetensutveckling för 
företagen under coronapandemin. Ovanstående insatser i kombination med att koordinatorn för Business 
Region Borås började sin anställning i juni, har bidragit till att samarbetet med näringslivsansvariga i 
kommunerna stärkts, vilket är positivt för den framtida utvecklingen. 
  
Gällande projektet UtbildningsBoost har alla fem planerade utbildningar genomförts, varav fyra digitalt. Då 
besöksnäringen är en av de mest drabbade branscherna under coronapandemin, genomfördes även en extra 
utbildning på ämnet “Affärsutveckling och lönsamhet”. 
 
Med anledning av omställningsprocessen har projektmålet inte nåtts under året. Däremot har de insatser som 
genomförts varit till stor hjälp för företagen i regionen; inte minst för de företag inom besöksnäringen som 
råkat mest illa ut. Målet är delvis uppnått. 

 
44..33..33 SSääkkeerrssttäällllaa  nnööddvväännddiigg  kkuunnsskkaapp  oocchh  kkoommppeetteennss    

Mål Mätetal Verksamhet 
Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens 

Modell för validering av formell och 
reell kompetens prövas 

Kompetens 
Kompetensslussen 

En modell för validering av formell och reell kompetens har utarbetats och prövats inom ramen för projektet 
Kompetensslussen. Intresset för arbetet har varit mycket stort; både hos potentiella deltagare, företag och 
Myndigheten för yrkeshögskolan, då modellen används för kvalitativ validering som leder direkt till arbete. 
Projektet har funnit andra former för att utföra planerade insatser riktat till deltagarna och uppföljningar visar 
att deltagarna är mycket nöjda med den kunskap de tillägnar sig. Projektet har kunnat genomföras trots 
vårens utmaningar och målet bedöms uppnått.  
Kommunernas socialtjänst samt vård och 
omsorg ska stödjas i att arbeta 
evidensbaserat och innovativt 

90 % upplever att utbildning arrangeras 
utifrån behov och efterfrågan 
90 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida omvärldsinformation 

Välfärd 

Till följd av pandemin har verksamheten inom välfärdsområdet varit tvungen att ställa om. Förbundet har 
arbetat uteslutande med samordning och informationsspridning. Inte minst när det gäller anpassning av 
länsgemensamma rutiner till lokal nivå, exempelvis provtagning och vaccination. Inblandade parter upplever 
att arbetet flutit på bra utifrån förutsättningarna. Dock har samtliga fysiska utbildningar ställts in och 
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utbildningsmålet är inte relevant. I den enkät som skickats ut till de fyra nätverken inom välfärdsområdet 
anger 85 % av de 34 svarande att de upplever att förbundet bidrar till att sprida omvärldsinformation, målet är 
därför inte uppnått.   
Förbundet ska bidra till god 
kunskapsutveckling genom samordning av 
samt deltagande i nationella, regionala och 
delregionala nätverk  

90 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida omvärldsinformation 

Samtliga 
verksamheter 

• Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under året. Några av nätverken har 
ställts in då chefer fått prioritera operativa frågor inom sina verksamheter under pandemin. 

• Både regionala och nationella nätverk har ställt om till digitala möten, vilket i stort fungerat bra. 
• Till följd av coronapandemin har intensiteten av möten ökat inom vissa verksamheter utifrån ett ökat behov 

av att sprida information snabbt. 

Den enkätundersökning som gjorts, där 125 deltagare i förbundets nätverk svarat, visar att 90 % anser att 
träffarna bidrar till att sprida omvärldsinformation. Målet är därmed uppnått. 

 
44..33..44 SSääkkeerrssttäällllaa  mmööjjlliigghheetteerrnnaa  ttiillll  ssaammvveerrkkaann  fföörr  iinnvvåånnaarrnnaa    

Mål Mätetal Verksamhet 
En gemensam struktur- och framtidsbild ska 
vara vägledande för Boråsregionens 
utveckling  

Beslutad struktur- och framtidsbild Samhällsplanering 

Arbetet med att ta fram en struktur- och framtidsbild har delats upp i två delar där arbetet med framtidsbilden 
kommer att inkorporeras i arbetet med den delregionala utvecklingsstrategin, se 4.3.1. Då strukturbilden ska 
docka an till det färdiga förslaget, var arbetet vilande under våren men återupptogs under hösten i nära 
samarbete med arbetet med den delregionala utvecklingsstrategin. Ett tänkt koncept över innehåll och 
bildspråk är framtaget. Den politiska beredningen BH7 har gett klartecken för fortsatt arbete med innehållet 
och beslut tas under 2021. Målet är därmed delvis uppnått.   
Kommunerna ska stödjas i arbetet med 
verksamhetsutveckling med stöd av IT 

Antal genomförda aktiviteter i 
eHandlingsplanen 

eKontoret 

Verksamheten på eKontoret har ställts om under året, både till följd av coronapandemin samt regionala beslut. 
Merparten av nätverksdeltagarna inom digitaliseringsområdet satt under våren i krisledning i sina 
hemkommuner till följd av corona vilket påverkade det gemensamma arbetet. Mycket fokus har lagts på att 
stödja kommunerna i omställningen till distansmöten. En av två eSamordnare har arbetat heltid med 
införandeprojektet av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Ett nätverk för medlemskommunerna gällande 
implementationen av FVM har startats upp. Gällande de planerade aktiviteterna i den delregionala 
eHandlingsplanen har viss framdrift skett kring arbetet med eArkiv och en förstudie är framtagen.  
 
30 aktiviteter har genomförts, inklusive nätverksträffar. Att resurserna på eKontoret halverats till följd av 
regionala beslut har påverkat möjligheten till aktiviteter och målet anses därmed delvis uppnått. 
Förbundet ska verka för god samverkan och 
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i 
Boråsregionen 

Minst 90 % av kommunerna är i hög 
eller mycket hög grad nöjda med 
förbundets nätverk 

Samtliga 
verksamheter 

Under året har förbundets verksamheter i än högre grad än vanligt fokuserat på att stödja kommunerna och 
skapa samverkansplattformar och möjlighet för erfarenhetsutbyte för att identifiera samordningsvinster. 94 % 
av de svarande är nöjda med förbundets nätverk i sin helhet, vilket är ett mycket bra resultat. Målet är uppnått. 
Förbundet ska stödja god samverkan mellan 
kommuner, region och stat 

Minst 90 % av kommunerna upplever 
att förbundet i hög eller mycket hög 
grad bidrar till att kommunerna kan 
påverka frågor på regional och nationell 
nivå 

Samtliga 
verksamheter 

Förbundet har varit en samordningsinstans mellan Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna i 
arbetet under coronapandemin. Förbundet har även varit kontakt gentemot nationella myndigheter. 66 % av 
de svarande anser att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att påverka frågor på regional och 
nationell nivå. Dock har flera personer kommenterat att det inom vissa områden inte är möjligt att påverka, 
framförallt inte nationellt, men att förbundet och nätverksträffarna bidrar till att föra vidare information mellan 
grupper på nationell, regional och delregional nivå. Mätetalet bör formuleras om och målet anses delvis 
uppfyllt. 
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utbildningsmålet är inte relevant. I den enkät som skickats ut till de fyra nätverken inom välfärdsområdet 
anger 85 % av de 34 svarande att de upplever att förbundet bidrar till att sprida omvärldsinformation, målet är 
därför inte uppnått.   
Förbundet ska bidra till god 
kunskapsutveckling genom samordning av 
samt deltagande i nationella, regionala och 
delregionala nätverk  

90 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida omvärldsinformation 

Samtliga 
verksamheter 

• Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under året. Några av nätverken har 
ställts in då chefer fått prioritera operativa frågor inom sina verksamheter under pandemin. 

• Både regionala och nationella nätverk har ställt om till digitala möten, vilket i stort fungerat bra. 
• Till följd av coronapandemin har intensiteten av möten ökat inom vissa verksamheter utifrån ett ökat behov 

av att sprida information snabbt. 

Den enkätundersökning som gjorts, där 125 deltagare i förbundets nätverk svarat, visar att 90 % anser att 
träffarna bidrar till att sprida omvärldsinformation. Målet är därmed uppnått. 

 
44..33..44 SSääkkeerrssttäällllaa  mmööjjlliigghheetteerrnnaa  ttiillll  ssaammvveerrkkaann  fföörr  iinnvvåånnaarrnnaa    

Mål Mätetal Verksamhet 
En gemensam struktur- och framtidsbild ska 
vara vägledande för Boråsregionens 
utveckling  

Beslutad struktur- och framtidsbild Samhällsplanering 

Arbetet med att ta fram en struktur- och framtidsbild har delats upp i två delar där arbetet med framtidsbilden 
kommer att inkorporeras i arbetet med den delregionala utvecklingsstrategin, se 4.3.1. Då strukturbilden ska 
docka an till det färdiga förslaget, var arbetet vilande under våren men återupptogs under hösten i nära 
samarbete med arbetet med den delregionala utvecklingsstrategin. Ett tänkt koncept över innehåll och 
bildspråk är framtaget. Den politiska beredningen BH7 har gett klartecken för fortsatt arbete med innehållet 
och beslut tas under 2021. Målet är därmed delvis uppnått.   
Kommunerna ska stödjas i arbetet med 
verksamhetsutveckling med stöd av IT 

Antal genomförda aktiviteter i 
eHandlingsplanen 

eKontoret 

Verksamheten på eKontoret har ställts om under året, både till följd av coronapandemin samt regionala beslut. 
Merparten av nätverksdeltagarna inom digitaliseringsområdet satt under våren i krisledning i sina 
hemkommuner till följd av corona vilket påverkade det gemensamma arbetet. Mycket fokus har lagts på att 
stödja kommunerna i omställningen till distansmöten. En av två eSamordnare har arbetat heltid med 
införandeprojektet av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Ett nätverk för medlemskommunerna gällande 
implementationen av FVM har startats upp. Gällande de planerade aktiviteterna i den delregionala 
eHandlingsplanen har viss framdrift skett kring arbetet med eArkiv och en förstudie är framtagen.  
 
30 aktiviteter har genomförts, inklusive nätverksträffar. Att resurserna på eKontoret halverats till följd av 
regionala beslut har påverkat möjligheten till aktiviteter och målet anses därmed delvis uppnått. 
Förbundet ska verka för god samverkan och 
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i 
Boråsregionen 

Minst 90 % av kommunerna är i hög 
eller mycket hög grad nöjda med 
förbundets nätverk 

Samtliga 
verksamheter 

Under året har förbundets verksamheter i än högre grad än vanligt fokuserat på att stödja kommunerna och 
skapa samverkansplattformar och möjlighet för erfarenhetsutbyte för att identifiera samordningsvinster. 94 % 
av de svarande är nöjda med förbundets nätverk i sin helhet, vilket är ett mycket bra resultat. Målet är uppnått. 
Förbundet ska stödja god samverkan mellan 
kommuner, region och stat 

Minst 90 % av kommunerna upplever 
att förbundet i hög eller mycket hög 
grad bidrar till att kommunerna kan 
påverka frågor på regional och nationell 
nivå 

Samtliga 
verksamheter 

Förbundet har varit en samordningsinstans mellan Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna i 
arbetet under coronapandemin. Förbundet har även varit kontakt gentemot nationella myndigheter. 66 % av 
de svarande anser att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att påverka frågor på regional och 
nationell nivå. Dock har flera personer kommenterat att det inom vissa områden inte är möjligt att påverka, 
framförallt inte nationellt, men att förbundet och nätverksträffarna bidrar till att föra vidare information mellan 
grupper på nationell, regional och delregional nivå. Mätetalet bör formuleras om och målet anses delvis 
uppfyllt. 
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44..33..55 MMiilljjööiinnssaattsseerrnnaa  sskkaa  sskkaappaa  eenn  hhåållllbbaarr  ffrraammttiidd  

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska arbeta för Hållbar utveckling i 
Sjuhärad 

Förslag till organisationsstruktur och 
hållbarhetsstrategi framtagen 

Miljöstrategisk 
samverkan 

Nätverksträffar har genomförts inom området men på grund av rådande situation har projektet reviderats och 
projekttiden förlängts. Detta påverkar mätetalen och förslag till organisationsstruktur och strategi har inte 
färdigställts under året. Målet är inte uppnått. 
Förbundet ska driva på utvecklingen inom 
förebyggande av avfall och en hållbar 
avfallshantering i Boråsregionen 

Förslag till Regional avfallsplan 
framtagen 

Regional 
avfallsplan 

Förslag till regional avfallsplan finns framtagen och skickas ut på remiss under januari 2021. Under hösten 
2020 förankrades de totalt 17 st målförslag som arbetats fram under projektet. Förankringen skedde på 
politisk nivå, på chefsnivå samt bland olika grupper av tjänstepersoner i respektive kommun. Målet är 
uppnått. 

 
44..33..66 BBoorrååssrreeggiioonneenn  sskkaa  ssyynnaass  oocchh  ssttiicckkaa  uutt  fföörr  aatttt  sskkaappaa  iinnttrreessssee  oocchh  ffrraammttiiddssmmööjjlliigghheetteerr    

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska främja en aktiv och 
nyskapande kulturregion för alla i regionen 

Minst fyra kulturutvecklingsprojekt, två 
förstudier, två nya samverkansprojekt 
samt en temadag 

Kultur 

• Handlingsplan för att uppfylla målen i kulturplanen har tagits fram i samverkan med kommunerna. 
• Fyra kulturprojekt och två förstudier beviljades medel under 2020, vilka bidrar till att uppfylla målen i 

regionens strategi.  
• Två tvärsektoriella tillväxtprojekt drivs.  
• Tre workshops, 10 nätverksmöten och åtta kommunbesök är genomförda och 15 möten har hållits mellan 

Västra Götalandsregionen och förbundet samt en Delregional kulturpolitisk dialog genomförd med VGR 
Kulturnämnd. 

• Temadagen med syfte att synliggöra och diskutera kulturens roll för samhällsutveckling samt främja 
gränsöverskridande samverkansprojekt fick ställas in med kort varsel till följd av ändrade 
coronarestriktioner. 

Målet är uppnått. 
Boråsregionens position ur ett 
besöksnäringsperspektiv ska stärkas 

Strategi för samverkan inom turism och 
besöksnäring framtagen, förslag till 
besöksnäringsstrategi för Boråsregionen 
framtagen, gemensam modell för att 
arrangera internationella 
idrottsevenemang framtagen 

Destination 
Boråsregionen 

På grund av coronapandemin har särskilda insatser behövts göras för besöksnäringen, varför det strategiska 
arbetet har bromsats in. Nätverksmöten har hållits digitalt och innehållit mycket erfarenhetsutbyte.  
 
Strategiarbetet har genomförts med extern konsult och intervjuer och workshops har genomförts digitalt med 
tjänstemän, näringsidkare och politiker. Förslaget kommer att behandlas och presenteras under Q1 2021. 
Projektet har därmed förlängts. 
 
Arbetet med en strategi för samverkan inom besöksnäringen har påbörjats och kommer även den att 
presenteras under våren 2021. Coronapandemin har ställt hela evenemangsvärlden på ända. Målet är inte 
nått. 
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44..33..77 VVeerrkkaa  fföörr  eenn  vvääll  ffuunnggeerraannddee  iinnffrraassttrruukkttuurr  oocchh  kkoolllleekkttiivvttrraaffiikk    

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska representera och bevaka 
kommunernas intressen i länsövergripande 
utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper 
 

Bedriva aktivt påverkansarbete, vara en 
aktiv part i det delregionala 
kollektivtrafikrådet, ta initiativ till att 
samordna remissvar, delta i arbetet med 
aktuella åtgärdsvalsstudier 

Infrastruktur 

Remissyttranden inom det delregionala kollektivtrafikrådet har utarbetats tillsammans med tjänstepersoner i 
samtliga medlemskommuner. Förbundet har deltagit i åtgärdsvalsstudier rörande väg 180 och väg 27, vilka nu 
är klara. Även ÅVS Kust-till-kust Göteborg-Borås är färdig och för att få med åtgärdsförslag till revideringen av 
nationell transportinfrastrukturplan har rapporten enbart delgetts för synpunkter. Målet är uppnått. 
Förbundet ska bevaka och agera i planering 
och genomförande av de objekt i 
Boråsregionen som finns upptagna i de 
nationella och regionala 
infrastrukturplanerna 

Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i 
kontakten med myndigheter som 
Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen,  
minst 90 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
bidrar till att kommunerna kan påverka 
frågor på regional och nationell nivå 

Infrastruktur 

Delregionerna är delaktiga i arbetet med att fylla regional transportinfrastrukturplan med åtgärder utifrån det 
nya inriktningsunderlaget som Västra Götalandsregionen tagit fram. Förbundet deltar i samtliga grupper som 
är aktuella inom området och ett nära samarbete mellan kommunalförbunden och VGR har skett under 
hösten för att ta fram metoder för åtgärdsplaneringen. Ett nätverk med tjänstepersoner inom Boråsregionen 
har börjat arbetet med att ta fram prioriteringar inom delregionen.  
 
Under hösten har även ett intensivt arbete för Ny stambana Göteborg-Borås genomförts mellan VGR och 
“stråkkommunerna” på både tjänstepersons- och politisk nivå. Allt med syfte att öka möjligheten att den nya 
stambanan får finansiering och tidig byggstart.  
 
Gällande enkäten är det endast sju personer som ingår i nätverk kring infrastruktur och av dem har 57 % 
svarat i hög grad på frågan om kommunerna kan påverka frågor på regional och nationell nivå. Då underlaget 
är så litet samt med hänvisning till resonemanget kring frågan under 4.3.4 bedöms målet uppnått. 

 
44..33..88 UUttvveecckkllaa  ssaammvveerrkkaann  fföörr  eenn  ggoodd  oocchh  eeffffeekkttiivv  vvåårrdd  oocchh  oommssoorrgg  

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska stödja kommunerna att 
identifiera verksamhetsområden där de kan 
samverka och på så sätt erbjuda invånarna 
likvärdiga insatser  

Minst 90 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för kommunerna att 
identifiera områden för samverkan 

Välfärd 

Nätverken drivs digitalt enligt planering och samtliga nätverk har antagit planer som tydliggör syfte och fokus. 
Under årets utmaningar har allt arbete inriktats mot att stödja kommunerna samt identifiera områden för 
samverkan. Dock har operativa frågor prioriterats vilket innebär att flera viktiga strategiska frågor har fått stå 
tillbaka. 88 % anser att nätverksträffarna bidrar till att identifiera områden för samverkan. Målet bedöms 
uppnått. 
Förbundet ska stödja kommunerna i 
samordning av statliga satsningar och initiativ 
inom socialtjänst och vård och omsorg 

Minst 90 % av kommunerna upplever att 
den information som förmedlas är 
adekvat för verksamhetsområdet i hög 
eller mycket hög grad 

Välfärd 

Representanter har utsetts till nationella och regionala nätverk. Initiativ till samordning av statliga satsningar 
har tagits, bland annat inom funktionshinderpolitiska strategier. Även på nationell och regional nivå har fokus 
förskjutits från strategiska till operativa frågor under coronapandemin. 100 % av nätverksdeltagarna upplever 
att den information som förmedlas är adekvat för verksamhetsområdet och målet är därmed uppnått. 
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44..33..77 VVeerrkkaa  fföörr  eenn  vvääll  ffuunnggeerraannddee  iinnffrraassttrruukkttuurr  oocchh  kkoolllleekkttiivvttrraaffiikk    

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska representera och bevaka 
kommunernas intressen i länsövergripande 
utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper 
 

Bedriva aktivt påverkansarbete, vara en 
aktiv part i det delregionala 
kollektivtrafikrådet, ta initiativ till att 
samordna remissvar, delta i arbetet med 
aktuella åtgärdsvalsstudier 

Infrastruktur 

Remissyttranden inom det delregionala kollektivtrafikrådet har utarbetats tillsammans med tjänstepersoner i 
samtliga medlemskommuner. Förbundet har deltagit i åtgärdsvalsstudier rörande väg 180 och väg 27, vilka nu 
är klara. Även ÅVS Kust-till-kust Göteborg-Borås är färdig och för att få med åtgärdsförslag till revideringen av 
nationell transportinfrastrukturplan har rapporten enbart delgetts för synpunkter. Målet är uppnått. 
Förbundet ska bevaka och agera i planering 
och genomförande av de objekt i 
Boråsregionen som finns upptagna i de 
nationella och regionala 
infrastrukturplanerna 

Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i 
kontakten med myndigheter som 
Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen,  
minst 90 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
bidrar till att kommunerna kan påverka 
frågor på regional och nationell nivå 

Infrastruktur 

Delregionerna är delaktiga i arbetet med att fylla regional transportinfrastrukturplan med åtgärder utifrån det 
nya inriktningsunderlaget som Västra Götalandsregionen tagit fram. Förbundet deltar i samtliga grupper som 
är aktuella inom området och ett nära samarbete mellan kommunalförbunden och VGR har skett under 
hösten för att ta fram metoder för åtgärdsplaneringen. Ett nätverk med tjänstepersoner inom Boråsregionen 
har börjat arbetet med att ta fram prioriteringar inom delregionen.  
 
Under hösten har även ett intensivt arbete för Ny stambana Göteborg-Borås genomförts mellan VGR och 
“stråkkommunerna” på både tjänstepersons- och politisk nivå. Allt med syfte att öka möjligheten att den nya 
stambanan får finansiering och tidig byggstart.  
 
Gällande enkäten är det endast sju personer som ingår i nätverk kring infrastruktur och av dem har 57 % 
svarat i hög grad på frågan om kommunerna kan påverka frågor på regional och nationell nivå. Då underlaget 
är så litet samt med hänvisning till resonemanget kring frågan under 4.3.4 bedöms målet uppnått. 

 
44..33..88 UUttvveecckkllaa  ssaammvveerrkkaann  fföörr  eenn  ggoodd  oocchh  eeffffeekkttiivv  vvåårrdd  oocchh  oommssoorrgg  

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska stödja kommunerna att 
identifiera verksamhetsområden där de kan 
samverka och på så sätt erbjuda invånarna 
likvärdiga insatser  

Minst 90 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för kommunerna att 
identifiera områden för samverkan 

Välfärd 

Nätverken drivs digitalt enligt planering och samtliga nätverk har antagit planer som tydliggör syfte och fokus. 
Under årets utmaningar har allt arbete inriktats mot att stödja kommunerna samt identifiera områden för 
samverkan. Dock har operativa frågor prioriterats vilket innebär att flera viktiga strategiska frågor har fått stå 
tillbaka. 88 % anser att nätverksträffarna bidrar till att identifiera områden för samverkan. Målet bedöms 
uppnått. 
Förbundet ska stödja kommunerna i 
samordning av statliga satsningar och initiativ 
inom socialtjänst och vård och omsorg 

Minst 90 % av kommunerna upplever att 
den information som förmedlas är 
adekvat för verksamhetsområdet i hög 
eller mycket hög grad 

Välfärd 

Representanter har utsetts till nationella och regionala nätverk. Initiativ till samordning av statliga satsningar 
har tagits, bland annat inom funktionshinderpolitiska strategier. Även på nationell och regional nivå har fokus 
förskjutits från strategiska till operativa frågor under coronapandemin. 100 % av nätverksdeltagarna upplever 
att den information som förmedlas är adekvat för verksamhetsområdet och målet är därmed uppnått. 
 
 
 

Årsredovisning 
Datum: 2021-02-12 
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Förbundet ska stödja Boråsregionens 
kommuner att påverka regionala och 
nationella frågor som rör god och effektiv 
vård och omsorg 

Minst 90 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för ett fungerande 
vårdsamverkansarbete 

Välfärd 

Coronapandemin har tydliggjort vikten av ett fungerande vårdsamverkansarbete. Erfarenheten är att 
samverkan med regionen och inom delregionen är väl utvecklad och fungerande. Befintliga samverkansytor 
har i hög utsträckning visat sig vara effektiva och ändamålsenliga och möjliggjort snabba beslut, exempelvis 
kring nya coronarelaterade rutiner och riktlinjer, samt utgjort en viktig plattform för informationsspridning 
mellan huvudmännen. Frågan har inte ställts i enkäten men målet bedöms uppfyllt. 

44..44 IInnttrreesssseebboollaagg  

Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig 
informerad om verksamheten i de båda bolagen genom löpande skriftlig och muntlig information samt 
deltagande vid ägarsamråd. Både bolagen står inför utmaningar, av olika karaktär, och 
informationstillfällena har därför varit fler än vanligt under året. 
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55 DDaattaasskkyyddddssoommbbuudd  

55..11 UUppppddrraagg  oocchh  ssyyffttee    

Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlems-
kommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att 
de har bra tillgänglighet till dataskyddsombuden och därmed känna trygghet gällande hur den 
personliga integriteten hanteras inom den egna organisationens olika verksamheter. Med verksamhet 
avses exempelvis förvaltningar, kluster av förvaltningar, avdelningar, sektorer, sektioner, 
kommunalförbund, kommunala bolag och nätverk. Personuppgiftsansvarig (PUA) är alltid respektive 
nämnd eller styrelse. 
 
Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig 
kontroll över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska 
antalet incidenter; vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och 
minska kommunens anseende hos allmänheten. 
 
Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt verksamheterna, dess personal samt 
kommunmedlemmar genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall det 
behövs, ges också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras. 

55..22 EEkkoonnoommiisskktt  uuttffaallll  

Dataskyddsombudsverksamheten uppvisar ett positivt resultat om 125 tkr. 

55..33 MMåålluuppppffyylllleellssee  22002200  

Det övergripande målet är att Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten. Bedömningen 
är att målet är uppfyllt vilket baseras på att de beslutade målen uppnåtts. 
 

Mål Mätetal Uppföljning 201231 
Granska 
• Tillhandahålla ett 

konkret verktyg som 
skapar möjlighet till ökad 
efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Tillhandahålla ett 
strategiskt verktyg som 
skapar möjlighet till ökad 
efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Alla verksamheter (~80) ska 
under året ha genomfört minst 
en granskningsomgång  

• Alla verksamheter/kluster (~20) 
ska under året ha genomfört 
minst en genomgång med 
Mognadsmatrisen 

• En handfull granskningar återstår 
vilket till största delen beror på 
personalomsättning och i övrigt med 
hänsyn till Covid-19. 

• Två av 20 verksamheter har fått 
skjuta på Mognadsmatrisen till 2021.  
 

Målet är delvis uppfyllt. 

Kunskap 
• Tillhandahålla 

experttjänst i frågor som 
rör den personliga 
integriteten 

• Tillhandahålla möjlighet 
att låta DSO bidra i det 
interna arbetet med 
kulturfrågor som rör den 
personliga integriteten 

• Bidra till 
kompetenshöjning i de 
kommunala 
verksamheterna 

• DSO ska stötta verksamheterna 
med råd i enkla (45) och mer 
komplexa (15) frågor och 
utredningar 

• DSO ska besöka nätverk och 
personalträffar/APT (30) för att 
informera om dataskydd och 
stärka medvetenheten kring 
integritetsfrågor 

• På uppdrag arrangera 
utbildningar för att höja 
kompetensen om dataskydd (4 
utbildningsaktiviteter) samt 
publicera ca 4 nyhetsbrev 

• Vi överträffar i år antalet 
supportärenden vad gäller enkla (45) 
frågor och arbetade med ett 20-tal 
komplexa frågor. 

• Inga fysiska men väl flera (~20) 
digitala nätverksbesök. Covid-19 har 
gjort det svårt att uppfylla 
budgeterat antal träffar. 

• 1 fysisk chefsutbildning, 2 mindre 
special-utbildningar och 1 digital 
temadag är genomförd samt 4 
nyhetsbrev är skapade. 
 

Målet är uppfyllt. 
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55 DDaattaasskkyyddddssoommbbuudd  

55..11 UUppppddrraagg  oocchh  ssyyffttee    

Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlems-
kommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att 
de har bra tillgänglighet till dataskyddsombuden och därmed känna trygghet gällande hur den 
personliga integriteten hanteras inom den egna organisationens olika verksamheter. Med verksamhet 
avses exempelvis förvaltningar, kluster av förvaltningar, avdelningar, sektorer, sektioner, 
kommunalförbund, kommunala bolag och nätverk. Personuppgiftsansvarig (PUA) är alltid respektive 
nämnd eller styrelse. 
 
Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig 
kontroll över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska 
antalet incidenter; vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och 
minska kommunens anseende hos allmänheten. 
 
Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt verksamheterna, dess personal samt 
kommunmedlemmar genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall det 
behövs, ges också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras. 

55..22 EEkkoonnoommiisskktt  uuttffaallll  

Dataskyddsombudsverksamheten uppvisar ett positivt resultat om 125 tkr. 

55..33 MMåålluuppppffyylllleellssee  22002200  

Det övergripande målet är att Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten. Bedömningen 
är att målet är uppfyllt vilket baseras på att de beslutade målen uppnåtts. 
 

Mål Mätetal Uppföljning 201231 
Granska 
• Tillhandahålla ett 

konkret verktyg som 
skapar möjlighet till ökad 
efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Tillhandahålla ett 
strategiskt verktyg som 
skapar möjlighet till ökad 
efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Alla verksamheter (~80) ska 
under året ha genomfört minst 
en granskningsomgång  

• Alla verksamheter/kluster (~20) 
ska under året ha genomfört 
minst en genomgång med 
Mognadsmatrisen 

• En handfull granskningar återstår 
vilket till största delen beror på 
personalomsättning och i övrigt med 
hänsyn till Covid-19. 

• Två av 20 verksamheter har fått 
skjuta på Mognadsmatrisen till 2021.  
 

Målet är delvis uppfyllt. 

Kunskap 
• Tillhandahålla 

experttjänst i frågor som 
rör den personliga 
integriteten 

• Tillhandahålla möjlighet 
att låta DSO bidra i det 
interna arbetet med 
kulturfrågor som rör den 
personliga integriteten 

• Bidra till 
kompetenshöjning i de 
kommunala 
verksamheterna 

• DSO ska stötta verksamheterna 
med råd i enkla (45) och mer 
komplexa (15) frågor och 
utredningar 

• DSO ska besöka nätverk och 
personalträffar/APT (30) för att 
informera om dataskydd och 
stärka medvetenheten kring 
integritetsfrågor 

• På uppdrag arrangera 
utbildningar för att höja 
kompetensen om dataskydd (4 
utbildningsaktiviteter) samt 
publicera ca 4 nyhetsbrev 

• Vi överträffar i år antalet 
supportärenden vad gäller enkla (45) 
frågor och arbetade med ett 20-tal 
komplexa frågor. 

• Inga fysiska men väl flera (~20) 
digitala nätverksbesök. Covid-19 har 
gjort det svårt att uppfylla 
budgeterat antal träffar. 

• 1 fysisk chefsutbildning, 2 mindre 
special-utbildningar och 1 digital 
temadag är genomförd samt 4 
nyhetsbrev är skapade. 
 

Målet är uppfyllt. 
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Ombudsmannaskap 
• Tillhandahålla expert- 

och bedömningshjälp vid 
personuppgiftsincidenter 

• Tillhandahålla en 
kontaktpunkt inom 
ramen för DSO-rollen 

• DSO ska stötta arbetet vid alla 
misstänkta och bekräftade 
personuppgiftsincidenter (10) 

• DSO ska finnas tillhands för alla 
registrerade personer, 
medarbetare, verksamheter 
och tillsynsmyndigheten som 
önskar hjälp med ärenden, 
information med mera. Alla 
ärenden ska vara återkopplade 
till frågeställaren inom 5 
arbetsdagar 

• 23 incidenter hanterades under året 

• Alla övriga ärenden är hanterade och 
avslutade inom satt tidsram. 

 
Målet är uppfyllt 
 

Externt nätverk 
• Boråsregionen ska 

fortlöpande ses som en 
självklar partner när det 
gäller dataskyddsombud 

• DSO ska organisera och 
kontinuerligt inhämta 
värdefulla nyheter och 
kunskaper genom 
omvärldsbevakning (45), 
deltagande i relevanta nätverk 
(6) och utbildningar (6) 

• Året har gett stort utrymme och inte 
minst underlag till en omfattande 
omvärldsbevakning 

• Fyra utbildningar och sex 
nätverksträffar är genomförda. 

 
Målet är delvis uppfyllt 

Planera 
• Skapa än mer relevant 

innehåll till de 
kommunala 
verksamheterna 

• Genom årlig utvärdering av 
gångna periodens verksamhet 
bättre möta efterfrågade 
aktiviteter och skapa relevant 
verksamhetsplan och budget 

• Utvärdering av 2020 och planering 
för 2021 är genomförd. 

 
Målet är uppfyllt 
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66 MMeeddaarrbbeettaarrcceennttrruumm  

66..11 UUppppddrraagg  oocchh  ssyyffttee  
Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, 
Mark, Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka 
för en lönsam personalrörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och 
grupputveckling samt individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara 
medarbetarnas kompetens och arbetar för välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation för 
såväl chefer som medarbetare. Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en 
positiv Kraft till förändring.  

66..22 EEkkoonnoommiisskktt  uuttffaallll  
Medarbetarcentrum är en egen enhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett överskott om 5 tkr.  
66..33 MMåålluuppppffyylllleellssee  22002200  
De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och 
arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att 
medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare. Utifrån resultatet på genomförda aktiviteter nedan är 
bedömningen att de uppsatta målen är uppfyllda. 
 

Mål Mätetal 
• Marknadsföra Medarbetarcentrums 

verksamhet för ett ökat användande  
• Bidra till personalrörlighet genom 

jobbmatchning 
• Tillhandahålla ett attraktivt utbud av 

tjänster utifrån kommunernas behov  
• Bidra till att nödvändig kunskap och 

kompetens finns hos cheferna i 
medlemskommunerna, exempelvis 
genom ledarskapsprogrammet 

• Vara ett stöd och verktyg för 
arbetsgivarna i arbetet med 
organisatorisk och social arbetsmiljö 
för att bidra till ökad hälsa hos 
medarbetarna, högre prestationer i 
grupper och för ökad attraktivitet hos 
medlemskommunerna 

• Vara ett stöd för de kommuner som 
fokuserar på tillitsbaserat ledarskap 

• Regelbundna aktiviteter för att marknadsföra 
Medarbetarcentrums tjänster och hur de kan användas på ett 
lönsamt sätt 

• Ha full tillgänglighet för att utföra basverksamheten med 
reflekterande samtal och jobbmatchning 

• Regelbunden kontakt med kommunernas personalenheter för 
att anpassa utbudet efter kommunernas behov 

• Genomföra grupputvecklingsinsatser på uppdrag av 
medlemskommunerna 

• Genomföra och utveckla ledarskapsprogrammet 
• Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom 

omvärldsbevakning, nätverk och kompetensutvecklingsinsatser 
• En årlig dialogträff med HR-personal/chefer 
• En årlig dialogträff med fackliga representanter 
• Kontinuerligt inhämta feedback för att utveckla tjänsterna, både 

på individ- och gruppnivå 
• Vara ett stöd för chefer och personalenheter i 

medlemskommunerna 
• Fyra styrgruppsmöten 

• Planerade aktiviteter för marknadsföring har fortlöpt enligt plan, främst genom nyhetsbrev men också genom 
dialogträffar med exempelvis chefer och HR-avdelningar.  

• Basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning har genomförts utan avvikelser.  
• En ny omgång av ledarskapsprogrammet startade upp under året med full grupp, tio chefer. Där pågår 

kompetenshöjning inom olika områden/teman och också inom tillitsbaserat ledarskap. Utbildningen löper fram 
till mars 2021. 

• Fortsatt arbete med vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad med utbildning för enhetschefer och 
reflektionsgrupper för enhetschefer.   

• Uppföljningar både genom telefon och referensträffar visar att medarbetare som tagit del av bastjänsterna 
gällande reflekterande samtal och matchning är nöjda och flera är nu referenter för verksamheten. Detta gäller 
även chefer med grupper och i olika uppdrag. 

• Avslutade gruppuppdrag visar på positiva effekter. Här kan nämnas två grupper med ökade positiva värden 
gällande egen hälsa, trivsel på arbetsplatsen och med en signifikant ökning av gruppens prestation (20 
respektive 23 procentenheter).  

• Digitala kompetenshöjande insatser utförda, bland annat framtagande av enkäter för uppföljning.  
• Kontinuerlig kontakt med chefer och personalenheter. Fyra styrgruppsmöten genomförda. 
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66 MMeeddaarrbbeettaarrcceennttrruumm  

66..11 UUppppddrraagg  oocchh  ssyyffttee  
Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, 
Mark, Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka 
för en lönsam personalrörlighet. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och 
grupputveckling samt individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara 
medarbetarnas kompetens och arbetar för välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation för 
såväl chefer som medarbetare. Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en 
positiv Kraft till förändring.  

66..22 EEkkoonnoommiisskktt  uuttffaallll  
Medarbetarcentrum är en egen enhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett överskott om 5 tkr.  
66..33 MMåålluuppppffyylllleellssee  22002200  
De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och 
arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att 
medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare. Utifrån resultatet på genomförda aktiviteter nedan är 
bedömningen att de uppsatta målen är uppfyllda. 
 

Mål Mätetal 
• Marknadsföra Medarbetarcentrums 

verksamhet för ett ökat användande  
• Bidra till personalrörlighet genom 

jobbmatchning 
• Tillhandahålla ett attraktivt utbud av 

tjänster utifrån kommunernas behov  
• Bidra till att nödvändig kunskap och 

kompetens finns hos cheferna i 
medlemskommunerna, exempelvis 
genom ledarskapsprogrammet 

• Vara ett stöd och verktyg för 
arbetsgivarna i arbetet med 
organisatorisk och social arbetsmiljö 
för att bidra till ökad hälsa hos 
medarbetarna, högre prestationer i 
grupper och för ökad attraktivitet hos 
medlemskommunerna 

• Vara ett stöd för de kommuner som 
fokuserar på tillitsbaserat ledarskap 

• Regelbundna aktiviteter för att marknadsföra 
Medarbetarcentrums tjänster och hur de kan användas på ett 
lönsamt sätt 

• Ha full tillgänglighet för att utföra basverksamheten med 
reflekterande samtal och jobbmatchning 

• Regelbunden kontakt med kommunernas personalenheter för 
att anpassa utbudet efter kommunernas behov 

• Genomföra grupputvecklingsinsatser på uppdrag av 
medlemskommunerna 

• Genomföra och utveckla ledarskapsprogrammet 
• Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom 

omvärldsbevakning, nätverk och kompetensutvecklingsinsatser 
• En årlig dialogträff med HR-personal/chefer 
• En årlig dialogträff med fackliga representanter 
• Kontinuerligt inhämta feedback för att utveckla tjänsterna, både 

på individ- och gruppnivå 
• Vara ett stöd för chefer och personalenheter i 

medlemskommunerna 
• Fyra styrgruppsmöten 

• Planerade aktiviteter för marknadsföring har fortlöpt enligt plan, främst genom nyhetsbrev men också genom 
dialogträffar med exempelvis chefer och HR-avdelningar.  

• Basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning har genomförts utan avvikelser.  
• En ny omgång av ledarskapsprogrammet startade upp under året med full grupp, tio chefer. Där pågår 

kompetenshöjning inom olika områden/teman och också inom tillitsbaserat ledarskap. Utbildningen löper fram 
till mars 2021. 

• Fortsatt arbete med vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad med utbildning för enhetschefer och 
reflektionsgrupper för enhetschefer.   

• Uppföljningar både genom telefon och referensträffar visar att medarbetare som tagit del av bastjänsterna 
gällande reflekterande samtal och matchning är nöjda och flera är nu referenter för verksamheten. Detta gäller 
även chefer med grupper och i olika uppdrag. 

• Avslutade gruppuppdrag visar på positiva effekter. Här kan nämnas två grupper med ökade positiva värden 
gällande egen hälsa, trivsel på arbetsplatsen och med en signifikant ökning av gruppens prestation (20 
respektive 23 procentenheter).  

• Digitala kompetenshöjande insatser utförda, bland annat framtagande av enkäter för uppföljning.  
• Kontinuerlig kontakt med chefer och personalenheter. Fyra styrgruppsmöten genomförda. 
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77 NNaavveett  sscciieennccee  cceenntteerr    

77..11 UUppppddrraagg,,  vviissiioonn  oocchh  vveerrkkssaammhheettssiiddéé  

Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med 
hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.   
 
Visionen är att Navet är en självklar samarbetspartner för uppfyllandet av Agenda 2030. Mission är att 
öka lusten till lärande hos alla och strategin att vara en lärande organisation som ständigt söker nya 
metoder och samarbetspartners.  
 
Navets verksamhetsidé är att på vetenskaplig grund, med entreprenöriellt lärande, interkulturell dialog 
och hållbar utveckling skapa teman, utbildningar, program, interaktiva utställningar och experiment. 
Kunskaper sätts i ett sammanhang och får fler att engagera sig och vilja ha mer kunskaper inom 
naturvetenskap, teknik och matematik.  

77..22 EEkkoonnoommiisskktt  uuttffaallll  

Navet uppvisar ett negativt resultat om 1 119 tkr, varav 600 tkr är planerad investering i ny 
astronomiutställning som enligt tidigare beslut i Direktionen ska belasta eget kapital. Resterande 
underskott är en direkt följd av det minskade bidraget från Skolverket samt minskade intäkter till följd 
av coronapandemin.  
 

Totalt intäktsbortfall till följd av Corona, tkr  
Minskade besök från allmänheten 752 
Internationella projekt som flyttats fram 500 
Uthyrning av vandringsutställning 800 
Konferenser 120 
Summa 2 052 
Minskat bidrag Skolverket 1 071 
Totalt 3 123 

 
Majoriteten av de minskade intäkterna till följd av corona har dock balanserats genom 
kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering genom nya samarbeten och 
utvecklingsprojekt.  
 
Då bidraget från Skolverket förväntas ligga kvar på den lägre nivån kommande år har en översyn gjorts 
av verksamheten och en ny organisation förhandlats för att uppnå en verksamhet och ekonomi i balans 
from 2021.  

77..33 MMåålluuppppffyylllleellssee  22002200  

Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är 
medlemmar och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas inom 
ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen enhet.  
 
Navet följer förbundets övergripande fokusområden. Långsiktiga mål och mål 2020 beslutas av 
styrgruppen. Till varje mål 2020 finns aktiviteter. Under 2020-22 är fokus på Agenda 2030 och de 
globala målen såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, organisationer och 
allmänhet engagerade i vår framtid är den övergripande stora utmaningen.  
 
Coronapandemin har i hög grad påverkat Navets verksamhet och därmed måluppfyllelsen. 
Verksamheten för allmänheten höll stängt mellan 6 april och 24 juni och hade begränsade öppettider 
under sommaren. Augusti-oktober var det helgöppet med begränsat antal och sedan stängt igen under 
november och december. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats 
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och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera 
pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till att pedagogerna besökt 
skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik och biologi. 

77..33..11 SSkkaappaa  mmööjjlliigghheetteerr  ttiillll  fföörreettaaggaannddee  oocchh  fföörreettaaggssuuttvveecckklliinngg    

Långsiktigt mål Mål 2020 Uppföljning 201231 
Stimulera ökat 
entreprenörskap genom 
att verka för att använda 
och utveckla de 
entreprenöriella 
kompetenserna 
 

1.Tillsammans med ett Science center 
skriva en ansökan om att ta fram ett nytt 
entreprenöriellt tema med Agenda 2030 
fokus 
2.Utvärdera minst två teman utifrån med 
avseende på entreprenöriella 
kompetenserna 
3.Genomföra ett tekniktema tillsammans 
med teknikföretag för åk 8 för minst 10 
klasser 
4.Utveckla en ungdomsaktivitet på 
sommaren, med minst 30 ungdomar 
5.Genomföra ett två veckors 
ämnesövergripande tema för gymnasiet åk 
1 för Sven Eriksson gymnasiet i samverkan 
med företag för minst 100 elever 
6.Handleda minst tre UF-företag inom 
Agenda 2030 
7.Upparbeta företagskontakter 

1.Utförs ej 2020, ändrad utlysning 
 
 
 
2.Genomfört 
 
 
3.Flyttas till våren 2021 p g a 
Corona 
 
4.Genomfört för 265 st 
 
5.Genomfört 
 
 
 
6. Framflyttat p g a Corona 
 
7. Genomfört  

 
77..33..22 SSääkkeerrssttäällllaa  nnööddvväännddiigg  kkuunnsskkaapp  oocchh  kkoommppeetteennss    

Långsiktigt mål Mål 2020 Uppföljning 201231 
Alla elever i grundskolan 
ska ha god tillgång till 
material och undervisning i 
naturvetenskap, teknik och 
matematik 
 
 

1.Ta fram utlåningsmaterial som täcker 
delar av Lgr F till 6 i NO, Tk och matematik 
2.Minst 20 000 elever på Navet-teman 
3. Minst 1 000 elever på teman i 
matematik 
4.Minst 500 elever i teman om 
programmering 
5.Minst 500 elever på teman med fokus 
på Agenda 2030 och de globala målen 
6.Minst tre nya teman tas fram under året 
7.En satsning på ett strukturerat program 
för uteverksamhet för elever åk 1 till 6 
genomförs 
8.Nytt astronomitema  
9.Minst två utvärderingar av skolprojekt 
10.Minst 200 pedagoger på utbildning 
inom naturvetenskap och teknik 
11.Minst 500 pedagoger på utbildning i 
matematik 
12.Minst 800 pedagoger utbildas i 
programmering och digitala verktyg 
13.Minst 800 lärarutbildingdagar i 
grupprocesser 
14.Totalt minst 3 000 lärutbildningsdagar 
genomförs 

1.Genomfört 
 
2.Genomfört för 16 956 elever 
3.Genomfört för 1 924 elever 
 
4.Genomfört för 1 696 elever 
 
5.Genomfört för 1 049 elever 
 
6. Genomfört ett tiotal teman 
7. Genomfört 
 
 
8. Genomfört 
9.Genomfört fyra utvärderingar 
10.Genomfört för 662 pedagoger 
 
11.Genomfört för 388 pedagoger 
 
12 Genomfört för 334 pedagoger 
 
13 Genomfört 560 
lärarutbildningsdagar 
14.Genomfört 1 844 
lärarutbildningsdagar 
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och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera 
pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till att pedagogerna besökt 
skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik och biologi. 

77..33..11 SSkkaappaa  mmööjjlliigghheetteerr  ttiillll  fföörreettaaggaannddee  oocchh  fföörreettaaggssuuttvveecckklliinngg    

Långsiktigt mål Mål 2020 Uppföljning 201231 
Stimulera ökat 
entreprenörskap genom 
att verka för att använda 
och utveckla de 
entreprenöriella 
kompetenserna 
 

1.Tillsammans med ett Science center 
skriva en ansökan om att ta fram ett nytt 
entreprenöriellt tema med Agenda 2030 
fokus 
2.Utvärdera minst två teman utifrån med 
avseende på entreprenöriella 
kompetenserna 
3.Genomföra ett tekniktema tillsammans 
med teknikföretag för åk 8 för minst 10 
klasser 
4.Utveckla en ungdomsaktivitet på 
sommaren, med minst 30 ungdomar 
5.Genomföra ett två veckors 
ämnesövergripande tema för gymnasiet åk 
1 för Sven Eriksson gymnasiet i samverkan 
med företag för minst 100 elever 
6.Handleda minst tre UF-företag inom 
Agenda 2030 
7.Upparbeta företagskontakter 

1.Utförs ej 2020, ändrad utlysning 
 
 
 
2.Genomfört 
 
 
3.Flyttas till våren 2021 p g a 
Corona 
 
4.Genomfört för 265 st 
 
5.Genomfört 
 
 
 
6. Framflyttat p g a Corona 
 
7. Genomfört  

 
77..33..22 SSääkkeerrssttäällllaa  nnööddvväännddiigg  kkuunnsskkaapp  oocchh  kkoommppeetteennss    

Långsiktigt mål Mål 2020 Uppföljning 201231 
Alla elever i grundskolan 
ska ha god tillgång till 
material och undervisning i 
naturvetenskap, teknik och 
matematik 
 
 

1.Ta fram utlåningsmaterial som täcker 
delar av Lgr F till 6 i NO, Tk och matematik 
2.Minst 20 000 elever på Navet-teman 
3. Minst 1 000 elever på teman i 
matematik 
4.Minst 500 elever i teman om 
programmering 
5.Minst 500 elever på teman med fokus 
på Agenda 2030 och de globala målen 
6.Minst tre nya teman tas fram under året 
7.En satsning på ett strukturerat program 
för uteverksamhet för elever åk 1 till 6 
genomförs 
8.Nytt astronomitema  
9.Minst två utvärderingar av skolprojekt 
10.Minst 200 pedagoger på utbildning 
inom naturvetenskap och teknik 
11.Minst 500 pedagoger på utbildning i 
matematik 
12.Minst 800 pedagoger utbildas i 
programmering och digitala verktyg 
13.Minst 800 lärarutbildingdagar i 
grupprocesser 
14.Totalt minst 3 000 lärutbildningsdagar 
genomförs 

1.Genomfört 
 
2.Genomfört för 16 956 elever 
3.Genomfört för 1 924 elever 
 
4.Genomfört för 1 696 elever 
 
5.Genomfört för 1 049 elever 
 
6. Genomfört ett tiotal teman 
7. Genomfört 
 
 
8. Genomfört 
9.Genomfört fyra utvärderingar 
10.Genomfört för 662 pedagoger 
 
11.Genomfört för 388 pedagoger 
 
12 Genomfört för 334 pedagoger 
 
13 Genomfört 560 
lärarutbildningsdagar 
14.Genomfört 1 844 
lärarutbildningsdagar 
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Verka för att fler unga 
fullföljer sina studier 

1.Navet upparbetar kontakter i två 
utsatta områden i Borås för att kunna få 
kontakt med föräldrar och barn 
2. Utarbetar en projektplan för 
interkulturell dialog. Navet tar fram två 
utbildningar i interkulturell dialog 
3.Navet deltar i minst fem öppna 
aktiviteter i utsatta områden i Borås 
4.Navet genomför minst tre utbildningar 
för vuxna i interkulturell dialog 
5.Navet möter minst 100 personer från 
SFI 
6.Nytt drogförebyggande tema tas fram 
och genomförs i ett utsatt område  
7.Fortsatt utvecklingsarbete inom 
interkulturell dialog och entreprenöriellt 
lärande med minst två utbildningar för 
personalen 
8.Minst fyra skolor får utbildning och 
processhandledning (PIF, 
Processutveckling i fokus) ca 75 lärare  
9. En ansökan om fortsatta projektmedel 
till PIF skrivs 
10. Utveckla VVV-plattformen för 
kommunikation med användare 
11.Navet definierar nyckelfunktioner för 
rum för lärande med hjälp av elever på 
gymnasiesärskolan 

1.Genomfört 
 
 
 
2. Genomfört 
 
 
3. Genomfört ett tiotal aktiviteter 
 
4. Delvis genomfört. Paus pga 
Corona 
5. Genomfört 
 
6. Genomfört 
 
7. Genomfört 
 
 
 
8. Genomfört 
 
9.Ingen ansökan från kommunens 
sida 
 
10. Ska genomföras i annat 
sammanhang 
11. Genomfört 

Navet ingår som en del i 
utvecklingsarbetet av 
skolan i 
avtalskommunerna 

1.Årliga möten med ledningsgrupp i 
avtalskommunerna 
2. Minst två möten med 
utvecklingsledarna i avtalskommunerna 
3.Analys av måluppfyllelsen i 
avtalskommuner görs och diskuteras med 
respektive kommun 
4.Analyserar, uppföljning av statistik kring 
fullföljda studier och måluppfyllelse, 
minst två seminarier i personalen 
5.Navet utreder idén på filialer i våra 
avtalskommuner 

1. Ej genomfört 
 
2.Genomfört 
 
3. Genomfört 
 
 
4. Genomfört 
 
 
5. Genomfört 

Navet är en arena för 
teknik och vårdyrken   

1.Navet samverkar i minst två mässor där 
vård och teknikjobb exponeras för 
ungdomar 
2.Navet genomför tekniktema med minst 
400 elever 
3.Navet genomför läsårstemat 
Drömstaden för minst 300 elever 

1. Framflyttat p g a Corona 
 
 
2. Genomfört 
 
3. Genomfört  

Navet bidrar till ökad 
digital kompetens 

1.Navet arbetar strukturerat med minst 
en kommun med kompetensutveckling i 
digital kompetens, minst 100 pedagoger i 
en långsiktig satsning 
2.Under 2020 förbereds för en digital 
makerspace för allmänheten i samarbete 
med Science park Borås. 

1.Genomfört 
 
 
 
2.Genomfört 

Navet stimulerar intresse 
och ökar 
allmänbildningsnivån hos 
allmänheten   

1.Navet genomför minst fem publika 
aktiviteter lokalt regionalt 
2.Minst tio föreläsningar på Navet med 
allmänheten som målgrupp 

1.Genomfört 
 
2. Ej genomfört p g a Corona 
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3.Synas i minst fem lokala medier. 
4.Navet tar fram en kommunikationsplan 
5.Arbeta internt med begreppet 
vetenskapligt kapital  
6.Intern grupprocessutbildning 
genomförs, minst fyra tillfällen med 
extern processledare 

3. Uppnått 
4. Ej genomförd 
 
5.Process påbörjad 
 
6.Genomfört vid två tillfällen 
fortsätter under 2021 

 

77..33..33 MMiilljjööiinnssaattsseerrnnaa  sskkaa  sskkaappaa  eenn  hhåållllbbaarr  ffrraammttiidd  

Långsiktigt mål Mål 2020 Uppföljning 201231 
Navet stimulerar intresse 
och ökar kunskapsnivån 
om Agenda 2030 

1.Navet utvecklar ett område/utställning 
kring Agenda 2030 som är en öppen arena 
för alla.  
2.Projektet Passion for climate genomför 
tillsammans med organisationen Twisted 
feet program för minst 10 klasser 
3.En ny utställning i Astronomi fokus 
Jorden och det kosmiska kretsloppet 
öppnas  
4.Navet analyserar den egna 
verksamheten utifrån de Globala målen   
5.Navet utformar avslutande aktiviteter i 
projektet Utveckla landsbygden 
6.Under 2020-2021 är huvudfokus unga 
15 till 25 år. Arenan är en innovation hub 
tillsammans med Borås Stad och Science 
park 
7.Temat drömstaden genomförs med 
minst tio klasser 
8.Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas 
vidare och sprids till ytterligare minst en 
kommun 
9.Utbildningsdag med tjänstemän i minst 
tre kommuner på tema Agenda 2030 
10.Utbildningar för politiker Borås och i Da 
Nang Vietnam 

1.Genomfört 
 
 
2.Genomfört i fyra klasser 
 
 
3.Genomfört 
 
 
4. genomförs process 
 
5. Genomfört 
 
6. Genomfört 
 
 
 
7. Genomförs ej detta år p g a 
Corona 
8. Genomförs ej detta år p g a 
Corona 
 
9. Genomfört 
 
10. Genomförs 15 januari 2021 
 

 

77..33..44 BBoorrååssrreeggiioonneenn  sskkaa  ssyynnaass  oocchh  ssttiicckkaa  uutt  fföörr  aatttt  sskkaappaa  iinnttrreessssee  oocchh  ffrraammttiiddssmmööjjlliigghheetteerr    

Långsiktigt mål Mål 2020 Uppföljning 201231 
Navet ska verka nationellt 
och internationellt   

1.Navet genomför en turné med 
Kemidraken Berta till sju SC i Sverige 
2.Minst fyra föreställningar inom projektet 
Nord plus genomförs 
3.Navet håller i minst två sessions på 
ECSITE, The European network of Science 
centres and museums 
4.Navet deltar med en sessions på NSCF, 
Nordiska science center förbundet 
5.Navet deltar i utveckling av SSCF, 
Svenska Science centerföreningen genom 
att deltaga i minst två möten 
6.Söker efter finansiering av en plattform 
för kommunikation med VR-teknik 

1.Genomfört 
 
2. Genomförs ej detta år p g a 
Corona 
3. Konferens inställd detta år p g 
a Corona 
 
4. Konferens inställd detta år p g 
a Corona 
5. Genomfört 
 
 
6. Genomfört 
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3.Synas i minst fem lokala medier. 
4.Navet tar fram en kommunikationsplan 
5.Arbeta internt med begreppet 
vetenskapligt kapital  
6.Intern grupprocessutbildning 
genomförs, minst fyra tillfällen med 
extern processledare 

3. Uppnått 
4. Ej genomförd 
 
5.Process påbörjad 
 
6.Genomfört vid två tillfällen 
fortsätter under 2021 

 

77..33..33 MMiilljjööiinnssaattsseerrnnaa  sskkaa  sskkaappaa  eenn  hhåållllbbaarr  ffrraammttiidd  

Långsiktigt mål Mål 2020 Uppföljning 201231 
Navet stimulerar intresse 
och ökar kunskapsnivån 
om Agenda 2030 

1.Navet utvecklar ett område/utställning 
kring Agenda 2030 som är en öppen arena 
för alla.  
2.Projektet Passion for climate genomför 
tillsammans med organisationen Twisted 
feet program för minst 10 klasser 
3.En ny utställning i Astronomi fokus 
Jorden och det kosmiska kretsloppet 
öppnas  
4.Navet analyserar den egna 
verksamheten utifrån de Globala målen   
5.Navet utformar avslutande aktiviteter i 
projektet Utveckla landsbygden 
6.Under 2020-2021 är huvudfokus unga 
15 till 25 år. Arenan är en innovation hub 
tillsammans med Borås Stad och Science 
park 
7.Temat drömstaden genomförs med 
minst tio klasser 
8.Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas 
vidare och sprids till ytterligare minst en 
kommun 
9.Utbildningsdag med tjänstemän i minst 
tre kommuner på tema Agenda 2030 
10.Utbildningar för politiker Borås och i Da 
Nang Vietnam 

1.Genomfört 
 
 
2.Genomfört i fyra klasser 
 
 
3.Genomfört 
 
 
4. genomförs process 
 
5. Genomfört 
 
6. Genomfört 
 
 
 
7. Genomförs ej detta år p g a 
Corona 
8. Genomförs ej detta år p g a 
Corona 
 
9. Genomfört 
 
10. Genomförs 15 januari 2021 
 

 

77..33..44 BBoorrååssrreeggiioonneenn  sskkaa  ssyynnaass  oocchh  ssttiicckkaa  uutt  fföörr  aatttt  sskkaappaa  iinnttrreessssee  oocchh  ffrraammttiiddssmmööjjlliigghheetteerr    

Långsiktigt mål Mål 2020 Uppföljning 201231 
Navet ska verka nationellt 
och internationellt   

1.Navet genomför en turné med 
Kemidraken Berta till sju SC i Sverige 
2.Minst fyra föreställningar inom projektet 
Nord plus genomförs 
3.Navet håller i minst två sessions på 
ECSITE, The European network of Science 
centres and museums 
4.Navet deltar med en sessions på NSCF, 
Nordiska science center förbundet 
5.Navet deltar i utveckling av SSCF, 
Svenska Science centerföreningen genom 
att deltaga i minst två möten 
6.Söker efter finansiering av en plattform 
för kommunikation med VR-teknik 

1.Genomfört 
 
2. Genomförs ej detta år p g a 
Corona 
3. Konferens inställd detta år p g 
a Corona 
 
4. Konferens inställd detta år p g 
a Corona 
5. Genomfört 
 
 
6. Genomfört 

 
  

Årsredovisning 
Datum: 2021-02-12 

Sida 35 (34) 
 

 

88 NNäärrvvåårrddssssaammvveerrkkaann  SSööddrraa  ÄÄllvvssbboorrgg    

88..11 UUppppddrraagg,,  ssyyffttee  oocchh  mmåållbbiilldd  

När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är 
Närvårdssamverkans uppdrag att samverka för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, 
skola och elevhälsa i medlemskommunerna samt primärvård, specialistvård, habilitering och tandvård i 
Södra Älvsborg. 
 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom 
kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för 
Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen samt av en styrgrupp bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har beslutat 
om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör 
verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2020 där nedanstående målindikatorer 
återfinns.  
 
Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att 
• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad/Skapa mervärde 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 
 

Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är; Med tillit, där vårdgivarna 
arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en samverkan 
som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna. 
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt 
förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

88..22 ÅÅrrssbbeerräätttteellssee  22002200  

Närvårdskontorets ekonomi redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen 
resultatenhet. Resultatet för helåret blev ett överskott om 884 tkr. Det faktiska resultatet bokförs som 
ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att 
hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse 
redovisas i bilaga 3. 
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Personal 

 Åa Kommentar  
Kansli/Basverksamhet 
Förbundsdirektör  1,0  
Administrativ chef  1,0  
Teamchef 1,5 Sept-dec 
Controller och administratör 2,0  
Konferensansvarig, receptionist  1,0  
Regionutvecklare välfärd 2,0 Sept-dec 1,0 
Regionutvecklare kompetens  1,0  
Regionutvecklare regional utveckling 1,5 Sept-dec 1,0 
Summa 9,5  
   
Projekt/Särskilt finansierad verksamhet 
eSamordnare 2,0 Sept-dec 1,0 
Ansvarig Business Region Borås 1,0  
Dataskyddsombud 2,0  
Miljöstrategisk samverkan 1,0  
Projektledare Besöksnäring 0,75  
Projektledare kompetens 1,0  
Vård och omsorgscollege 0,5  
Kultursamordning 0,5  
Projektledare Regional avfallsplan 1,0   
Regionutvecklare regional utveckling 1,0  
Summa 10,75  
   
Medarbetarcentrum  
Verksamhetschef  0,3  
Coach  2,7  
Summa 3,0  
   
Närvårdskontoret  
Koordinator  1,0  
Samordnare  1,0  
Summa 2,0  
   
Navet science center 
Verksamhetschef  1,0  
Administration  2,0  
Pedagoger  8,28  
Bibliotekarie  0,2  
Tekniker  1,6  
Designer  1,0  
Material och konferens  1,5  
Timanställd helgpersonal  1,37  
Summa 16,95  
   
Totalt  42,20  
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Bilaga 2

Internkontrollplan 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Granskningsområde Kontrollmoment Kontrollmetod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning
Ekonomi och administration
1. Redovisning Kontroll av bokförda poster

Kontroll av leverantörsfakturor
och kontering

Utbetalning ska ske med korrekta
uppgifter och underlag

Stickprov

Kontrollera avvikelser
mot föregående år

Följ utbetalnings-
processen och ta 
stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Administrativ chef

Samtliga punkter kontrollerade 
enligt plan utan anmärkning

2. Fakturering Fakturering ska ske med korrekta 
uppgifter och underlag

Följa fakturerings-
processen och ta 
stickprov

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

3. Moms och skatter Att rapportering sker på rätt
sätt och att avstämning finns
upprättad. Att inbetalning har skett.

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

4. Löner Kontroll att rätt utbetalning 
sker till rätt person

Kontroll mot avtalad lön

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Kontrolleras månadsvis, utan 
anmärkning

5. Arvoden och reseräkningar Kontroll att rätt utbetalning 
sker till rätt person

Kontroll mot avtalade ersättnings-belopp

Arvoden/reseräkning ska attesteras

Stickprov

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Administrativ chef

Samtliga punkter kontrollerade 
enligt plan utan anmärkning

6. Handkassa Handkassan ska vara korrekt Kontroll att kvitto och 
kontanter stämmer med 
bokfört belopp

2 ggr/år Ekonom Navet Utan anmärkning

7. Behörighetsrutiner IT Att behörigheter är korrekta
och aktuella för person/period

Kontroll av aktuellt
register över användar-
licenser

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

8. Räkenskapsinformation Kontroll av att räkenskaps-
information förvaras på rätt sätt

Stickprov 1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning
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9. Företagskort Att utställda kontokort är
aktuella och används på rätt sätt

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Kontrolleras månadsvis, utan 
anmärkning

10. Representation Kontroll av kontering, syfte och deltagare Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Åtgärder vidtagna efter 
delårsbokslut, därefter utan 
anmärkning

11. Drift eller investerings-
redovisning

Kontroll av att inventarieköp 
bokas på inventariekonto 
och uppfyller kraven på inventarie

Kontroll av bokförda
inventariekostnader

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

12. Mobiltelefoner Kontroll av att aktuell förteckning
av mobiltelefoner finns samt
att telefonavgifter är rimliga i 
förhållande till tänkt användning

Genomgång av fakturor Månadsvis Administrativ chef Telefonkostnader kontrolleras 
månadsvis, utan anmärkning

13. Arkivering Dokumenthanteringsplan ska
finnas och tillämpas

Dokumenthanterings-
planens aktualitet
granskas

1 gång/år Administrativ chef Ny plan framtagen och beslutad 
under året

14. Tillträdeskontroll till 
lokaler

Kontroll att rätt personer har
tillgång till lokalerna

Kontroll och genomgång
av nycklar och larmkoder

1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning

15. Diarie/posthantering Handläggningsrutiner ska vara
aktuella och tillämpas

Genomgång av rutiner 1 gång/år Administrativ chef Skriftlig rutin framtagen under året

Styrdokument
16. Delegationsordning Delegationsordningen ska

vara aktuell
Kontroll av aktualitet 1 gång/år Administrativ chef Ny delegationsordning framtagen 

under året i samband med 
organisationsförändring

17. Attesträtt Namnprover över attestanter ska 
upprättas inför varje räkenskapsår

Beslutsattest ska ske av rätt
person

Besluts- och mottagningsattest
ska ske av två olika personer

Är den upprättad?

Stickprov

Stickprov

1 gång/år 
samt löpande

Administrativ chef Attestlista med namnprover 
upprättad, stickprov utan 
anmärkning

18. Avtalshantering Undertecknande av avtal sker i 
enlighet med gällande delegation

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning
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19. Dokumenthantering Alla ärende- och handlingstyper
hanteras i enlighet med
dokumenthanteringsplanen

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Ny plan framtagen och beslutad 
under året

20. Inköp och upphandling Att gällande rutiner för inköp
och upphandling är kända och
efterlevs

Stickprovsgranskning
av dokumentation,
kontroll och attest

2 ggr/år Administrativ chef Kontroll utan anmärkning, skriftlig 
rutin ses över under 2021

21. IT-policy Att IT-policyn  är känd och efterlevs Information kring
förhållningssätt, regler, mm

1 gång/år Administrativ chef Saknas

22. Kris och säkerhet Att planer för kris och säkerhets-
arbete finns, är kända och 
efterlevs

Att telefonlista till anhöriga finns och är 
aktuell

Uppföljning av introduktion 
och genomgång på APT.

Kontroll och revidering av 
telefonlista

2 ggr/år Administrativ chef Plan under revidering, telefonlista 
aktuell

23. Personal Rutinerna i personalhandboken ska vara 
aktuella, kända och efterlevas

Kontroll av organisationen ur ett 
kompetensförsörjningsperspektiv

Uppföljning av introduktion 
och genomgång på APT 

Riskanalys 

1 gång/år

1 gång/år

Administrativ chef

Förbundsdirektör

Personalhandboken uppdaterad 
under året, riskanalys genomförd

24. Slutredovisning av
 projekt - interna och tillväxtmedel

Kontroll av avslutade projekts
slutresultat

Granskning av projektets
kostnader och 
finansiering

2 ggr/år Förbundsdirektör Utan anmärkning

25. Dataskyddsförordningen Kontroll av att handlingsplanen följs Aktiviteterna i 
handlingsplanen granskas

Kvartalsvis Administrativ chef Arbete pågår enligt plan

26. Systematiskt arbetsmiljö-
arbete

Att arbetsmiljöalmanackan följs Granskning av rutiner och 
genomförande

2 ggr/år Skyddskommittén Revidering av årshjulet sker under 
2021

Avvikelser följs upp inom en 6-månadersperiod efter att internkontrollen genomförts. Då ska föreslagna åtgärder med anledning av eventuella anmärkningar vara verkställda

Avrapportering görs till Direktionen i samband med årsbokslut

Färgerna hänvisar till resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen
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Verksamhetsberättelse/Årsredovisning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2020

 

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning  
DNR: 2020/SKF007 

Beslutat datum: 2021-xx-xx 
 

        Tillsammans gör vi skillnad!

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning
Närvårdssamverkan
Södra Älvsborg 2020
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1. Inledning
Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 tydliggör 
Närvårdssamverkans inriktning och styrning.  

Grunden för respektive huvudmans uppdrag finns reglerat i lagar, författningar, avtal, 
överenskommelser och politiska beslut.  

Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för befolkningen. Samverkansarbetet 
ska leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna både på regional, delregional och lokal 
nivå. Närvårdssamverkan ska bidra till säkra och effektiva processer som utförs på rätt 
vårdnivå.  

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av:  
• Regionernas verksamheter för tandvård, primärvård, specialistvård och habilitering.   
• Kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, samtliga skolformer samt elevhälsa i följande 

kommuner: Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, Mark, Svenljunga, Tranemo och 
Ulricehamn.   

Samverkan ska ske kring de invånare i befolkningen som har behov av insatser från både 
kommun och region, inom ovanstående områden.  

Den målbild som i samverkan vuxit fram utifrån ovanstående är: 
”Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg, en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna” . 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt 
förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

2. Organisation  
Det Delregionala Politiska Samrådet leder och styr Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg. Samverkan sker på tre nivåer, politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. 

Styrgruppen för Närvårdssamverkan arbetar på uppdrag från det Delregionala 
Politiska Samrådet. Gruppen hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda 
ärenden och är beslutsfattande. Styrgruppen kan vid behov starta uppdragsgrupper och 
besluta om specifika tidsbestämda uppdrag.  

De lokala ledningsgrupperna, en i varje kommun, har ansvar för samverkan på lokal 
nivå och det är en förutsättning för en god samverkan.  

Som stöd för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg finns Närvårdskontoret, med 
uppdrag att koordinera, stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp 
samverkan inom olika grupper. Närvårdskontoret ska ha ett opartiskt förhållningssätt 
gentemot huvudmännen och är organisatoriskt knutet till Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund som har arbetsgivaransvaret.  

3. Viktiga händelser under året
- Arbetet och samverkan kring covid-19 har dominerat arbetet 2020. Samverkan har utmanats och 
växt i takt med arbetet. 
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1. Inledning
Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 tydliggör 
Närvårdssamverkans inriktning och styrning.  

Grunden för respektive huvudmans uppdrag finns reglerat i lagar, författningar, avtal, 
överenskommelser och politiska beslut.  

Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för befolkningen. Samverkansarbetet 
ska leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna både på regional, delregional och lokal 
nivå. Närvårdssamverkan ska bidra till säkra och effektiva processer som utförs på rätt 
vårdnivå.  

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av:  
• Regionernas verksamheter för tandvård, primärvård, specialistvård och habilitering.   
• Kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, samtliga skolformer samt elevhälsa i följande 

kommuner: Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, Mark, Svenljunga, Tranemo och 
Ulricehamn.   

Samverkan ska ske kring de invånare i befolkningen som har behov av insatser från både 
kommun och region, inom ovanstående områden.  

Den målbild som i samverkan vuxit fram utifrån ovanstående är: 
”Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg, en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna” . 

Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt 
förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

2. Organisation  
Det Delregionala Politiska Samrådet leder och styr Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg. Samverkan sker på tre nivåer, politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. 

Styrgruppen för Närvårdssamverkan arbetar på uppdrag från det Delregionala 
Politiska Samrådet. Gruppen hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda 
ärenden och är beslutsfattande. Styrgruppen kan vid behov starta uppdragsgrupper och 
besluta om specifika tidsbestämda uppdrag.  

De lokala ledningsgrupperna, en i varje kommun, har ansvar för samverkan på lokal 
nivå och det är en förutsättning för en god samverkan.  

Som stöd för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg finns Närvårdskontoret, med 
uppdrag att koordinera, stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp 
samverkan inom olika grupper. Närvårdskontoret ska ha ett opartiskt förhållningssätt 
gentemot huvudmännen och är organisatoriskt knutet till Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund som har arbetsgivaransvaret.  

3. Viktiga händelser under året
- Arbetet och samverkan kring covid-19 har dominerat arbetet 2020. Samverkan har utmanats och 
växt i takt med arbetet. 
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- Samtliga kommuner och privata vårdcentraler är nu med i avvikelsesystemet MedControl. Detta är 
viktig händelse utifrån patientsäkerhet.  
- Projektet Tidig upptäckt, Tidiga insatser föll väl ut i Mark och Svenljunga och ska nu spridas till 
övriga kommuner under 2021. Implementeringsplan upprättas för detta ändamål.  
- Beslut har fattats kring Mini-Maria och verksamheten startar 2021.  

4. Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2020  
Inför 2020 beslutade det Delregionala Politiska Samrådet att Styrgruppen skulle enas om ett fåtal 
mätbara mål i samverkan. 

Styrgruppen enades om följande mål för att nå den gemensamma målbilden: 

Mål och mätetal 2020  
1) Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5%.  
2) Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska vara max 15% på årsbasis.  
3) Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste   
    12 månaderna, ska ökas med 5% på årsbasis (enligt Munin).  
4) Antal upprättade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 145 st på årsbasis.  

Diskussion kring måluppfyllelse: 
1) Då vi under 2020 gått in i avvikelsesystemet MedControl, går det ännu inte att urskilja 

statistik i samverkan. I MedControl finns sedan 2020-12-01 en ny klassificering som heter 
"Avtal och överenskommelser i samverkan", vilket bör göra det möjligt att ta fram en mer 
nyanserad statistik under 2021.

2) Andel återinskrivningar har under året legat relativt konstant på 15% men under hösten steg 
antalet återinskrivningar till följd av covid-19. Under senare delen av året var resultatet återigen 
15%, så vi klarade målet för 2020. 

3) Till följd av covid-19 samt pga. relativt otillförlitlig datapåvisar vi ett negativt resultat gällande 
att andelen listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de  
senaste 12 månaderna, ökat med 5% på årsbasis (enligt Munin). Vikten av läkemedelsgenomgångar   
framhålls och fortsätter som en målindikator 2021. 

4) Målet kring upprättande av Samordnad Individuell Plan (SIP) har inte uppnåtts, på grund av bland 
annat felaktig dokumentation och kodning. Detta innebär att patienterna har fått en god vård och 
planering men det har inte registrerats som en SIP.  

Sammanfattning: Under 2020 har måluppfyllelsen varit låg, men samverkansklimatet och 
samarbetet har förbättrats och stärkts. Verksamheterna har byggt upp tillit, skapat rutiner för att 
stärka arbetet i vårdövergångarna samt hjälpts åt i arbetet kring covid-19. 2020 har varit ett 
annorlunda år där pandemin stått i centrum och där fokus har varit på att hålla i och hålla ut samt 
på att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt föränderlig information.   

Kvalitetsmässiga projekt har dock drivits i syfte att göra det bättre för den enskilda individen,
exempelvis Mini-Maria och Tidig upptäckt, Tidiga insatser.  

1. Ekonomi  
Budgetram för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beräknas per antalet invånare. Region och 
kommun betalar vardera 5,06 kr per invånare. Det innebär en budgetram på ca 2,2 mkr/år. 
Närvårdskontoret och Närvårdssamverkans gemensamma aktiviteter, står för merparten av 
utgifterna. Utvecklingsprojekt som finansieras med separata medel räknas inte in i 
budgetramen. 
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Det ekonomiska utfallet för 2020 visar ett överskott på cirka 884 000 kr. Intäkter har inkommit 
då en person från Närvårdskontoret tjänsteköpts av Koncernkontoret. Likaså har vissa 
konferenser ställts in, liksom att det fanns ett överskott medflyttat från 2019.   

2. Utmaningar för 2021 
• Uppnå beslutade mål och mätetal 2021.  
• Målet är att implementera Mini-Maria våren 2021.  
• Sprida arbetet kring Tidig upptäckt, Tidiga insatser till hela vår delregion.  
• Få till statistik gällande avvikelser i samverkan.  
• Fortsatt utbildning och öka antalet Samordnade Individuella Planer.   
• Arbeta för en god och nära vård.  
• Stärka arbetet och arbeta för att motverka suicid.  

För mer information se Plan och budget för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2021.
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Det ekonomiska utfallet för 2020 visar ett överskott på cirka 884 000 kr. Intäkter har inkommit 
då en person från Närvårdskontoret tjänsteköpts av Koncernkontoret. Likaså har vissa 
konferenser ställts in, liksom att det fanns ett överskott medflyttat från 2019.   

2. Utmaningar för 2021 
• Uppnå beslutade mål och mätetal 2021.  
• Målet är att implementera Mini-Maria våren 2021.  
• Sprida arbetet kring Tidig upptäckt, Tidiga insatser till hela vår delregion.  
• Få till statistik gällande avvikelser i samverkan.  
• Fortsatt utbildning och öka antalet Samordnade Individuella Planer.   
• Arbeta för en god och nära vård.  
• Stärka arbetet och arbeta för att motverka suicid.  

För mer information se Plan och budget för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2021.
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https://sign.visma.net/sv/document-check/545eb2ed-9a86-42c9-9b9c-59c6312d5317
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com
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FAGERSROS ÄLDREBOENDE I PINGST
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Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31
Styrelsen och verkställande direktören avger följande 
årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.
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4

ÅRET I 
VISKAFORS

2020 blev inte ett år där vi 
kunde samlas och ses som 
tidigare. Men verksamheten i 
Viskafors har inte stannat av, 
även om vi har fått undvika 
tillsammans-aktiviteter som vi 
vanligtvis har. På detta upp-
slaget har vi samlat en del av 
årets händelser som vi tycker 
är värda att lyfta.

Vi håller tummarna för att 
2021 så småningom kan bli ett 
ljusare och mer händelserikt år 
för oss och våra hyresgäster.

1

2
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Kommunalråden Kerstin 
Hermansson, Anette Persson 
Carlsson samt Viskaforshems 
ordförande Ingvar Zachrisson.

Nytt golv i matsalen på 
Fagersros äldreboende!

Vi har fräschat upp parhusen 
på Ängsjövägen med bland 
annat nymålade fasader. 

Trygghetsbostaden har fått ny 
fasad i vacker trä.

Under året har vi planterat 
200 plantor av Ängsvädd på 
gräsmattor, för det rödlistade 
guldsandbiets skull.
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EKOHUS
NU ÄR ÄNTLIGEN 
KÄLLSPRÅNGSVÄGENS

FÄRDIGA
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13 ST EKOLOGISKA 
TRÄHUS I VISKAFORS 
TALLSKOG STÅR 
FÄRDIGA. 
Vi har satsat på framtiden och byggt nya, 
vackra bostäder i naturliga och gedigna 
material. Vi har utvecklat ett hyresboende 
nära naturen, intill vårt hyllade område 
Pumpkällehagen. 

Husen: 
Husen är byggda helt i trä, med isolerande 
luftkanaler, utan tilläggsisolering och 
plastfolie. Fasaden har spån av cederträ 
och stående panel av kärnfuru och taket är 
belagt med zinkplåt eller rött lertegel. 

Husen samlas kring en vattenspegel – 
Källsprånget – som har skapats genom 
att dämma upp en vattenkälla som rinner 
genom skogen. På ena sidan har husen 
burspråk med matplats. På var sida om 
burspråket ligger sovrum och vardagsrum, 
med pardörrar direkt ut i naturen. Här har 
man naturen som sin trädgård. Mot gatan 
ligger en långsmal veranda. 

Husen rymmer 3 rum och kök på ca 85 m² 
och trots liten yta finns boendekvaliteter 
som rundgångar, siktlinjer och fönster från 
två håll i alla rum.
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13 ST EKOLOGISKA 
TRÄHUS I VISKAFORS 
TALLSKOG STÅR 
FÄRDIGA. 
Vi har satsat på framtiden och byggt nya, 
vackra bostäder i naturliga och gedigna 
material. Vi har utvecklat ett hyresboende 
nära naturen, intill vårt hyllade område 
Pumpkällehagen. 

Husen: 
Husen är byggda helt i trä, med isolerande 
luftkanaler, utan tilläggsisolering och 
plastfolie. Fasaden har spån av cederträ 
och stående panel av kärnfuru och taket är 
belagt med zinkplåt eller rött lertegel. 

Husen samlas kring en vattenspegel – 
Källsprånget – som har skapats genom 
att dämma upp en vattenkälla som rinner 
genom skogen. På ena sidan har husen 
burspråk med matplats. På var sida om 
burspråket ligger sovrum och vardagsrum, 
med pardörrar direkt ut i naturen. Här har 
man naturen som sin trädgård. Mot gatan 
ligger en långsmal veranda. 

Husen rymmer 3 rum och kök på ca 85 m² 
och trots liten yta finns boendekvaliteter 
som rundgångar, siktlinjer och fönster från 
två håll i alla rum.

8

FLER BILDER FRÅN KÄLLSPRÅNGSVÄGEN 
På denna sida ser ni hur ett av husen ser ut på insidan. På höger sida ser 
ni bilder från byggandet. Det har varit många coronasäkra studiebesök på 
byggarbetsplatsen då detta är ett unikt projekt med framtiden i åtanke. 
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FÖRVALTNINGS-
BERÄTTELSE 2020

Viskaforshem har under året tagit första spadtaget på Friskafors, 
ett trygghetsboende med 30 lägenheter centralt beläget i Viska-
fors. Källebergsgatan 18, 20 och 37 har försetts med nytt zinktak, 
fasaden på Källebergsgatan 18 renoveras.

Kontinuerlig renovering av badrum och kök har pågått under 
hela året. 13 markbostäder på Källsprångsvägen har uppförts och 
beräknas klara under våren 2021.

Efterfrågan på bostäder är fortsatt hög och inga lägenheter står 
outhyrda utom vid eventuella större renoveringar. Vi kommuni-
cerar med våra hyresgäster på många olika sätt, ett av dem är att 
bjuda in till en kopp kaffe varje kvartal på vårt kontor, då finns 
det även möjlighet till dialog. Under 2020 har det varit svårt att 
arrangera dessa träffar på grund av coronapandemin, men vi ser 
fram emot när vi kan öppna upp vårt kontor för våra gäster igen.

Viskaforshem AB har sitt säte i Borås och ska bedriva sin verksam-
het inom Borås Stad, förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta 
fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslokaler och därtill 
hörande kollektiva anordningar.

Viskaforshem AB har administration och ekonomi i egen regi. 
Yttre fastighetsskötsel sköts av Tranemo Trädgårdstjänst och det 
avtalet löper till och med 2021-04-30. Viskaforshem AB har två 
servicevärdar för inre service och reparationer.

Hyrorna höjdes med 1,95 % i snitt från och med den 1 april 2020.
Framtiden ser ljus ut och högt driftsnetto är ett resultat av ett 
gediget arbete från alla anställda med den strategi som styrelsen 
beslutat. Vi fortsätter utveckla fastighetsbeståndet och samhället.

Hyresförhandling rörande 2021 är ännu inte klar.

Direktavkastning för 2020: 3,98%

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Viskaforshem AB är medlem i Sveriges Allmännytta. Viskafors-
hem AB är även medlem i HBV, Husbyggnadsvaror, som är en 
inköpsförening för Sveriges allmännyttiga företag. Sobona är vår 
arbetsgivarorganisation.

Viskaforshem AB äger och förvaltar totalt 505 bostadslägenhe-
ter, 32 lokaler, 53 garage och 91 p-platser. Bolagets fastigheter är 
fullvärdesförsäkrade hos Länsförsäkringar Älvsborg.

Bolaget registrerades 1995-09-14.

Nymålade får i EU:s blå kulör. 

Wedbergs blommor vid Viskafors Torg visar upp sina 
vackra blommor både ute och inne. 

1

1

2

2
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FLERÅRSÖVERSIKT

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

RESULTATDISPOSITION

BELOPP I KR 2020 2019  2018 2017  2016

Nettoomsättning  42 761 057  41 755 757  40 995 239  40 342 868  39 625 171
Resultat efter finansiella poster  1 965 455  3 936 236  4 426 590  3 442 870  4 500 980
Soliditet (%)  11   12   12   10   9 

    BALANSERAT ÅRETS
BELOPP I KR AKTIEKAPITAL  RESERVFOND  RESULTAT RESULTAT TOTALT

Vid årets ingång  2 000 000  400 000  45 356 360  3 936 236  51 692 596
Balanseras i ny räkning    3 936 236  -3 936 236  - 
Årets resultat     1 965 455  1 965 455

 
Vid årets utgång  2 000 000  400 000  49 292 596  1 965 455  53 658 051

Styrelsen och vd föreslår att till förfogande stående medel:
Balanserat resultat     49 292 596
Årets resultat     1 965 455 

 
Summa     51 258 051

Disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning     51 258 051

 
Summa     51 258 051

Viskafors Torg
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

RESULTATDISPOSITION
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Årets resultat     1 965 455  1 965 455

 
Vid årets utgång  2 000 000  400 000  49 292 596  1 965 455  53 658 051
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Årets resultat     1 965 455 
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Balanseras i ny räkning     51 258 051

 
Summa     51 258 051

Viskafors Torg

12

Flammentanz i full blom.

Äldreboendet Fagersro värmer 
sig i solstrålarna.

Fagersro äldrecenter en härlig 
sommardag. 

Ett svalkande bad på Torget i 
Viskafors.

Vår röda julgran på torget.

1

2

2

4

4 5

5

3

1

3
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RESULTAT-
RÄKNING

  NOT 2020-01-01 2019-01-01
BELOPP I KR 1 - 2020-12-31 - 2019-12-31 

RÖRELSEINTÄKTER, LAGERFÖRÄNDRINGAR M.M:
Nettoomsättning   42 761 057  41 755 757
Övriga rörelseintäkter   415 567  431 342

 
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   43 176 624  42 187 099

RÖRELSEKOSTNADER
Råvaror och förnödenheter   - 20 069 175  - 17 075 914
Fastighetsskatt   - 849 976  - 637 338
Övriga externa kostnader   - 2 946 202  - 3 147 441
Personalkostnader  2  - 4 012 749  - 4 595 971
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   - 9 495 253  - 9 730 370
Övriga rörelsekostnader   -   13 210

 
Summa rörelsekostnader   - 37 373 355  - 35 173 824

Rörelseresultat   5 803 269  7 013 275

FINANSIELLA POSTER
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   761  384
Räntekostnader och liknande resultatposter   - 3 838 574  - 3 077 423

 
Summa finansiella poster   - 3 837 813  - 3 077 039

Resultat efter finansiella poster   1 965 455  3 936 236
 

Skatt på årets resultat   -   - 

Årets resultat   1 965 455  3 936 236
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RESULTAT-
RÄKNING

  NOT 2020-01-01 2019-01-01
BELOPP I KR 1 - 2020-12-31 - 2019-12-31 

RÖRELSEINTÄKTER, LAGERFÖRÄNDRINGAR M.M:
Nettoomsättning   42 761 057  41 755 757
Övriga rörelseintäkter   415 567  431 342

 
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.   43 176 624  42 187 099

RÖRELSEKOSTNADER
Råvaror och förnödenheter   - 20 069 175  - 17 075 914
Fastighetsskatt   - 849 976  - 637 338
Övriga externa kostnader   - 2 946 202  - 3 147 441
Personalkostnader  2  - 4 012 749  - 4 595 971
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   - 9 495 253  - 9 730 370
Övriga rörelsekostnader   -   13 210

 
Summa rörelsekostnader   - 37 373 355  - 35 173 824

Rörelseresultat   5 803 269  7 013 275

FINANSIELLA POSTER
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   761  384
Räntekostnader och liknande resultatposter   - 3 838 574  - 3 077 423

 
Summa finansiella poster   - 3 837 813  - 3 077 039

Resultat efter finansiella poster   1 965 455  3 936 236
 

Skatt på årets resultat   -   - 

Årets resultat   1 965 455  3 936 236

14

BALANS-
RÄKNING

  NOT 
BELOPP I KR 1 2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR:

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 

Materiella anläggningstillgångar:
Byggnader och mark  3  388 930 078  391 475 779
Inventarier, verktyg och installationer  4  403 261  437 376
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar  5  85 732 725  34 481 313

 
Summa materiella anläggningstillgångar   475 066 064  426 394 467

Finansiella anläggningstillgångar:
Andra långfristiga värdepappersinnehav  6  40 000  40 000

 
Summa finansiella anläggningstillgångar   40 000  40 000

Summa anläggningstillgångar   475 106 064  426 434 467

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar:
Kundfordringar   273 453  366 867
Övriga fordringar   107 699  1 655
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   223 432  120 169

 
Summa kortfristiga fordringar   604 584  488 691

Kassa och bank:
Kassa och bank   -   21 121

 
Summa kassa och bank   -   21 121

Summa omsättningstillgångar   604 584  509 812

SUMMA TILLGÅNGAR   475 710 648  426 944 279



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 3034
15

  NOT 
BELOPP I KR 1 2020-12-31 2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER:

EGET KAPITAL 

Bundet eget kapital:
Aktiekapital (antal aktier: 200)  2 000 000  2 000 000
Reservfond  400 000  400 000

 
Summa bundet kapital  2 400 000  2 400 000

Fritt eget kapital:
Balanserat resultat  49 292 596  45 356 360
Årets resultat  1 965 455  3 936 236

 
Summa fritt eget kapital  51 258 051  49 292 596

Summa eget kapital  53 658 051  51 692 596

SKULDER

Lång fristiga skulder:  7
Skuld till Borås Stad  406 772 533  358 551 740

 
Summa långfristiga skulder  406 772 533  358 551 740

Kortfristiga skulder:
Leverantörsskulder  7 354 591  10 144 788
Skatteskulder  236 209  - 
Övriga skulder  684 224  513 033
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  7 005 040  6 042 122

 
Summa kortfristiga skulder  15 280 064  16 699 943

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  475 710 648  426 944 279
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  NOT 
BELOPP I KR 1 2020-12-31 2019-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER:

EGET KAPITAL 

Bundet eget kapital:
Aktiekapital (antal aktier: 200)  2 000 000  2 000 000
Reservfond  400 000  400 000

 
Summa bundet kapital  2 400 000  2 400 000

Fritt eget kapital:
Balanserat resultat  49 292 596  45 356 360
Årets resultat  1 965 455  3 936 236

 
Summa fritt eget kapital  51 258 051  49 292 596

Summa eget kapital  53 658 051  51 692 596

SKULDER

Lång fristiga skulder:  7
Skuld till Borås Stad  406 772 533  358 551 740

 
Summa långfristiga skulder  406 772 533  358 551 740

Kortfristiga skulder:
Leverantörsskulder  7 354 591  10 144 788
Skatteskulder  236 209  - 
Övriga skulder  684 224  513 033
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  7 005 040  6 042 122

 
Summa kortfristiga skulder  15 280 064  16 699 943

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  475 710 648  426 944 279

16

NOTER

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovis-
ningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning i mindre företag och Årsredovis-
ning i mindre aktiebolag (K2).

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av 
tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgång-
ens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll 
redovisas som kostnader. Samtliga lånekostnader redovisas 
som kostnader. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga 
typer av materiella tillgångar.

Hyresintäkter redovisas i den period som uthyrningen avser.

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde 
och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga 
tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om 
ej annat anges.

Viskaforshem AB är ett helägt dotterbolag till Borås Stad, 
org nr 21200-1561, som tillika är ägare av hela koncernen.

AVSKRIVNINGSTIDER:

TYP AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNG   ANTAL ÅR

•  Byggnader   50
•  Inventarier, verktyg och installationer   5

NYCKELTALSDEFINITIONER

NETTOOMSÄTTNING
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader men före 
bokslutsdispositioner och skatter.

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bok-
slutsdispositioner och skatter.

SOLIDITET
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med 
avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

 2020 2019

Medelantal anställda under året  5,4  5,4

BELOPP I KR 2020-12-31 2019-12-31

ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående anskaffningsvärden  504 376 589   502 929 374
Inköp  6 875 234  1 447 215
Utrangeringar  - 9 661 220  - 

 
Utgående anskaffningsvärden  501 590 603  504 376 589

AVSKRIVNINGAR

Ingående avskrivningar  - 112 600 810  - 103 023 572
Utrangeringar  9 690 910  - 
Årets avskrivningar  - 9 450 625  - 9 577 238

 
Utgående avskrivningar  - 112 360 525  - 112 600 810

NEDSKRIVNINGAR

Ingående nedskrivningar  - 300 000   - 300 000
 

Utgående nerskrivningar  - 300 000   - 300 000

Redovisat värde  388 930 078   391 475 779

Taxeringsvärde  186 014 362   184 462 400

Vid senaste värdering, som är gjord med hjälp av Datscha 
2020, uppvisade bolaget ett värde om 600 mkr, då är den 
justerade/dolda soliditeten 55 %.

NOT 1 | REDOVISNINGSPRINCIPER

NOT 2 | MEDELANTAL ANSTÄLLDA

NOT 3 | BYGGNADER OCH MARK
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BELOPP I KR 2020-12-31 2019-12-31

ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående anskaffningsvärden  2 712 387   2 712 387
Inköp  40 204   -
Utrangeringar  - 2 088 199   -

 
Utgående anskaffningsvärden  664 391   2 712 387

AVSKRIVNINGAR

Ingående avskrivningar  - 2 275 011   - 2 121 879
Utrangeringar  2 088 199   -
Åretsavskrivningar  - 74 318   - 153 132

 
Utgående avskrivningar  - 261 130   - 2 275 011

Redovisat värde  403 261   437 376

BELOPP I KR 2020-12-31 2019-12-31

ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående anskaffningsvärden  40 000   40 000
 

Utgående anskaffningsvärden  40 000   40 000

Redovisat värde  40 000   40 000

BELOPP I KR 2020-12-31 2019-12-31

ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående anskaffningsvärden  34 481 313   9 702 507
Aktiverat under året  - 5 748 513   - 
Nedlagda utgifter  56 999 925   24 778 806

 
Utgående anskaffningsvärden  85 732 725   34 481 313

Redovisat värde  85 732 725   34 481 313

NOT 4 | INVENTARIER, VERKTYG 
 OCH INSTALLATIONER

NOT 6 | ANDRA LÅNGFRISTIGA 
 VÄRDEPAPPERSINNEHAV

NOT 5 | PÅGÅENDE NYANLÄGG-
 NINGAR OCH FÖRSKOTT 
 AVSEENDE MATERIELLA 
 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

17

Företagets utnyttjade checkräkningskredit uppgår 
till 406 772 533 kr och ingår i posten långfristiga 
skulder. Limit avseende checkräkningskredit 
uppgår till 428 000 000 kr.

Fastighetsinteckningar i form av pantbrev: 33 894 300 kr.
Ställda säkerheter är till förmån för bolagets upplåning hos 
moderbolaget Borås Stad.

Omvärldsförutsättningarna har ändrats av den rådande 
coronapandemin. Det är i nuläget inte möjligt att helt 
bedöma omfattningen av direkta och indirekta effekter 
och hur det utgör en osäkerhetsfaktor för bolaget. Vår 
bedömning är dock att påverkan kommer att vara 
mycket begränsad.

NOT 7 | LÅNGFRISTIGA SKULDER

NOT 8 | STÄLLDA SÄKERHETER

NOT 9 | VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
 EFTER RÄKENSKAPSÅRETS 
 SLUT
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BELOPP I KR 2020-12-31 2019-12-31

ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående anskaffningsvärden  2 712 387   2 712 387
Inköp  40 204   -
Utrangeringar  - 2 088 199   -

 
Utgående anskaffningsvärden  664 391   2 712 387

AVSKRIVNINGAR

Ingående avskrivningar  - 2 275 011   - 2 121 879
Utrangeringar  2 088 199   -
Åretsavskrivningar  - 74 318   - 153 132

 
Utgående avskrivningar  - 261 130   - 2 275 011

Redovisat värde  403 261   437 376

BELOPP I KR 2020-12-31 2019-12-31

ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående anskaffningsvärden  40 000   40 000
 

Utgående anskaffningsvärden  40 000   40 000

Redovisat värde  40 000   40 000

BELOPP I KR 2020-12-31 2019-12-31

ANSKAFFNINGSVÄRDEN

Ingående anskaffningsvärden  34 481 313   9 702 507
Aktiverat under året  - 5 748 513   - 
Nedlagda utgifter  56 999 925   24 778 806

 
Utgående anskaffningsvärden  85 732 725   34 481 313

Redovisat värde  85 732 725   34 481 313

NOT 4 | INVENTARIER, VERKTYG 
 OCH INSTALLATIONER

NOT 6 | ANDRA LÅNGFRISTIGA 
 VÄRDEPAPPERSINNEHAV

NOT 5 | PÅGÅENDE NYANLÄGG-
 NINGAR OCH FÖRSKOTT 
 AVSEENDE MATERIELLA 
 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

17

Företagets utnyttjade checkräkningskredit uppgår 
till 406 772 533 kr och ingår i posten långfristiga 
skulder. Limit avseende checkräkningskredit 
uppgår till 428 000 000 kr.

Fastighetsinteckningar i form av pantbrev: 33 894 300 kr.
Ställda säkerheter är till förmån för bolagets upplåning hos 
moderbolaget Borås Stad.

Omvärldsförutsättningarna har ändrats av den rådande 
coronapandemin. Det är i nuläget inte möjligt att helt 
bedöma omfattningen av direkta och indirekta effekter 
och hur det utgör en osäkerhetsfaktor för bolaget. Vår 
bedömning är dock att påverkan kommer att vara 
mycket begränsad.

NOT 7 | LÅNGFRISTIGA SKULDER

NOT 8 | STÄLLDA SÄKERHETER

NOT 9 | VÄSENTLIGA HÄNDELSER 
 EFTER RÄKENSKAPSÅRETS 
 SLUT

18

ÅRSREDOVISNING FÖR VISKAFORSHEM AB, 556517-4454
AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2020-01-01 – 2020-12-31

ORT & DATUM: VISKAFORS, 2021-02-26

VÅR REVISIONSBERÄTTELSE 
HAR LÄMNATS 2021-03-07

ERNST & YOUNG AKTIEBOLAG

UNDER-
SKRIFTER

Helena Patrikson 
Auktoriserad revisor 

Ingvar Zachrisson  Anna-Lena Andersson
Ordförande  Styrelseledamot

Leif Häggblom  Mattias Karlsson
Styrelseledamot Styrelseledamot

Magnus Rosén  Mikael Bengtsson
Styrelseledamot Verkställande direktör
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TILL BOLAGSSTÄMMAN I VISKAFORSHEM AB, ORGANISATIONSNUMMER 556517-4454

REVISIONS-
BERÄTTELSE

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNING
UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Viskaforshem AB 
för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Viskaforshem ABs finansiella ställning per den 
31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstryker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkning-
en och balansräkningen.

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Audit-
ing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Viskaforshem AB enligt god revisors-
sed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inlämnat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Revisionen av årsredovisningen för år 2018-01-01 – 2018-12-31 
har utförts av en annan revisor som har lämnat en revisionsberät-
telse daterad 19 mars 2020 med omodifierade uttalanden i Rap-
port om årsredovisning.

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direk-
tören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 
om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att 
avveckla verksamheten. 

REVISORNS ANSVAR
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en 
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet 
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter 
 i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
 misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
 utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
 tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
 uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
 till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktig-
 het som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
 agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
 felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll 
 som har betydelse för vår revision för att utforma gransknings-
 åtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
 inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
 används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
 uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkstäl-
 lande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid 
 upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
 med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon 
 väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
 förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets 
 förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att 
 det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions-
 berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
 årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
 om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
 årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
 inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
 framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
 längre kan fortsätta verksamheten. 
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• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
 innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och 
 om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
 och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

UTTALANDEN
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Viskaforshem AB för räkenskapsåret 2020-01-31 – 2020-12-31 samt 
av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstryker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt försla-
get i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

GRUND FÖR UTTALANDEN
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till Viskaforshem AB enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen 
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse 
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska 
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag 
och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis 
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt 
avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-
 melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
 årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grun-
dar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkomman-
de granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situa-
tion. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebo-
lagslagen. 

Jönköping den 7 mars 2021
Ernst & Young AB

Helena Patrikson
Auktoriserad revisor
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• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 
 innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och 
 om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna 
 och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT 
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
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ende i förhållande till Viskaforshem AB enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
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att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medels-
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt 
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REVISORNS ANSVAR
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• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
 årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av 
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är 
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt 
med aktiebolagslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag 
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grun-
dar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkomman-
de granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär 
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg 
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situa-
tion. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande 
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebo-
lagslagen. 

Jönköping den 7 mars 2021
Ernst & Young AB

Helena Patrikson
Auktoriserad revisor
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...MILJÖPOLICY
Viskaforshem skall i sin verksamhet genom ständiga förbätt-
ringar förebygga och minimera negativ miljöpåverkan för 
att skapa en sund och bra boendemiljö för våra nuvarande 
och framtida hyresgäster.

DETTA SKALL SKE GENOM ATT:
• Följa lagar och förordningar samt beakta omvärldskrav.

• Informera, utbilda och stimulera hyresgäster och 
 personal till engagemang, ansvar och delaktighet i 
 miljöfrågor.

• Hantera och sortera allt slags avfall så att miljöstörningar 
 minimeras.

•   Ständigt förbättra och utveckla miljöarbetet.

• Vid inköp prioritera kvalitet och hållbarhet i material och 
 produkter.

•   Minimera förbrukning av energi, vatten och andra resurser.

•   Ställa krav på leverantörer och entreprenörer på 
 miljöanpassade varor och tjänster

•  Föra en dialog med hyresgästerna, informera och 
 tillhandahålla olika hjälpmedel som stimulerar 
 hyresgästernas intresse och engagemang för miljön.

•  Bedriva ett aktivt miljövårdsprogram.

...ETISKA POLICY
FÖRETAGETS VÄRDEGRUND:
Vi ska erbjuda bra bostäder för våra nuvarande och framtida 
hyresgäster. Vi ska erbjuda en på alla sätt bra boendemiljö, detta 
innefattar energi, planlösning, arkitektur, material, klimat och 
akustik. Vid renovering, ny- och ombyggnation eftersträva 
detsamma för befintliga fastigheter med den boende i fokus.

LOJALITET 
Som anställda i Viskaforshem AB visar vi lojalitet mot företaget, 
kunder och arbetskamrater.

RELATION MELLAN MEDARBETARE
Vi hjälper varandra och arbetar gemensamt mot företagets 
uppsatta mål.

RELATIONER TILL HYRESGÄSTER
Som medarbetare på Viskaforshem AB behandlar vi alla på ett 
professionellt och korrekt sätt och särbehandlar inte någon.

RELATIONER TILL KOMMANDE HYRESGÄSTER
Viskaforshem AB ska erbjuda lägenheter efter vår uthyrningspolicy.

ETIK OCH EKONOMI
Viskaforshem AB skall upprätthålla en professionell relation till 
alla intressenter samt kräva det av intressenten (leverantörer, 
kunder, ägare, styrelse, etc).

FÖRMÅNER OCH MUTOR
Vi avstår helt från förmåner från andra än Viskarforshem AB.

Vi tar inte emot mutor, som muta betecknas i princip allt som 
överstiger en lunch.

GRÄNSEN MELLAN YRKES- OCH PRIVATLIV 
Vi respekterar varje medarbetares personlighet, integritet och privatliv.

ARBETSMORAL
Vi arbetar med hög arbetsmoral och följer ingångna avtal.

Upprättad 2010-11-09, uppdaterad 2019-11-06

VÅR...
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SVANEHOLM 

RYDBOHOLM 

NORR 

Rv 41

OM 
VISKAFORSHEM
Viskaforshem är ett bostadsföretag som satsar på trivsel och 
närhet till hyresgästerna. Vi vill skapa bra kontakter mellan 
oss och hyresgästerna, avhjälpa fel och brister snabbt, samt 
göra bomiljö och byggmaterial allt mer kretsloppsanpassade. 
Totalt äger bolaget strax över 500 lägenheter och 30 lokaler 
i Viskafors, Rydboholm och Svaneholm – tre samhällen 
med anor och traditioner sammanbundna av Viskan och 
tillsammans ett helt kapitel i svensk industrihistoria.

Eftersom vi ständigt arbetar på att 
förbättra ditt boende, är vi också 
intresserade av dina åsikter. 
Du är alltid välkommen att 
höra av dig till oss!
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Viskaforshem är ett bostadsföretag som satsar på trivsel och 
närhet till hyresgästerna. Vi vill skapa bra kontakter mellan 
oss och hyresgästerna, avhjälpa fel och brister snabbt, samt 
göra bomiljö och byggmaterial allt mer kretsloppsanpassade. 
Totalt äger bolaget strax över 500 lägenheter och 30 lokaler 
i Viskafors, Rydboholm och Svaneholm – tre samhällen 
med anor och traditioner sammanbundna av Viskan och 
tillsammans ett helt kapitel i svensk industrihistoria.

Eftersom vi ständigt arbetar på att 
förbättra ditt boende, är vi också 
intresserade av dina åsikter. 
Du är alltid välkommen att 
höra av dig till oss!

24
tel 033 - 29 82 40 | www.viskaforshem.se | info@viskaforshem.se



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 3044

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
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033-35 70 00 vxl 
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033 353414 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-04-12 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00274 2.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Personalekonomisk redovisning 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2020.            

Ärendet i sin helhet 
Den personalekonomiska redovisningen ska ligga till grund för kommunens 
strategiska arbete inom personalområdet. Redovisningen beskriver 
personalarbetet för 2020 och några år bakåt med fokus på personalstruktur, lön, 
arbetsmiljö, hälsa, jämlikhet, kompetensutveckling och utbildning.  

2020 ett annorlunda år på många sätt. Ett år med pandemi har krävt 
omställning och påfrestning för alla verksamheter på olika sätt. Vissa 
medarbetare har upplevt ökad andra minskad arbetsbelastning. Digitaliseringen 
har ökat markant liksom distansarbete för de som kunnat arbeta hemifrån.  
 
Det är en utmaning att kompetensförsörja en kommun. Det tillsammans med 
den demografiska utvecklingen kräver både nytänkande och mod att utmana 
traditionella arbetssätt. Borås Stad har mycket att vinna på att förstå hur 
organisatoriska strukturer samt styrning/ledning har ett nära samband med 
villkoren på den enskilda arbetsplatsen eller arbetsgruppen. Det sker mycket bra 
arbete inom olika verksamheter men för att få full utväxling behövs en ökad 
samsyn och en större samverkan. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 
tagit fram nio strategier för att hjälpa kommunerna att möta 
kompetensutmaningen. Borås Stad arbetar med dessa på olika sätt där 
uppdragen från personalekonomisk redovisning täcker upp många av 
strategierna. Det handlar om att stötta medarbetarnas utveckling, stärka 
ledarskapet och ge rätt förutsättningar för chef. Vidare att se vikten av att 
rekrytera bredare och använda befintlig kompetens rätt. Utnyttja tekniken smart 
och söka nya samarbeten. Prioritera arbetsmiljöarbetet, öka heltidsarbetet och 
förlänga arbetslivet. Med detta som bakgrund uppmanas nämnderna att 
fortsätta sitt arbete inom uppdragen. 

Nämnderna ska under 2021 fortsätta fokusera på att 

 arbetsmiljöarbetet genomsyrar samtliga ledningsnivåer i organisationen. 
 arbeta för ett jämställt arbetsliv. 

Nr 60
Personalekonomisk redovisning 2020

2021-04-12 Dnr KS 2021-00274 2.3.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 3045

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

 motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar. 
 motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  
 organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
 genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. 
 öka anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens 

förfogande. 

Kommunstyrelsen fortsätter ta sitt strategiska ansvar för 
kompetensförsörjningsprocessen som innebär att med rätt strategisk inriktning 
attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare och 
därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål. 
   

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Personalekonomisk redovisning 2020 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samtliga nämnder och bolag 
2. tommy.jingfors@boras.se 
eva-lotta.franzen@boras.se 

tina.arekvist.lundell@boras.se 

Hans.Abrahamsson@boras.se 

magnus.stenmark@boras.se 

maria.j.jonsson@boras.se 

anders.waldau@boras.se 

agneta.sander@boras.se 

jonas.ward@boras.se 

kenneth.lundkvist@boras.se 

magnus.palm@boras.se 

ina.furtenbach.linden@boras.se 

par.faldt@boras.se 

christer.samuelsson@boras.se 

svante.stomberg@boras.se 

andreas.ekelund@boras.se 

gun-britt.ziethen@boras.se 

lena.zetterberg@boras.se 

pia.arttonen@boras.se 

carina.andersson@boras.se 

jessika.olausson@boras.se 

agneta.demker@boras.se 

maria.zetterstrom.tuvegran@boras.se 

maria.mencevski@boras.se 

charles.musonda@boras.se 

bjorn.linder@boras.se 

helena.munthe.jiseborn@boras.se 

yvonne.vedin@boras.se 

caroline.jansson@boras.se 
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Ulf Olsson 
Kommunalråd 

   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 
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   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 

 

Borås Stad

Personalekonomisk
redovisning 2020
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Borås Stads personalekonomiska redovisning är en viktig 
och omfattande informationskälla. Redovisningen sum-
merar det gångna årets personalförsörjning och ger oss 
möjlighet att se trender inom exempelvis arbetsmiljö,  
jämställdhet och hälso- och ohälsofaktorer. Genom redo-
visningen får vi en lägesbild att utgå ifrån i arbetet med att 
utveckla och stärka Borås Stad som arbetsgivare.

Det gånga året har varit svårt på många sätt. 2020 har 
präglats av covid-19-pandemin, och Borås Stad är inget 
undantag. En del medarbetare har fått ställa om helt och 
göra andra arbetsuppgifter än vad de vanligtvis gör. Andra 
har fått utföra sina arbetsuppgifter under helt andra förut-
sättningar än tidigare. Omställningen har visat hur viktigt 
det är med ett aktivt arbetsmiljöarbete, och vikten av en 
bra grund att stå på.

Även om pandemin tagit många resurser i kraft fortgår 
arbetet för att möta de utmaningar som vi ser framöver, 
och de vi känner av redan nu. Välfärdens kompetensför-
sörjning är en av det kommande decenniets viktigaste 
frågor. Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på 
välfärdstjänster gör att kommuner behöver rekrytera 
många nya medarbetare de kommande åren.

Borås Stad arbetar aktivt med att rekrytera och utveckla 
medarbetare med rätt kompetens. Detta för att säkra en 
beredskap för att möta omfattande förändringar, inte 
minst med anledning av den demografiska utvecklingen. 
Under 2020 har arbetsgrupperna som påbörjades under 
ledning av Stadsledningskansliet år 2019 fortsatt. Äldre ska 
jobba längre, deltid blir heltid, minska sjukfrånvaron, digi-
talisering för att frigöra värdeskapande tid och ökad anställ-
ningsbarhet. Arbetsgrupperna har fram till nu tagit fram 
olika förslag kopplade till varje område. Äldreomsorgens 
utmaningar har varit tydliga tidigare, men har synliggjorts 
än mer under pandemin. För att stärka bemanningen i 
äldreomsorgen på lång sikt pågår den statliga satsningen 
Äldreomsorgslyftet. Genom den satsar Borås Stad på att 
utöka antalet utbildade undersköterskor och vårdbiträden 
inom äldreomsorgen.

En bra arbetsmiljö som bidrar till god hälsa är kanske 
den viktigaste faktorn i arbetet med att säkra den fram-
tida personalförsörjningen och leva upp till att vara en 
trygg arbetsgivare. Projektet Frisk organisation har fortsatt 
under 2020 och inriktningen för projektet har varit de 
förvaltningar som i ohälsotal och kostnader har de största 
utmaningarna. Utöver kartläggningar har det konkret 
inneburit stöd till arbetsplatser. Stöd som individuellt 
chefsstöd, grupputveckling, processhandledning och 
andra insatser på grupp- och organisationsnivå.

Att arbeta med jämställdhet är en självklar del för Borås 
Stad. En utveckling i rätt riktning är det faktum att kvinnors  
medianlön tar ett kliv närmare männens och ligger på 99,7 
procent av männens medianlön. Men det finns mycket kvar 
att göra. Kvinnor arbetar oftare deltid jämfört med män, har 
högre sjukfrånvaro och lägre livsinkomst. Kvinnor tar också 
ut fler föräldradagar. Två viktiga områden för att uppnå jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män är ökat heltidsarbete och 
delad föräldraledighet. Områdena hänger ihop med varandra 
genom att om fler ska arbeta heltid kräver det att föräldra- 
ledighet och VAB-dagar delas lika. För att uppnå en jämställd 
arbetsmarknad måste vi gå i den riktningen.

År 2020 har som sagt varit svårt på många sätt. Avslutningsvis 
vill jag därför rikta ett extra stort tack till alla anställda i  
Borås Stad för ert arbete under det gångna året.

Ulf Olsson (S)

Ordförande i Kommunstyrelsen

Borås Stad - en aktiv arbetsgivare

Bra personalpolitik ligger steget före

Ulf Olsson (S) 
Ordförande i Kommunstyrelsen

Att vara en god och attraktiv arbetsgivare borde vara 
en självklarhet för varje företag och organisation. Ett 
mål att sträva mot och ständigt förbättra för att trygga 
kvalitet i sin verksamhet. Ledord i den processen är att 
medge delaktighet, 

inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje 
medarbetare. Detta i sin tur kräver styrning av verk-
samheten och då är personalredovisning, kalkyler och 
statistik viktiga, rentav nödvändiga, instrument för den 
önskade utveckling. Relevant information måste hela 
tiden finnas tillgänglig och varje medarbetare ha möjlig-
het att hålla sig informerad.

Förtroendet för kommunen som arbetsgivare måste 
alltid vara högt och det kräver ständig utveckling och 
förbättring av det vi är till för att utföra. Erfarenheten 
säger oss att vid de förändringar det innebär reagerar vi 
som människor olika. Några tar snabbt till sig det nya 
medan andra behöver lite längre tid. Kunskap om varför 
förändringen sker och delaktighet i förändringsarbetet 
är avgörande för att det nya skall planteras, slå rot och 
ges möjlighet att blomma.

Arbetet med heltid till alla, att ta bort de delade turerna 
och minska behovet av timanställda rullar på. Enkelt 
uttryck; Det som varit duger inte längre, då når vi inte 
den attraktivitet som arbetsgivare som är nödvändig för 
framtiden.

Självklart är det alltid den verksamhet som bedrivs i 
förskolan, vid äldreboendet eller på biblioteket som 
bestämmer personalbehovet. Det i sin tur innebär en 
inbjudan, inte en motsättning, till en modern personal-
politik. Vi tvingas tänka nytt och se möjligheterna i en 
bra balans mellan arbete och fritid som en av nycklarna 
till en hälsosam tillvaro. 

Tyvärr måste vi konstatera att sjuktalet inte minskat 
utan visat en viss ökning. Vi kommer att fortsätta ar-
betet med att bryta utvecklingen och där så krävs vidta 

ytterligare åtgärder. Det gör vi i nära samarbete med 
personalen och de fackliga organisationerna. Arbetet 
måste vara långsiktigt och tydligt målinriktat med be-
aktande av såväl sociala, fysiska som psykiska faktorer. 

Nyckelord för framtida personalförsörjning är rekrytera, 
behålla och utveckla. En sanning som påtalats många 
gånger är att rekryteringsbehovet för de kommande åren 
är stort, inte bara för Borås Stad, utan för alla Sveriges 
kommuner. Utbildning, kompetensutveckling och kar-
riärmöjligheter kommer att vara av strategisk betydelse 
för framtida rekrytering. Borås kommer att vara redo.

Genom att ligga steget före antar vi utmaningen!
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Borås Stads personalekonomiska redovisning är en viktig 
och omfattande informationskälla. Redovisningen sum-
merar det gångna årets personalförsörjning och ger oss 
möjlighet att se trender inom exempelvis arbetsmiljö,  
jämställdhet och hälso- och ohälsofaktorer. Genom redo-
visningen får vi en lägesbild att utgå ifrån i arbetet med att 
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Det gånga året har varit svårt på många sätt. 2020 har 
präglats av covid-19-pandemin, och Borås Stad är inget 
undantag. En del medarbetare har fått ställa om helt och 
göra andra arbetsuppgifter än vad de vanligtvis gör. Andra 
har fått utföra sina arbetsuppgifter under helt andra förut-
sättningar än tidigare. Omställningen har visat hur viktigt 
det är med ett aktivt arbetsmiljöarbete, och vikten av en 
bra grund att stå på.

Även om pandemin tagit många resurser i kraft fortgår 
arbetet för att möta de utmaningar som vi ser framöver, 
och de vi känner av redan nu. Välfärdens kompetensför-
sörjning är en av det kommande decenniets viktigaste 
frågor. Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på 
välfärdstjänster gör att kommuner behöver rekrytera 
många nya medarbetare de kommande åren.

Borås Stad arbetar aktivt med att rekrytera och utveckla 
medarbetare med rätt kompetens. Detta för att säkra en 
beredskap för att möta omfattande förändringar, inte 
minst med anledning av den demografiska utvecklingen. 
Under 2020 har arbetsgrupperna som påbörjades under 
ledning av Stadsledningskansliet år 2019 fortsatt. Äldre ska 
jobba längre, deltid blir heltid, minska sjukfrånvaron, digi-
talisering för att frigöra värdeskapande tid och ökad anställ-
ningsbarhet. Arbetsgrupperna har fram till nu tagit fram 
olika förslag kopplade till varje område. Äldreomsorgens 
utmaningar har varit tydliga tidigare, men har synliggjorts 
än mer under pandemin. För att stärka bemanningen i 
äldreomsorgen på lång sikt pågår den statliga satsningen 
Äldreomsorgslyftet. Genom den satsar Borås Stad på att 
utöka antalet utbildade undersköterskor och vårdbiträden 
inom äldreomsorgen.
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förvaltningar som i ohälsotal och kostnader har de största 
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inneburit stöd till arbetsplatser. Stöd som individuellt 
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andra insatser på grupp- och organisationsnivå.

Att arbeta med jämställdhet är en självklar del för Borås 
Stad. En utveckling i rätt riktning är det faktum att kvinnors  
medianlön tar ett kliv närmare männens och ligger på 99,7 
procent av männens medianlön. Men det finns mycket kvar 
att göra. Kvinnor arbetar oftare deltid jämfört med män, har 
högre sjukfrånvaro och lägre livsinkomst. Kvinnor tar också 
ut fler föräldradagar. Två viktiga områden för att uppnå jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män är ökat heltidsarbete och 
delad föräldraledighet. Områdena hänger ihop med varandra 
genom att om fler ska arbeta heltid kräver det att föräldra- 
ledighet och VAB-dagar delas lika. För att uppnå en jämställd 
arbetsmarknad måste vi gå i den riktningen.

År 2020 har som sagt varit svårt på många sätt. Avslutningsvis 
vill jag därför rikta ett extra stort tack till alla anställda i  
Borås Stad för ert arbete under det gångna året.

Ulf Olsson (S)

Ordförande i Kommunstyrelsen
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Ordförande i Kommunstyrelsen
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Inledning 
År 2020 går till historien som ett annorlunda år som ställde stora krav på alla medarbetare i Borås Stad. 
Verksamheterna har problem av helt nya slag att brottas med. Vissa medarbetare har fått ökad medan 
andra upplevt mindre arbetsbelastning. Ingen medarbetare har varit opåverkad och arbetsdagen har 
förändrats för alla. Pandemin har visat medarbetarnas goda förmåga att ställa om och mobilisera när det 
behövs.  

Borås Stad har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser som erbjuder 
viktiga och utvecklande jobb. I det arbetet måste arbetsmiljö och kompetensförsörjning få ett stor 
utrymme. 

Ett mål för arbetsmiljöarbetet är en frisk organisation med en rimlig och stabil nivå på sjukfrånvaron, hög 
kunskap och medvetenhet om vilka organisatoriska faktorer som skapar hälsa på grupp- och 
organisationsnivå. Projektet Frisk organisation har nu varit igång i två år. Satsningen är ett stöd till 
förvaltningarnas arbete med sjukskrivningar och deras påverkan på verksamheten.  

Det är en utmaning att kompetensförsörja en kommun, speciellt i tider när konkurrensen om 
arbetskraften är stor och pensionsavgångarna ökar. En utmaning är att rekrytera bredare och tänka nytt 
kring hur befintlig kompetens används på bästa sätt. Under 2020 fortsatte det övergripande arbetet med 
att utveckla strategier för kompetensförsörjning som Kommunfullmäktige beslutade om i samband med 
föregående års personalekonomiska redovisning. För att skapa ett helhetsperspektiv i frågorna har arbetet 
fördelats på fem förvaltningsövergripande grupper som samordnas och leds av Stadsledningskansliet, 
Personal och förhandling. Syftet är att med gemensamma krafter hitta nya sätt att klara välfärdsuppdraget. 

Borås Stad arbetar strategiskt med arbetsgivarvarumärket i syfte att visa att man är en potentiell 
arbetsgivare för alla, både nuvarande och framtida medarbetare. Arbetet har uppmärksammats genom 
utmärkelsen ”Karriärföretag 2021” och nomineringar till ”Årets innovativa kommun” samt ”Årets 
employer branding-manager”. 

Under året har två nya system införts för att stödja organisationens chefer. Power-BI som är ett 
beslutsstöd och KIA som är ett rapporteringssystem för arbetsskador och tillbud. 

Statistikuppgifterna i den personalekonomiska redovisningen har i huvudsak hämtats ur Heroma och 
Stratsys. Mångfaldsstatistik med uppgifter om anställda med utländsk bakgrund har inhämtats från 
Statistiska Centralbyrån (SCB). Uppgifter om personalkostnader har hämtats från kommunens 
ekonomisystem Agresso. Det som inte varit möjligt att ta fram ur IT-systemen har inhämtats genom 
uppgiftsinsamling från kommunens förvaltningar. Den statistik som presenteras gäller tillsvidareanställda 
och visstidsanställda med månadslön, om inte annat anges. 

Marianne Andrén och Linnéa Nilsson vid Stadsledningskansliet är huvudansvariga för den perso-
nalekonomiska redovisningen. 

STADSLEDNINGSKANSLIET 

Annica Dahlén 
Personalchef 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 3051
2 

Inledning 
År 2020 går till historien som ett annorlunda år som ställde stora krav på alla medarbetare i Borås Stad. 
Verksamheterna har problem av helt nya slag att brottas med. Vissa medarbetare har fått ökad medan 
andra upplevt mindre arbetsbelastning. Ingen medarbetare har varit opåverkad och arbetsdagen har 
förändrats för alla. Pandemin har visat medarbetarnas goda förmåga att ställa om och mobilisera när det 
behövs.  

Borås Stad har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser som erbjuder 
viktiga och utvecklande jobb. I det arbetet måste arbetsmiljö och kompetensförsörjning få ett stor 
utrymme. 

Ett mål för arbetsmiljöarbetet är en frisk organisation med en rimlig och stabil nivå på sjukfrånvaron, hög 
kunskap och medvetenhet om vilka organisatoriska faktorer som skapar hälsa på grupp- och 
organisationsnivå. Projektet Frisk organisation har nu varit igång i två år. Satsningen är ett stöd till 
förvaltningarnas arbete med sjukskrivningar och deras påverkan på verksamheten.  

Det är en utmaning att kompetensförsörja en kommun, speciellt i tider när konkurrensen om 
arbetskraften är stor och pensionsavgångarna ökar. En utmaning är att rekrytera bredare och tänka nytt 
kring hur befintlig kompetens används på bästa sätt. Under 2020 fortsatte det övergripande arbetet med 
att utveckla strategier för kompetensförsörjning som Kommunfullmäktige beslutade om i samband med 
föregående års personalekonomiska redovisning. För att skapa ett helhetsperspektiv i frågorna har arbetet 
fördelats på fem förvaltningsövergripande grupper som samordnas och leds av Stadsledningskansliet, 
Personal och förhandling. Syftet är att med gemensamma krafter hitta nya sätt att klara välfärdsuppdraget. 

Borås Stad arbetar strategiskt med arbetsgivarvarumärket i syfte att visa att man är en potentiell 
arbetsgivare för alla, både nuvarande och framtida medarbetare. Arbetet har uppmärksammats genom 
utmärkelsen ”Karriärföretag 2021” och nomineringar till ”Årets innovativa kommun” samt ”Årets 
employer branding-manager”. 

Under året har två nya system införts för att stödja organisationens chefer. Power-BI som är ett 
beslutsstöd och KIA som är ett rapporteringssystem för arbetsskador och tillbud. 

Statistikuppgifterna i den personalekonomiska redovisningen har i huvudsak hämtats ur Heroma och 
Stratsys. Mångfaldsstatistik med uppgifter om anställda med utländsk bakgrund har inhämtats från 
Statistiska Centralbyrån (SCB). Uppgifter om personalkostnader har hämtats från kommunens 
ekonomisystem Agresso. Det som inte varit möjligt att ta fram ur IT-systemen har inhämtats genom 
uppgiftsinsamling från kommunens förvaltningar. Den statistik som presenteras gäller tillsvidareanställda 
och visstidsanställda med månadslön, om inte annat anges. 

Marianne Andrén och Linnéa Nilsson vid Stadsledningskansliet är huvudansvariga för den perso-
nalekonomiska redovisningen. 

STADSLEDNINGSKANSLIET 

Annica Dahlén 
Personalchef 

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2020 SAMMANFATTNING 

3 

Sammanfattning 

Verksamhetsmål 2020 

 Sjukfrånvaron ökade till 9,1 procent. Målet var att nå 7,2 procent.  
 Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 367,9 årsarbeten. Målet var att inte överstiga 

440 årsarbeten. 
 Andel medarbetare som nyttjat friskvårdsbidraget var 35,9 procent. Årets mål var 40 procent. 

Några fakta i korthet  
Anställda 
10 296 personer var tillsvidare- eller visstidsanställda den 1 november. 97,8 procent av de 
tillsvidareanställda har heltidstjänst. Timavlönade har utfört arbete motsvarande 368 årsarbeten. Anställda 
med utländsk bakgrund har ökat med en procentenhet till 32 procent.  

Kompetensutveckling  
Exempel på genomförda utbildningar som riktat sig till hela organisationen är medieträning och utbildning 
i direktupphandling. Riktade insatser till specifika grupper är till exempel utbildning i tillgängliga dokument 
och grundutbildning i våldsprevention. 

Attraktiv arbetsgivare 
Borås Stad har under året utsetts till ”Karriärföretag 2021”, är nominerad till ”Årets innovativa kommun” 
och till ”Årets employer branding-manager 

Personalomsättning  
Personalomsättningen sjönk från 9,4 procent till 7,1 procent. 

Löneläge  
Medianlönen för tillsvidareanställda ökade med 750 kr till 30 000 kr. Kvinnornas medianlön uppgår till 
99,7 procent av männens.  

Frisk organisation 
Uppföljning visar att screenade arbetsplatser haft i genomsnitt 17,8 procent lägre sjukfrånvaro under april-
december 2020 än Borås Stad som helhet. 

Helårsfriska medarbetare  
Andelen helårsfriska kvinnor har ökat vid sju förvaltningar och andelen helårsfriska män vid fem. Totalt 
ökar andelen helårsfriska medarbetare vid sju förvaltningar.  

Sjukfrånvaro 
Frånvaro på grund av sjukdom motsvarade 1 033 årsarbeten, vilket är en ökning med 210 jämfört med 
2019. Efter 60 dagars sjukskrivning är 97 procent av medarbetarna tillbaka i arbete vilket visar att aktiv 
rehabilitering har stor betydelse.  

Personalkostnaden  
Personalkostnaden var drygt 5,3 miljarder kronor. 

Chefer  
69 procent av cheferna är kvinnor. 14,2 procent av cheferna har utländsk bakgrund. 
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Uppdrag – Borås Stads strategier för kompetensutmaningen 
Fokus under året har varit att på bred front fortsätta arbetet med att möta kompetensutmaningarna på 
såväl kort som lång sikt. Delar av årets arbete redovisas här och uppgifterna är hämtade från nämndernas 
redovisning i Stratsys. Uppdraget som handlade om hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar 
beskrivs i avsnittet om kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 

Motivera äldre medarbetare att vara kvar efter 65 
Flera förvaltningar har använt medarbetarsamtalet för att kommunicera en positiv attityd till äldre 
medarbetare genom att visa på värdet av deras kunskap och erfarenhet. En del förvaltningar arbetar aktivt 
med att kontinuerligt se över arbetsuppgifter för att skapa möjlighet åt alla att klara sitt uppdrag. Det kan 
handla om tillfällig avlastning eller utökat ansvar beroende på den anställdes behov. Sociala 
omsorgsförvaltningen betonar till exempel vikten av att erfarna medarbetares kompetens tas tillvara på ett 
sätt som motiverar dem att bidra till förvaltningens stabilitet och utveckling. Avslutningssamtalet är ett 
annat exempel: ett samtal genomförs för att få information om vad som påverkar beslutet att välja 
pension. Förvaltningar lyfter fram att kompetensutveckling är viktig att erbjuda under hela 
anställningstiden oavsett ålder. Kommunstyrelsens beslut som ger möjlighet till lönetillägg för medarbetare 
som fyller 66 år används av flera förvaltningar. 

Motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid 
Heltidsmåttet är till för att främja jämställdhet, god arbetsmiljö och individens välmående. Förvaltningarna 
som har många medarbetare som väljer partiell tjänstledighet är väl medvetna om detta och arbetar för att 
motivera medarbetarna till heltidsarbete. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen lyfter fram 
organisatoriska faktorer som kan motverka val av heltid. Vård- och äldreförvaltningen har arbetat i samma 
riktning och anställt en projektledare för att arbeta med heltid som norm. Inom projektet har flera faktorer 
lyfts fram som är viktiga för hela Borås Stads organisation. En bra arbetsmiljö, vikten av återhämtning och 
en långsiktigt hållbar arbetstidsförläggning är exempel på viktiga faktorer i omställningen till en 
heltidsorganisation. 

Organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron 
Förvaltningarnas arbete är huvudsakligen inriktat på rehabiliteringsprocessen. Det finns ett värde i att 
bredda perspektivet och arbeta mer aktivt med organisatoriska faktorer. Bland annat görs ett aktivt arbete 
med deltidssjukskrivning istället för heltidssjukskrivning. Vård- och äldreförvaltningen har satsat på 
internutbildning där HR utbildar cheferna i rehabilitering. Lokalförsörjningsförvaltningen lyfter fram ett 
exempel där ledningsgruppen kontinuerligt diskuterar arbetsbelastningens påverkan på sjukfrånvaron och 
Förskoleförvaltningen beskriver dialogen vid uppföljningar mellan chef, HR och ekonomer som en 
nyckelfaktor. Resultat från medarbetarenkäten har använts av flera förvaltningar som stöd för att 
identifiera och vidta åtgärder på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Organisationshälsas arbete, inom 
projektet Frisk organisation, har också nått ut till allt fler förvaltningar och verksamheter. 

Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid 
Det finns en medvetenhet om att digitalisering går hand i hand med verksamhetsutveckling och påverkar 
arbetssätt, förhållningssätt och rutiner för medarbetare, vilket i sin tur påverkar arbetsmiljön och 
kompetensbehovet på både kort och lång sikt. För att minska friktionen i övergången till ett digitalt 
arbetsliv ställs krav på kontinuerlig kompetensutveckling. Samtidigt kräver det nya kompetenser, inte 
minst inom förändringsledning hos chefer. Pandemin har bidragit till en snabb digitalisering under året 
och till en annan arbetssituation för de som fått ställa om till digitalt hemarbete. Arbetslivsförvaltningen 
har en målsättning att ge socialsekreterare mer tid för det sociala arbetet genom att införa digitala 
ansökningar för ekonomiskt bistånd. Sociala omsorgsförvaltningen har tagit fram en digital introduktion 
för kärnpersonal för att frigöra tid för enhetschefer och säkra kvalitén på introduktionen. Vård- och 
äldreförvaltningen har, tillsammans med nio andra kommuner, utsetts till modellkommun för att 
tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) stötta andra kommuner med kunskap om 
digitala tjänster och välfärdsteknik. 
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Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
Förvaltningarna visar en stor öppenhet för att erbjuda praktik och arbetsträning och på andra sätt hjälpa 
unga vuxna som ska in på arbetsmarknaden. Kompetensförsörjningsplaner hjälper till att synliggöra hur 
arbetsuppgifter kan differentieras och hur kompetenser kan användas mer effektivt. Validering och 
nyttjande av Omställningsfonden ses som instrument för att öka anställningsbarheten för flera grupper. 
En större utmaning är att hitta vägar för att skapa hållbara arbetsplatser som går längre än traditionell 
handikappanpassning eller enskilda integrationsåtgärder. Sociala omsorgsförvaltningens och 
Arbetslivsförvaltningens gemensamma projekt ”Fler vägar in” har använt modellen Universell utformning 
av arbetsplatser (UUA) som stöd för att öka tillgänglighet för personer med funktionssätt som påverkar 
deras möjlighet till anställning. 

Vägen framåt 
2020 var ett annorlunda år på många sätt. Ett år med pandemi har krävt omställning och inneburit 
påfrestningar för alla verksamheter på olika sätt. Vissa medarbetare har fått ökad medan andra upplevt 
mindre arbetsbelastning. Digitaliseringen har ökat markant liksom distansarbete för de som kunnat arbeta 
hemifrån. Allt sammantaget har ställt stora krav på nytänk, flexibilitet och ett aktivt arbetsmiljöarbete. 
  
Rubriken för 2020 kan liksom tidigare år anges med ett ord: kompetensförsörjning.  

Så klaras kompetensutmaningen  
Borås Stad har mycket att vinna på att förstå hur organisatoriska strukturer samt styrning/ledning har ett 
nära samband med villkoren på den enskilda arbetsplatsen eller arbetsgruppen. Det sker mycket bra arbete 
inom olika verksamheter men för att få full utväxling behövs ökad samsyn och större samverkan. 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram nio strategier för att hjälpa kommunerna att möta 
kompetensutmaningen. Borås Stad arbetar med dessa på olika sätt och uppdragen från personalekonomisk 
redovisning svarar mot många av strategierna. Det handlar om att stötta medarbetarnas utveckling, stärka 
ledarskapet och ge rätt förutsättningar för chef. Vidare att se vikten av att rekrytera bredare och använda 
befintlig kompetens rätt, att utnyttja tekniken smart och att söka nya samarbeten samt att prioritera 
arbetsmiljöarbetet, öka heltidsarbetet och förlänga arbetslivet. 

Nämnderna ska under 2021 fortsätta fokusera på att 
  arbetsmiljöarbetet genomsyrar samtliga ledningsnivåer i organisationen 
  arbeta för ett jämställt arbetsliv. 
  motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar. 
  motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  
  organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
 genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. 
 öka anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens förfogande. 

Kommunstyrelsen fortsätter ta sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som innebär att 
med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare och 
därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 3054

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2020 MEDARBETARE 

6 

1 Medarbetare 
Medarbetarna skapar kvalitet i arbetet varje dag och arbetsgivaren måste stödja och ge förutsättningar för 
dem att göra ett gott jobb. I avsnittet redovisas och kommenteras det som har med bemanning att göra. 
För den som vill ta del av mer statistik finns fler tabeller i slutet på avsnittet. 

1.1 Anställda 

Antalet tillsvidareanställda ökade under året med 159 personer. Personalgruppen med störst procentuell 
ökning är behandlingsassistenter/arbetsmarknadskonsulenter som ökat med drygt 44 procent. Framförallt 
är det arbetsmarknadskonsulenter som ökat vilket kan vara en spegling av en ökande arbetslöshet. Andra 
grupper där antalet tillsvidareanställda ökat är vårdbiträden med 23 procent, arbets- och fysioterapeuter 
samt övrigt lärararbete som ökat med drygt 12 procent. Exempel på personalgrupper som minskat i antal 
är ledningsarbeten och barnskötare. Fördelningen mellan män och kvinnor är oförändrad jämfört med 
tidigare år. 77 procent av de tillsvidareanställda är kvinnor och 23 procent är män. 

Medelåldern för Borås Stads tillsvidareanställda är 46 år. För kommunanställda i riket är motsvarande 
siffra 45 år (2019). 

97,8 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna har heltidsanställning. Åtta dispensansökningar för 
deltidsanställningar beviljades under året. Hälften av dessa gällde modersmålslärare, två gällde lärare inom 
kulturskolan (cirkus och textil). Resterande två dispensansökningar gällde tjänst som samordnare och 
tjänst som arkitektur/konstpedagog. 879 medarbetare har beviljats partiell tjänstledighet i enlighet med 
heltidsbeslutet vilket är 40 fler än föregående år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för dessa 
medarbetare är 79,9 procent. 4,6 procent av männen har beviljats partiell tjänstledighet och de har en 
genomsnittlig sysselsättningsgrad på 78,3 procent. 11,5 procent av kvinnorna har motsvarande 
tjänstledighet med en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 80,1 procent.  

Inom de kommunala bolagen varierar andelen 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 alla medarbetare anställda på heltid. 

 

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 fått tillsvidareanställning enligt 
denna bestämmelse vilket är 45 personer färre än år 2019. 
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För att nå jämställdhet bland cheferna bör könsfördelningen motsvara den fördelning som finns för 
anställda totalt, det vill säga 77 procent kvinnor och 23 procent män. Det är en nivå som Borås Stad inte 
når då andelen kvinnliga chefer uppgår till 69 procent. Liksom tidigare år är andelen kvinnliga chefer störst 
på enhetschefsnivå men blir lägre högre upp i organisationen. Bland förvaltningscheferna har andelen 
kvinnor sjunkit från 38 till 34 procent.  

 

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, 
arbetsmarknadskonsulent 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 skulle avspegla Borås 
befolkningssammansättning av personer i yrkesverksam ålder med utländsk bakgrund skulle den utgöra 
34,7 procent.  

 

1 484 medarbetare har någon gång under året varit föräldralediga. Kvinnorna har i genomsnitt tagit ut 86,9 
dagar vilket är drygt 56 dagar fler än männens 30,3 dagar.  

2 542 medarbetare har under året tagit ut ledighet för vård av barn (VAB). 81 procent av de medarbetare 
som varit frånvarande på grund av VAB är kvinnor och 19 procent är män. Kvinnorna har i genomsnitt 
tagit ut 11,6 dagar vilket är drygt 3 dagar mer än männens 8,3 dagar. Skillnaden mellan kvinnors och mäns 
uttag av VAB har ökat med 0,9 dagar jämfört med föregående år. 

Andelen anställda inom olika verksamheter har förändrats marginellt jämfört med år 2019. Ledningsarbete 
har minskat med 0,5 procentenheter, teknikområdet har ökat med 0,3 procentenheter och socialt och 
kurativt arbete har ökat med 0,2 procentenheter. 
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1.2 Personalomsättning 
Personalomsättning uttrycks i procent av genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. En sund 
personalomsättning är när rörligheten bidrar till att behålla kontinuitet och kvalitet i verksamheten. En 
alltför stor rörlighet innebär ökad arbetsbelastning för de medarbetare som stannar kvar och 
verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet. Efter lite av en topp 2016 med en förhållandevis 
hög personalomsättning på 14 procent har den därefter sjunkit för att 2020 vara 7,1 procent. 
Konjunkturen på arbetsmarknaden och ett år med pandemi är naturligtvis yttre faktorer som bidragit till 
att rörligheten bromsat upp ganska snabbt. Ett aktivt arbetsmiljöarbete och goda utvecklingsmöjligheter är 
exempel på interna faktorer som bidragit till kontinuitet och kvalitet i verksamheterna.  

För personalgrupper med minst 100 anställda är det sjuksköterskor samt arbets- och fysioterapeuter som 
har den högsta personalomsättningen med 11,5 procent. Personal inom hantverkararbeten och personal 
inom städ, tvätt och renhållning är grupper där hälften av de som slutat avgått med pension.  
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De tre större chefsgrupperna: rektorer i grund- eller gymnasieskola, rektorer i förskolan och chefer inom 
äldreomsorgen har en personalomsättning på 6,0 procent, 9,3 procent respektive 6,3 procent. Liksom 
föregående år handlar den högre personalomsättningen för rektorer inom förskolan i första hand om 
pensionsavgångar.  

 

Under året har 1 240 medarbetare avslutat sin anställning . Av dessa är 314 registrerade som 
pensionsavgångar. Inom närmaste 10-årsperiod kommer 26 procent av dagens tillsvidareanställda att fylla 
65 år och 23 procent uppnår 67 år. För att klara framtida kompetensförsörjning finns ett stort värde i att 
få medarbetare att välja att arbeta längre.  

Inom teknikarbeten väntas fortsatt stora pensionsavgångar. Av hantverksarbetare uppnår, inom närmaste 
10-årsperiod, drygt 46 procent 65 års ålder och drygt 40 procent 67 års ålder. I två tredjedelar av de 31 
personalgrupperna kommer minst 20 procent av dagens medarbetare att ha uppnått 65 års ålder alternativt 
67 års ålder 2030.  

 

Antalet anställda i de kommunala bolagen varierar stort. En jämförelse mellan bolagen är därför omöjlig. 
Bättre är att jämföra bolagen var för sig över tid. Flertalet bolag visar liksom kommunens förvaltningar en 
lägre personalomsättning jämfört med föregående år. 
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Vad kostar personalomsättningen? 
Det finns ett stort värde i att sträva efter en balanserad personalomsättning. Bidrar rörligheten till att öka 
eller förnya kompetensen är personalomsättningen positiv. Men den blir negativ om återbesättningar tar 
lång tid eller om det finns svårigheter att hitta ersättare med rätt kompetens eftersom det leder till minskad 
kvalité och ökad belastning för de medarbetare som är kvar. Det är även viktigt att ha insikt i vad en 
rekrytering kostar. Det är många faktorer att ta hänsyn till och långt ifrån alla syns i den ekonomiska 
redovisningen. I en ekonomisk beräkning av personalomsättningen ska hänsyn tas till både 
återbesättningskostnader (rekrytering, upplärningstid) och kostnader för avveckling, som till exempel 
minskad eller förlorad effektivitet som uppstår under uppsägningstid och eventuell vakansperiod. Utifrån 
en personalekonomisk modell, som ekonomen Anders Johrén utvecklat, har kostnaderna delats upp i fyra 
olika områden: 

Rekryteringskostnader  
 Direkt kostnad för annonsering. 
 Indirekt kostnad för den tid de medverkande behöver lägga i rekryteringsprocessen (rekryterande 

chef, HR-avdelning, kollegor, fackliga företrädare).  

Introduktionskostnader 
 Tid för inledande introduktion första dagen, i form av aktiviteter som till exempel rundvandring, 

presentation och genomgång av övriga praktiska frågor. 
 Tid som chef och övriga kollegor lägger ned under första perioden för löpande handledning av den 

nyanställda. 

Inskolningskostnader 
 Kostnader för minskad effektivitet för den nyanställda och för den som ska handleda samt för annan 

personal som är delaktig under inskolningstiden. Det är alltså de kostnader som uppstår till följd av 
skillnaden på arbetsinsats mellan en erfaren medarbetare och en nyanställd.  

Avvecklingskostnader 
 Kostnad för minskad prestation från den som ska lämna. 
 Kostnad för förlorad effektivitet under vakansperiod minus insparad lönekostnad. 

Kostnaden för att ersätta medarbetare varierar mellan olika yrkesgrupper. Den största kostnaden är för 
tiden det tar att skola in nya medarbetare. Om man med hänsyn till ovanstående områden utgår från att en 
genomsnittlig kostnad för en extern rekrytering uppgår till 200 000 kr, vilket är lågt räknat, så är kostnaden 
för de 231 externa rekryteringar som gjorts under året drygt 46 miljoner kronor. 

1.3 Timavlönade 

Timavlönade uttryckt i årsarbeten är en av tre indikatorer som följs av kommunfullmäktige sedan många 
år. Målet för 2020 var att antalet timavlönade medarbetare anställda enligt avtalet allmänna bestämmelser 
(AB) inte skulle överstiga 440 årsarbeten. Utfallet för året blev 368 årsarbeten. Förskoleförvaltningen står 
för den klart största minskningen från 87 årsarbeten 2019 till 51 årsarbeten 2020. Ett annat exempel är 
Sociala omsorgsförvaltningen som minskat antalet timavlönade 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 
distansundervisningen bidragit till att gymnasieförvaltningen minskat andelen timavlönade med nästan 5 
årsarbeten. 

Timavlönade medarbetare anställda enligt beredskapsavtalet (BEA) eller PAN-avtalet (personliga 
assistenter och anhörigvårdare) har utfört arbete som motsvarar 48 årsarbeten. 
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tiden det tar att skola in nya medarbetare. Om man med hänsyn till ovanstående områden utgår från att en 
genomsnittlig kostnad för en extern rekrytering uppgår till 200 000 kr, vilket är lågt räknat, så är kostnaden 
för de 231 externa rekryteringar som gjorts under året drygt 46 miljoner kronor. 

1.3 Timavlönade 

Timavlönade uttryckt i årsarbeten är en av tre indikatorer som följs av kommunfullmäktige sedan många 
år. Målet för 2020 var att antalet timavlönade medarbetare anställda enligt avtalet allmänna bestämmelser 
(AB) inte skulle överstiga 440 årsarbeten. Utfallet för året blev 368 årsarbeten. Förskoleförvaltningen står 
för den klart största minskningen från 87 årsarbeten 2019 till 51 årsarbeten 2020. Ett annat exempel är 
Sociala omsorgsförvaltningen som minskat antalet timavlönade 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 
distansundervisningen bidragit till att gymnasieförvaltningen minskat andelen timavlönade med nästan 5 
årsarbeten. 

Timavlönade medarbetare anställda enligt beredskapsavtalet (BEA) eller PAN-avtalet (personliga 
assistenter och anhörigvårdare) har utfört arbete som motsvarar 48 årsarbeten. 
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Korttidsfrånvaro, vård av barn och semester är exempel på faktorer som påverkar behovet av timavlönad 
personal. Det måste avgöras i varje enskilt fall när det är försvarbart att ta in eller avstå från att ta in 
timavlönad ersättare. En alltför restriktiv hållning kan leda till ökad sjukfrånvaro eller ökad 
personalrörlighet. 

För att få en bild av hur förhållandet mellan frånvaro och ersättare ser ut har en jämförelse gjorts mellan 
de mest personalkrävande verksamheterna förskola, skola, social omsorg, och äldreomsorg. För samtliga 
verksamheter har antalet timmar för sjukfrånvaro 1-14 dagar och tillfällig vård av barn (VAB) summerats. 
För äldreomsorg och social omsorg har även semester räknats med då dessa verksamheter har stort behov 
av ersättare även vid sådan frånvaro. Frånvarotimmarna har jämförts med antalet timmar utförda av 
timavlönade medarbetare. Jämförelsen visar att i äldreomsorg har 36 procent av frånvaron täckts med 
timavlönade medarbetare och i social omsorg är motsvarande siffra 26 procent. Inom förskola och skola 
har däremot 65 procent av frånvaron täckts med timavlönade. Även om jämförelsen inte ger en exakt bild, 
ger den en fingervisning och belyser vikten av att överväga vad det kan få för konsekvenser om man är 
alltför återhållsam med att ta in ersättare vid korttidsfrånvaro. 

Korttidsfrånvaro i förhållande till timavlönade uttryckt i årsarbeten 
Verksamhet Frånvaro Timavlönade 

Förskola 79 51 

Grundskola 88 58 

Social omsorg  157 42 

Äldreomsorg  452 164 
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1.4 Resursanvändning 

14 862 588 arbetstimmar utfördes under året vilket motsvarar 8 743 årsarbeten. Det innebär en 
nettoarbetstid på 72,8 procent av överenskommen tid. 

 

 

1 440 personer har inlöst övertid och saknar rätt till övertidsersättning. Deras övertid, så kallad TT-tid, 
registreras normalt inte i kommunens löne-/PA-system utan registreras som flextid.  

Vid årets slut fanns 107 432 sparade semesterdagar vilket innebär en semesterskuld för Borås stad på 
228 596 804 kr. Att ge förutsättningar och stimulera medarbetare att ta ut den lagstadgade semestern är 
viktigt på många sätt, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
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1.4 Resursanvändning 

14 862 588 arbetstimmar utfördes under året vilket motsvarar 8 743 årsarbeten. Det innebär en 
nettoarbetstid på 72,8 procent av överenskommen tid. 

 

 

1 440 personer har inlöst övertid och saknar rätt till övertidsersättning. Deras övertid, så kallad TT-tid, 
registreras normalt inte i kommunens löne-/PA-system utan registreras som flextid.  

Vid årets slut fanns 107 432 sparade semesterdagar vilket innebär en semesterskuld för Borås stad på 
228 596 804 kr. Att ge förutsättningar och stimulera medarbetare att ta ut den lagstadgade semestern är 
viktigt på många sätt, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
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1.5 Tabellavsnitt medarbetare 

Tabell 1.5.1 Anställda per nämnd 2020-11-01 

 Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsvidarean

ställda 
jämfört med 

föreg år 

Nämnd Kvinnor Män Kvinnor Män 

Arbetslivsnämnden 171 81 3 13 16 

Fritids- och folkhälsonämnden 108 75 8 9 -12 

Förskolenämnden 1 149 50 285 16 -23 

Grundskolenämnden 1 692 451 320 179 102 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 505 267 43 51 -16 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 218 55 6 5 -12 

Kommunstyrelsen inkl. Valnämnden 93 54 6 7 4 

Kulturnämnden 140 71 23 5 1 

Lokalförsörjningsnämnden 18 27 0 1 8 

Miljö- och konsumentnämnden 52 18 3 1 1 

Revisorskollegiet 2 3 1 0 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 35 37 1 1 2 

Servicenämnden 98 270 10 23 21 

Sociala omsorgsnämnden 711 177 50 28 6 

Tekniska nämnden 47 90 0 3 6 

Vård- och äldrenämnden 1 782 381 187 80 55 

      

Totalt kommunen 6 821 2 107 946 422 159 

Tabell 1.5.2 Anställda per personalgrupp 2020-11-01 

 Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsvidarean

ställda 
jämfört med 

föreg år 

Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män 

Ledningsarbete 331 140 2 4 -36 

Handläggar- och administratörsarbete      

Handläggararbete 345 145 13 14 4 

Administratörsarbete 290 47 16 2 -4 

Vård och omsorgsarbete      
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 Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsvidarean

ställda 
jämfört med 

föreg år 

Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män 

Psykolog 10 4 0 1 2 

Sjuksköterska 228 29 5 0 3 

Undersköterska 1 104 180 76 12 -13 

Vårdbiträde 124 80 104 64 47 

Rehabilitering och förebyggande arbete      

Arbets- och fysioterapeut m.fl 95 16 0 0 14 

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare m.fl. 238 38 4 4 -3 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 68 33 6 2 45 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 480 134 35 23 -1 

Personlig assistent, anhörigvårdare 129 28 9 5 7 

Övrigt socialt och kurativt arbete 55 15 4 1 -2 

Skol- och förskolearbete      

Grundskollärare 611 149 108 78 -3 

Gymnasielärare 230 157 23 40 -9 

Förskollärare 788 35 202 13 35 

Fritidspedagog 56 20 89 44 3 

Övrigt lärararbete 222 90 29 16 39 

Barnskötare 408 17 92 5 -23 

Dagbarnvårdare 0 0 0 0 -1 

Elevassistent 167 83 36 23 10 

Övrigt skol- och förskolearbete 37 16 14 6 -1 

Kultur, turism och friluftsarbete      

Fritidsledare 33 39 5 11 -3 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 59 18 8 0 2 

Övrig kultur, turism och fritid 71 58 16 7 -1 

Teknikarbete      

Teknisk handläggare 33 22 4 1 0 

Ingenjör 27 69 0 2 2 
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 Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsvidarean

ställda 
jämfört med 

föreg år 

Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män 

Psykolog 10 4 0 1 2 

Sjuksköterska 228 29 5 0 3 

Undersköterska 1 104 180 76 12 -13 

Vårdbiträde 124 80 104 64 47 

Rehabilitering och förebyggande arbete      

Arbets- och fysioterapeut m.fl 95 16 0 0 14 

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare m.fl. 238 38 4 4 -3 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 68 33 6 2 45 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 480 134 35 23 -1 

Personlig assistent, anhörigvårdare 129 28 9 5 7 

Övrigt socialt och kurativt arbete 55 15 4 1 -2 

Skol- och förskolearbete      

Grundskollärare 611 149 108 78 -3 

Gymnasielärare 230 157 23 40 -9 

Förskollärare 788 35 202 13 35 

Fritidspedagog 56 20 89 44 3 

Övrigt lärararbete 222 90 29 16 39 

Barnskötare 408 17 92 5 -23 

Dagbarnvårdare 0 0 0 0 -1 

Elevassistent 167 83 36 23 10 

Övrigt skol- och förskolearbete 37 16 14 6 -1 

Kultur, turism och friluftsarbete      

Fritidsledare 33 39 5 11 -3 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 59 18 8 0 2 

Övrig kultur, turism och fritid 71 58 16 7 -1 

Teknikarbete      

Teknisk handläggare 33 22 4 1 0 

Ingenjör 27 69 0 2 2 
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 Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsvidarean

ställda 
jämfört med 

föreg år 

Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män 

Tekniker 13 69 0 2 -1 

Hantverkare m.m. 20 270 4 26 7 

Köks- och måltidsarbete 308 65 17 6 21 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 241 41 25 10 20 

      

Kod saknas 0 0 0 0 -1 

      

Totalt kommunen 6 821 2 107 946 422 159 

Tabell 1.5.3 Anställda (tillsvidare och visstid) med utländsk bakgrund i procent 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Ledningsarbete 14,5 13,4 14,2 

Handläggar- och administratörsarbete    

Handläggararbete 18,7 18,1 18,5 

Administratörsarbete 20,8 31,9 22,3 

Vård och omsorgsarbete    

Psykolog 10 20 13,3 

Sjuksköterska 20,6 31 21,8 

Undersköterska 48,9 70,7 51,9 

Vårdbiträde 67,5 80,9 72,6 

Rehabilitering och förebyggande arbete    

Arbets- och fysioterapeut m.fl 18,9 25 19,8 

Socialt och kurativt arbete    

Socialsekreterare m.fl. 26,5 51,2 30,1 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 26,7 29,4 27,5 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 28,1 33,5 29,4 

Personlig assistent, anhörigvårdare 43,9 48,5 44,8 

Övrigt socialt och kurativt arbete 19 18,8 18,9 

Skol- och förskolearbete    

Grundskollärare 20,2 23,1 20,9 
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Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Gymnasielärare 22,2 16,1 19,6 

Förskollärare 22,0 17,4 21,8 

Fritidspedagog 22,9 30,8 25,4 

Övrigt lärararbete 31,2 41,7 34,3 

Barnskötare 38,7 36,4 38,6 

Elevassistent 23,4 37,9 28,2 

Övrigt skol- och förskolearbete 23,2 50 31,3 

Kultur, turism och friluftsarbete    

Fritidsledare 32,4 60 48,3 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 24,2 5,6 20,2 

Övrig kultur, turism och fritid 11,5 17,5 14 

Teknikarbete    

Teknisk handläggare 16,2 9,1 13,6 

Ingenjör 11,1 14,5 13,5 

Tekniker 15,4 23,3 22,1 

Hantverkare m.m. 4,2 24,5 23 

Köks- och måltidsarbete 45,1 47,1 45,5 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 69,8 74,0 70,5 

    

Totalt kommunen 31,4 34,1 32 

Tabell 1.5.4 Hel- och deltidsanställda per personalgrupp i procent  

 Kvinnor Män 

Personalgrupp Heltid Deltid Heltid Deltid 

Ledningsarbete 99,7 0,3 100 0 

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete 97,9 2,1 99,3 0,7 

Administratörsarbete 92,4 7,6 88,9 11,1 

Vård och omsorgsarbete     

Psykolog 100 0 100 0 

Sjuksköterska 99,6 0,4 100 0 

Undersköterska 98,4 1,6 99,4 0,6 
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Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Gymnasielärare 22,2 16,1 19,6 

Förskollärare 22,0 17,4 21,8 

Fritidspedagog 22,9 30,8 25,4 

Övrigt lärararbete 31,2 41,7 34,3 

Barnskötare 38,7 36,4 38,6 

Elevassistent 23,4 37,9 28,2 

Övrigt skol- och förskolearbete 23,2 50 31,3 

Kultur, turism och friluftsarbete    

Fritidsledare 32,4 60 48,3 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 24,2 5,6 20,2 

Övrig kultur, turism och fritid 11,5 17,5 14 

Teknikarbete    

Teknisk handläggare 16,2 9,1 13,6 

Ingenjör 11,1 14,5 13,5 

Tekniker 15,4 23,3 22,1 

Hantverkare m.m. 4,2 24,5 23 

Köks- och måltidsarbete 45,1 47,1 45,5 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 69,8 74,0 70,5 

    

Totalt kommunen 31,4 34,1 32 

Tabell 1.5.4 Hel- och deltidsanställda per personalgrupp i procent  

 Kvinnor Män 

Personalgrupp Heltid Deltid Heltid Deltid 

Ledningsarbete 99,7 0,3 100 0 

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete 97,9 2,1 99,3 0,7 

Administratörsarbete 92,4 7,6 88,9 11,1 

Vård och omsorgsarbete     

Psykolog 100 0 100 0 

Sjuksköterska 99,6 0,4 100 0 

Undersköterska 98,4 1,6 99,4 0,6 
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 Kvinnor Män 

Personalgrupp Heltid Deltid Heltid Deltid 

Vårdbiträde 99,2 0,8 96,2 3,8 

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m.fl 99,0 1,0 100 0 

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m.fl. 98,3 1,7 100 0 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 100 0 100 0 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 98,5 1,5 100 0 

Personlig assistent, anhörigvårdare 96,9 3,1 100 0 

Övrigt socialt och kurativt arbete 91,4 8,6 100 0 

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare 99,2 0,8 99,3 0,7 

Gymnasielärare 98,7 1,3 99,4 0,6 

Förskollärare 98,9 1,1 100 0 

Fritidspedagog 98,2 1,8 100 0 

Övrigt lärararbete 96,4 3,6 97,7 2,3 

Barnskötare 97,1 2,9 100 0 

Elevassistent 95,2 4,8 95,1 4,9 

Övrigt skol- och förskolearbete 94,6 5,4 93,8 6,3 

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare 87,9 12,1 97,4 2,6 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 89,8 10,2 100 0 

Övrig kultur, turism och fritid 93,2 6,8 100 0 

Teknikarbete     

Teknisk handläggare 100 0 100 0 

Ingenjör 100 0 98,5 1,5 

Tekniker 100 0 95,8 4,2 

Hantverkare m.m. 95,0 5,0 95,6 4,4 

Köks- och måltidsarbete 94,8 5,2 100 0 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 97,5 2,5 95,1 4,9 
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 Kvinnor Män 

Personalgrupp Heltid Deltid Heltid Deltid 

Totalt kommunen 97,7 2,3 98,2 1,8 

Tabell 1.5.5 Tillsvidareanställda chefer 2020-11-01 

Nämnd Kvinnor Män 

Arbetslivsnämnden 9 8 

Fritids- och folkhälsonämnden 16 8 

Förskolenämnden 53 4 

Grundskolenämnden 48 24 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 24 13 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 11 6 

Kommunstyrelsen inkl. Valnämnden 8 9 

Kulturnämnden 14 4 

Lokalförsörjningsnämnden 2 5 

Miljö- och konsumentnämnden 5 2 

Revisorskollegiet 0 1 

Samhällsbyggnadsnämnden 2 3 

Servicenämnden 9 29 

Sociala omsorgsnämnden 38 6 

Tekniska nämnden 3 13 

Vård- och äldrenämnden 79 10 

   

Totalt kommunen 321 145 

Tabell 1.5.6 Personalomsättning för personalgrupper med minst 100 tillsvidareanställda 

Personalgrupp Genomsnittligt antal 
anställda 

Antal externa 
avgångar 

Personalomsättning 
i procent 

Ledningsarbete 472 35 7,4  

Handläggar- och administratörsarbete    

Handläggararbete 465 30 6,5 

Administratörsarbete 327 23 7 

Vård och omsorgsarbete    

Sjuksköterska 253 29 11,5 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 3067

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2020 MEDARBETARE 

18 

 Kvinnor Män 

Personalgrupp Heltid Deltid Heltid Deltid 

Totalt kommunen 97,7 2,3 98,2 1,8 

Tabell 1.5.5 Tillsvidareanställda chefer 2020-11-01 

Nämnd Kvinnor Män 

Arbetslivsnämnden 9 8 

Fritids- och folkhälsonämnden 16 8 

Förskolenämnden 53 4 

Grundskolenämnden 48 24 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 24 13 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 11 6 

Kommunstyrelsen inkl. Valnämnden 8 9 

Kulturnämnden 14 4 

Lokalförsörjningsnämnden 2 5 

Miljö- och konsumentnämnden 5 2 

Revisorskollegiet 0 1 

Samhällsbyggnadsnämnden 2 3 

Servicenämnden 9 29 

Sociala omsorgsnämnden 38 6 

Tekniska nämnden 3 13 

Vård- och äldrenämnden 79 10 

   

Totalt kommunen 321 145 

Tabell 1.5.6 Personalomsättning för personalgrupper med minst 100 tillsvidareanställda 

Personalgrupp Genomsnittligt antal 
anställda 

Antal externa 
avgångar 

Personalomsättning 
i procent 

Ledningsarbete 472 35 7,4  

Handläggar- och administratörsarbete    

Handläggararbete 465 30 6,5 

Administratörsarbete 327 23 7 

Vård och omsorgsarbete    

Sjuksköterska 253 29 11,5 

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2020 MEDARBETARE 

19 

Personalgrupp Genomsnittligt antal 
anställda 

Antal externa 
avgångar 

Personalomsättning 
i procent 

Undersköterska 1 258 108 8,6 

Vårdbiträde 187 16 8,6 

Rehabilitering och förebyggande arbete    

Arbets- och fysioterapeut m.fl 104 12 11,5 

Socialt och kurativt arbete    

Socialsekreterare m.fl. 264 23 8,7 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 100 9 9 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 606 48 7,9 

Personlig assistent, anhörigvårdare 153 7 4,6 

Skol- och förskolearbete    

Grundskollärare 749 40 5,3 

Gymnasielärare 390 23 5,9 

Förskollärare 799 56 7 

Övrigt lärararbete 289 22 7,6 

Barnskötare 433 29 6,7 

Elevassistent 243 9 3,7 

Kultur, turism och friluftsarbete    

Övrig kultur, turism och fritid 130 7 5,4 

Teknikarbete    

Hantverkare m.m. 292 23 7,9 

Köks- och måltidsarbete 359 16 4,5 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 273 14 5,7 

    

Totalt kommunen 8 733 620 7,1 

Tabell 1.5.7 Möjliga pensionsavgångar 2021-2030 

Område Antal pensionsavgångar Procent av antal 
tillsvidareanställda 

Ledararbete 148 30,9 

Handläggar- och administratörsarbete 242 29,7 

Vård och omsorgsarbete 469 27 

Rehabilitering och förebyggande arbete 24 21,9 
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Område Antal pensionsavgångar Procent av antal 
tillsvidareanställda 

Socialt och kurativt arbete 323 27 

Skol- och förskolearbete 733 24,1 

Kultur, turism och friluftsarbete 64 22,9 

Teknikarbete 438 37,3 

   

Totalt kommunen 2 441 27,6 

Tabell 1.5.8 Arbetade timmar av timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN 

  2020 

Personalgrupp 2018 2019 Kvinnor Män Totalt 

Ledningsarbete 0,8 1,4 0 0,5 0,5 

Handläggar- och administratörsarbete      

Handläggararbete 4,5 4,7 2,5 1,0 3,5 

Administratörsarbete 10,5 10,1 6,9 0,6 7,5 

Vård och omsorgsarbete      

Psykolog 0 0 0 0 0 

Sjuksköterska 3,7 3 2,7 0,3 3 

Undersköterska 56,3 47,1 36,1 7,7 43,8 

Vårdbiträde 133,8 111,2 72,4 38 110,4 

Rehabilitering och förebyggande arbete      

Arbets- och fysioterapeut m.fl 1,2 0,3 0 0 0 

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare m.fl. 8,7 5 1,6 1,6 3,2 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 0 3,2 3 0,7 3,7 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 26,1 46,8 23,7 13,9 37,6 

Personlig assistent, anhörigvårdare 9,3 9,1 5,4 4,1 9,5 

Övrigt socialt och kurativt arbete 1,7 0,8 0,1 0,8 0,9 

Skol- och förskolearbete      

Grundskollärare 1,3 0,5 0,1 0,1 0,2 

Gymnasielärare 1,8 0,7 0,2 0,4 0,6 

Förskollärare 0,9 0,7 0,1 0 0,1 
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Område Antal pensionsavgångar Procent av antal 
tillsvidareanställda 

Socialt och kurativt arbete 323 27 

Skol- och förskolearbete 733 24,1 

Kultur, turism och friluftsarbete 64 22,9 

Teknikarbete 438 37,3 

   

Totalt kommunen 2 441 27,6 

Tabell 1.5.8 Arbetade timmar av timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN 

  2020 

Personalgrupp 2018 2019 Kvinnor Män Totalt 

Ledningsarbete 0,8 1,4 0 0,5 0,5 

Handläggar- och administratörsarbete      

Handläggararbete 4,5 4,7 2,5 1,0 3,5 

Administratörsarbete 10,5 10,1 6,9 0,6 7,5 

Vård och omsorgsarbete      

Psykolog 0 0 0 0 0 

Sjuksköterska 3,7 3 2,7 0,3 3 

Undersköterska 56,3 47,1 36,1 7,7 43,8 

Vårdbiträde 133,8 111,2 72,4 38 110,4 

Rehabilitering och förebyggande arbete      

Arbets- och fysioterapeut m.fl 1,2 0,3 0 0 0 

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare m.fl. 8,7 5 1,6 1,6 3,2 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 0 3,2 3 0,7 3,7 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 26,1 46,8 23,7 13,9 37,6 

Personlig assistent, anhörigvårdare 9,3 9,1 5,4 4,1 9,5 

Övrigt socialt och kurativt arbete 1,7 0,8 0,1 0,8 0,9 

Skol- och förskolearbete      

Grundskollärare 1,3 0,5 0,1 0,1 0,2 

Gymnasielärare 1,8 0,7 0,2 0,4 0,6 

Förskollärare 0,9 0,7 0,1 0 0,1 
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  2020 

Personalgrupp 2018 2019 Kvinnor Män Totalt 

Fritidspedagog 0,2 0,2 0,1 0 0,1 

Övrigt lärararbete 108,7 107,4 57,7 15,4 73,1 

Barnskötare 0,5 1,2 0,5 0,3 0,8 

Elevassistent 3,6 0,8 0,1 0 0,1 

Övrigt skol- och förskolearbete 22,9 25,2 18,5 5 23,4 

Kultur, turism och friluftsarbete      

Fritidsledare 4,5 4,4 2,2 2,5 4,7 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 2,6 1,7 1,2 0,4 1,6 

Övrig kultur, turism och fritid 4,4 6,3 2,3 1,2 3,6 

Teknikarbete      

Teknisk handläggare 0,1 0 0 0,2 0,2 

Ingenjör 1,1 1,4 0,2 0,6 0,8 

Tekniker 0,4 0,6 0,8 1,5 2,3 

Hantverkare m.m. 11,8 10,9 1,0 7,2 8,2 

Köks- och måltidsarbete 22,5 23,5 15,7 7,6 23,4 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 2,8 2 0,7 0,4 1,1 

      

Totalt kommunen 446,6 430,3 255,8 112 367,9 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 3070

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2020 LÖN 

22 

2 Lön 
Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten och ska stimulera till 
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Borås Stads lönepolitik visar hur vi ska arbeta med lön och 
inkludera medarbetarna. Varje arbetsplats ska föra en dialog kring verksamhetens mål, resultat och 
lönekriterier för att skapa förståelse kring sambandet mellan mål, resultat och lön. Ett partsgemensamt 
arbete för att utveckla löneöversynsprocessen har genomförts för att stärka arbetet med lön som 
styrmedel. Utvecklingen av processen ska stärka cheferna i deras uppgift med lönesättning. 

Under 2018 startade en pilotgrupp för att testa decentraliserad löneinplacering vid nyanställning inom 
Hälso- och sjukvårdsverksamhetens yrkesgrupper. Projektet utvärderades under 2019 men på grund av 
pandemin blir det en fördröjning till 2021 innan möjlighet finns att utöka med ytterligare yrkesgrupper. 
Detta projekt tydliggör chefers mandat att styra och ta fullt ansvar för lönesättningen av medarbetarna. I 
lönearbetet är lönekartläggning och arbetsvärdering viktigt. Borås Stad har ett strukturerat arbetssätt som 
ger möjlighet att kartlägga och analysera lönerna utifrån ett helhetsperspektiv. 

Lön och förmåner påverkar förutsättningarna att rekrytera och attrahera nya medarbetare, men också 
förutsättningarna att behålla nuvarande medarbetare. I Borås Stad har flera förmåner tagits fram för att 
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Bland annat finns möjligheten att växla semesterdagstillägget 
till fler lediga dagar, bruttolöneväxling till pension, mentorsavtal, friskvårdsbidrag, fria bad och 
förmånscyklar. 

2.1 Lönepolitik 
Lönepolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för Borås Stad att rekrytera och behålla medarbetare 
med rätt kunskap och erfarenhet. Den ska bidra till att verksamhetens mål kan uppnås och att goda 
prestationer kan belönas. Det förutsätter att målen, såväl för verksamheten som för medarbetarna, är 
tydliga och går att följa upp. 

Borås Stad eftersträvar en ökad lönespridning och lönen ska differentieras med hänsyn till 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets krav samt resultat och 
prestation. Förutsättningarna för en god löneutveckling ska vara väl kända för samtliga medarbetare. 

I bilagorna till HÖK 20 med Allmän kommunal verksamhet (AKV) och Kommunal har parterna 
förbundit sig att under avtalsperioden ha dialog och uppföljning av lönenivåer, lönespridning och 
löneutveckling. Under avtalsperioden kommer arbetsgivaren och AKV föra dialog om lönespridning och 
lönekarriär med start hösten 2021. Dialogen följs upp med årliga avstämningar om utvecklingen inom 
angivna områden utifrån en eller några yrkesgrupper kopplade till AKV. Kommunal och arbetsgivaren har 
förbundit sig att tillsammans efter avslutad löneöversyn göra en uppföljning och analys av lönenivåer och 
lönestrukturer inom respektive yrke på kommunals avtalsområde.  

För arbetstagare på Kommunals avtalsområde som slutfört utbildning som efterfrågas av arbetsgivaren, 
ska samtal föras mellan medarbetare och chef om hur arbetsuppgifter och lön kan påverkas med hänsyn 
till arbetstagarens nya kompetens. 

Löneöversyn 
I löneöversyn 2020 gjordes särskilda satsningar på första linjens chefer, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och samtliga lärargrupper. I det centrala avtalet gjordes dessutom en särskild satsning på 
barnskötare, elevassistenter, undersköterskor, stödassistenter, boendestödjare, kock och personlig assistent 
med utbildning. 
Förvaltningscheferna ansvarade för analys av sin verksamhet, prioriteringar och åtgärder som behövde 
göras i löneöversynen utöver de centrala direktiven. Löneökningarna för samtliga avtalsområden 
motsvarade 2,79 procent. 
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2 Lön 
Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten och ska stimulera till 
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Borås Stads lönepolitik visar hur vi ska arbeta med lön och 
inkludera medarbetarna. Varje arbetsplats ska föra en dialog kring verksamhetens mål, resultat och 
lönekriterier för att skapa förståelse kring sambandet mellan mål, resultat och lön. Ett partsgemensamt 
arbete för att utveckla löneöversynsprocessen har genomförts för att stärka arbetet med lön som 
styrmedel. Utvecklingen av processen ska stärka cheferna i deras uppgift med lönesättning. 

Under 2018 startade en pilotgrupp för att testa decentraliserad löneinplacering vid nyanställning inom 
Hälso- och sjukvårdsverksamhetens yrkesgrupper. Projektet utvärderades under 2019 men på grund av 
pandemin blir det en fördröjning till 2021 innan möjlighet finns att utöka med ytterligare yrkesgrupper. 
Detta projekt tydliggör chefers mandat att styra och ta fullt ansvar för lönesättningen av medarbetarna. I 
lönearbetet är lönekartläggning och arbetsvärdering viktigt. Borås Stad har ett strukturerat arbetssätt som 
ger möjlighet att kartlägga och analysera lönerna utifrån ett helhetsperspektiv. 

Lön och förmåner påverkar förutsättningarna att rekrytera och attrahera nya medarbetare, men också 
förutsättningarna att behålla nuvarande medarbetare. I Borås Stad har flera förmåner tagits fram för att 
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Bland annat finns möjligheten att växla semesterdagstillägget 
till fler lediga dagar, bruttolöneväxling till pension, mentorsavtal, friskvårdsbidrag, fria bad och 
förmånscyklar. 

2.1 Lönepolitik 
Lönepolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för Borås Stad att rekrytera och behålla medarbetare 
med rätt kunskap och erfarenhet. Den ska bidra till att verksamhetens mål kan uppnås och att goda 
prestationer kan belönas. Det förutsätter att målen, såväl för verksamheten som för medarbetarna, är 
tydliga och går att följa upp. 

Borås Stad eftersträvar en ökad lönespridning och lönen ska differentieras med hänsyn till 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets krav samt resultat och 
prestation. Förutsättningarna för en god löneutveckling ska vara väl kända för samtliga medarbetare. 

I bilagorna till HÖK 20 med Allmän kommunal verksamhet (AKV) och Kommunal har parterna 
förbundit sig att under avtalsperioden ha dialog och uppföljning av lönenivåer, lönespridning och 
löneutveckling. Under avtalsperioden kommer arbetsgivaren och AKV föra dialog om lönespridning och 
lönekarriär med start hösten 2021. Dialogen följs upp med årliga avstämningar om utvecklingen inom 
angivna områden utifrån en eller några yrkesgrupper kopplade till AKV. Kommunal och arbetsgivaren har 
förbundit sig att tillsammans efter avslutad löneöversyn göra en uppföljning och analys av lönenivåer och 
lönestrukturer inom respektive yrke på kommunals avtalsområde.  

För arbetstagare på Kommunals avtalsområde som slutfört utbildning som efterfrågas av arbetsgivaren, 
ska samtal föras mellan medarbetare och chef om hur arbetsuppgifter och lön kan påverkas med hänsyn 
till arbetstagarens nya kompetens. 

Löneöversyn 
I löneöversyn 2020 gjordes särskilda satsningar på första linjens chefer, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och samtliga lärargrupper. I det centrala avtalet gjordes dessutom en särskild satsning på 
barnskötare, elevassistenter, undersköterskor, stödassistenter, boendestödjare, kock och personlig assistent 
med utbildning. 
Förvaltningscheferna ansvarade för analys av sin verksamhet, prioriteringar och åtgärder som behövde 
göras i löneöversynen utöver de centrala direktiven. Löneökningarna för samtliga avtalsområden 
motsvarade 2,79 procent. 
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Lönekartläggning och arbetsvärdering 
För att kvalitetssäkra den lokala lönebildningen och utifrån lagstiftning gör Borås Stad årligen en 
lönekartläggning med syfte att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Lönekartläggning 
görs endast på central nivå men analys görs på förvaltningsnivå. Detta är en viktig del av löneprocessen. 
Kartläggning görs av löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika arbeten. Det vill säga mellan 
medarbetare som utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter. Det görs också en kartläggning mellan 
kvinnor och män som utför likvärdigt arbete. Likvärdiga arbeten bedöms utifrån arbetets krav när det 
gäller arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Eventuella skillnader analyseras i syfte att upptäcka om de 
har ett indirekt eller direkt samband med kön. Resultatet redovisas i en handlingsplan. 

Arbetsvärdering genomförs på central nivå och är en del i den lagstadgade lönekartläggningen. Årets 
analysarbete har identifierat behovet av en översyn av yrkesgruppers grundkrav utifrån ett 
arbetsgivarperspektiv. En revidering av arbetsvärderingen påbörjades under våren 2020. Särskilt 
budgetfinansierad satsning har genomförts från och med 1 januari 2020 för förskollärare. Syftet med 
åtgärden är bland annat att öka lönespridningen för erfarna förskollärare. 

Övriga åtgärder för lön 

Mentorsavtal 
Inom några avtalsområden har kollektivavtal slutits som reglerar uppdrag som mentor inom följande 
yrkesgrupper: förskollärare, fritidspedagoger, samtliga lärargrupper, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och samtliga socionomgrupper med myndighetsutövning. Avtalen innebär att 
medarbetare som genomgår mentorsutbildning får ett lönepåslag på 500 kr samt ett lönetillägg på 1 500 kr 
per månad under tiden man har ett uppdrag som mentor. Under 2020 hade 75 medarbetare 
mentorsuppdrag. 

Erfarenhetssatsning 
Borås Stad har beslutat om en särskild erfarenhetssatsning för att minska personalomsättningen bland 
socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, psykiatrihandläggare, metodhandledare och 1:e 
socialsekreterare. Det innebär att medarbetare som tjänstgör två år eller längre med samma arbetsuppgifter 
inom Borås Stad erhåller ett lönepåslag. För de som arbetat två år är lönepåslaget 500 kr i månaden och 
efter fyra års arbete ökar lönepåslaget till 1 000 kr per månad. Verksamheterna bedömer att behovet inte 
är lika stort längre varför erfarenhetssatsningen kommer att upphöra 2021. 

Cyklar som personalförmån 
För femte året i rad finns förmånen att hyra cykel genom bruttolöneavdrag. En förmån som ger möjlighet 
till förbättrad hälsa och bidrar till en bättre miljö samt är en del av stadens budgetmål för att sänka CO2-
utsläppen. Vid utgången av 2020 hade 322 medarbetare hyrt totalt 380 cyklar. Det är 226 kvinnor och 96 
män som har förmånscyklar. När nuvarande avtal för förmånscyklar går ut under 2021 kommer en ny 
upphandling att genomföras. 

Lönetillägg för anställda 65+ 
Från februari 2017 finns möjlighet för förvaltningarna att besluta om lönetillägg om 3 000 kr per månad 
för medarbetare som fyller 66 år under kalenderåret. Lönetillägget kan användas för att behålla 
medarbetare och kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade grupper. Under 
2020 var det 66 månadsavlönade medarbetare som fick lönetillägget vilket är åtta fler än 2019. 
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Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar 
Borås Stad erbjuder medarbetare anställda under ett helt kalenderår möjlighet att växla 
semesterdagstillägget till extra lediga dagar. Medarbetare som är 39 år eller yngre får fem extra lediga dagar 
och medarbetare som är 40 år eller äldre får sex extra lediga dagar. Under 2020 var det 1 308 medarbetare 
som växlade semesterdagar, vilket motsvarar cirka 17 procent av de som har möjlighet att växla till extra 
lediga dagar. 

Årskort för kollektivtrafik 
Medarbetare i Borås Stad har möjlighet att köpa Västtrafiks årskort på avbetalning under 12 månader 
genom nettoavdrag på lön. Genom att utnyttja detta sparar medarbetaren två månadsavgifter jämfört med 
att köpa månad för månad. Kortet gäller för resor i 365 dagar och är inte personligt. Vid årets slut hade 
238 medarbetare köpt totalt 250 busskort. 

Rekryteringsbonus 
En bonus tilldelas medarbetare som kan tipsa en legitimerad lärare, sjuksköterska, arbetsterapeut, 
fysioterapeut eller socionom (till myndighetsutövande befattning) att söka och få en tillsvidareanställning i 
Borås Stad. Bonusen betalas ut när anställningen för den man tipsat om varat i ett år. Detta i syfte att 
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Under 2020 betalades totalt 34 rekryteringsbonusar ut à 
15 000 kr. 

2.2 Lönestatistik och lönespridning 
Medianlönen har ökat med 750 kronor jämfört med 2019 vilket motsvarar en medianlöneökning med 2,6 
procent. Totalt har medianlönen ökat med 25,8 procent eller 6 158 kronor under perioden 2012 till 2020. 

En jämförelse inom respektive personalgrupp visar att kvinnornas medianlön är högre än männens i 17 av 
totalt 31 personalgrupper. 

 

Vid lönekartläggningen som genomfördes i november 2020, där både tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda ingick, var kvinnornas lön i förhållande till männens 99,7 procent, en ökning från 2019 då 
motsvarande siffra var 97,6 procent. Diagrammet visar kvinnors lön i förhållande till mäns lön för 
tillsvidareanställda. Ingen hänsyn har tagits till befattningarnas olika arbetsuppgifter, krav på kompetens, 
ålder, erfarenhet och ansvar. 
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Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar 
Borås Stad erbjuder medarbetare anställda under ett helt kalenderår möjlighet att växla 
semesterdagstillägget till extra lediga dagar. Medarbetare som är 39 år eller yngre får fem extra lediga dagar 
och medarbetare som är 40 år eller äldre får sex extra lediga dagar. Under 2020 var det 1 308 medarbetare 
som växlade semesterdagar, vilket motsvarar cirka 17 procent av de som har möjlighet att växla till extra 
lediga dagar. 

Årskort för kollektivtrafik 
Medarbetare i Borås Stad har möjlighet att köpa Västtrafiks årskort på avbetalning under 12 månader 
genom nettoavdrag på lön. Genom att utnyttja detta sparar medarbetaren två månadsavgifter jämfört med 
att köpa månad för månad. Kortet gäller för resor i 365 dagar och är inte personligt. Vid årets slut hade 
238 medarbetare köpt totalt 250 busskort. 

Rekryteringsbonus 
En bonus tilldelas medarbetare som kan tipsa en legitimerad lärare, sjuksköterska, arbetsterapeut, 
fysioterapeut eller socionom (till myndighetsutövande befattning) att söka och få en tillsvidareanställning i 
Borås Stad. Bonusen betalas ut när anställningen för den man tipsat om varat i ett år. Detta i syfte att 
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Under 2020 betalades totalt 34 rekryteringsbonusar ut à 
15 000 kr. 

2.2 Lönestatistik och lönespridning 
Medianlönen har ökat med 750 kronor jämfört med 2019 vilket motsvarar en medianlöneökning med 2,6 
procent. Totalt har medianlönen ökat med 25,8 procent eller 6 158 kronor under perioden 2012 till 2020. 

En jämförelse inom respektive personalgrupp visar att kvinnornas medianlön är högre än männens i 17 av 
totalt 31 personalgrupper. 

 

Vid lönekartläggningen som genomfördes i november 2020, där både tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda ingick, var kvinnornas lön i förhållande till männens 99,7 procent, en ökning från 2019 då 
motsvarande siffra var 97,6 procent. Diagrammet visar kvinnors lön i förhållande till mäns lön för 
tillsvidareanställda. Ingen hänsyn har tagits till befattningarnas olika arbetsuppgifter, krav på kompetens, 
ålder, erfarenhet och ansvar. 
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Lönespridningen1 för kvinnor är 16 800 kronor, för män 20 300 kronor och totalt för båda könen 17 800 
kronor. Den totala lönespridningen för tillsvidareanställda ökade med 900 kronor eller 5,3 procent jämfört 
med 2019. 

Medianlönen varierar stort mellan de kommunala bolagen. Då både antal anställda och verksamheter 
varierar mycket så bör jämförelsen göras över tid och inte mellan bolagen. I diagrammet har endast 
medianlön för de kommunala bolag som har mer än fem anställda tagits med. 

 

I sex av totalt tio bolag är kvinnornas medianlön högre än männens. 

 

                                                

1 Lönespridning är skillnaden mellan 90:e och 10:e percentilen 
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2.3 Tabellavsnitt lön 

Tabell 2.3.1 Medianlön i kronor per månad för tillsvidareanställd medarbetare 209-12-31. 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnors lön i 
förhållande  

till männens i 
procent 

Ledningsarbete 46 150 50 4000 47 176 91,6 

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete 38 400 40 700 38 900 94,3 

Administratörsarbete 29 600 29 900 29 600 99,0 

Vård och omsorgsarbete     

Psykolog 45 300 44 550 45 300 101,7 

Sjuksköterska 36 500 36 800 36 500 99,2 

Undersköterska 26 805 25 896 26 660 103,5 

Vårdbiträde 22 829 21 630 22 472 105,5 

Rehabilitering och förebygg. arbete     

Arbets- och fysioterapeuter m.fl. 33 000 33 000 33 000 100,0 

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m.fl. 36 400 34 950 36 300 104,1 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 30 735 29 450 30 420 104,2 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 27 075 26 980 27 022 100,4 

Personlig assistent, anhörigvårdare 26 047 26 030 26 047 100,1 

Övrigt socialt och kurativt arbete 34 900 33 500 34 700 104,2 

Skola och förskola     

Grundskollärare 35 800 36 000 35 900 99,4 

Gymnasielärare 39 000 39 775 39 300 98,1 

Förskollärare 32 600 32 250 32 600 101,1 

Fritidspedagog 32 300 29 950 31 450 107,8 

Övrigt lärararbete 38 600 36 900 38 150 104,6 

Barnskötare 25 500 24 650 25 500 103,4 

Elevassistent 26 550 26 050 26 450 101,9 

Övrigt skol- och förskolearbete 34 800 27 100 31 400  128,4 

Kultur, turism och fritidsarbete     

Fritidsledare 26 425 26 660 26 560 99,1 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 3075

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2020 LÖN 

26 

2.3 Tabellavsnitt lön 

Tabell 2.3.1 Medianlön i kronor per månad för tillsvidareanställd medarbetare 209-12-31. 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnors lön i 
förhållande  

till männens i 
procent 

Ledningsarbete 46 150 50 4000 47 176 91,6 

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete 38 400 40 700 38 900 94,3 

Administratörsarbete 29 600 29 900 29 600 99,0 

Vård och omsorgsarbete     

Psykolog 45 300 44 550 45 300 101,7 

Sjuksköterska 36 500 36 800 36 500 99,2 

Undersköterska 26 805 25 896 26 660 103,5 

Vårdbiträde 22 829 21 630 22 472 105,5 

Rehabilitering och förebygg. arbete     

Arbets- och fysioterapeuter m.fl. 33 000 33 000 33 000 100,0 

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m.fl. 36 400 34 950 36 300 104,1 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 30 735 29 450 30 420 104,2 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 27 075 26 980 27 022 100,4 

Personlig assistent, anhörigvårdare 26 047 26 030 26 047 100,1 

Övrigt socialt och kurativt arbete 34 900 33 500 34 700 104,2 

Skola och förskola     

Grundskollärare 35 800 36 000 35 900 99,4 

Gymnasielärare 39 000 39 775 39 300 98,1 

Förskollärare 32 600 32 250 32 600 101,1 

Fritidspedagog 32 300 29 950 31 450 107,8 

Övrigt lärararbete 38 600 36 900 38 150 104,6 

Barnskötare 25 500 24 650 25 500 103,4 

Elevassistent 26 550 26 050 26 450 101,9 

Övrigt skol- och förskolearbete 34 800 27 100 31 400  128,4 

Kultur, turism och fritidsarbete     

Fritidsledare 26 425 26 660 26 560 99,1 
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Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnors lön i 
förhållande  

till männens i 
procent 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 29 700 30 250 29 750 98,2 

Övrig fritid, kultur, turism 30 850 30 275 30 500 101,9 

Teknikarbete     

Teknisk handläggare 37 700 37 300 37 600 101,1 

Ingenjör 37 600 39 000 37 800 96,4 

Tekniker 31 500 32 360 32 185 97,3 

Hantverkararbete 26 400 27 400 27 250 96,4 

Köks- och måltidsarbete 26 150 26 850 26 240 97,4 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 24 125 24 375 24 175 99,0 

     

Totalt kommunen 30 000 30 100 30 000 99,7 

Tabell 2.3.2 Löneutveckling i procent för tillsvidareanställda 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kvinnor 3,3 2,5 2,3 2,6 3,2 4,4 3,1 2,8 3,1 

Män 4,0 2,4 2,3 2,3 1,5 5,5 1,7 1,7 1,3 

          

Totalt kommunen 3,4 2,5 2,3 2,5 3,1 4,4 3,3 2,6 2,6 

Tabell 2.3.3 Lönespridning för tillsvidareanställda per 31 december 

 10:e percentilen2 Median 90:e percentilen3 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Kvinnor 23 800 24 300 29 100 30 000 40 000 41 100 

Män 23 185 23 500 29 700 30 100 42 540 43 800 

       

Totalt kommunen 23 700 24 100 29 250 30 000 40 600 41 900 

 

                                                
2 10:e percentilen är den nivå under vilken 10 procent av lönerna återfinns. 
3 90:e percentilen är den nivå under vilken 90 procent av lönerna återfinns 
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3 Arbetsmiljö 
Hur viktigt arbetsmiljöarbetet är har synliggjorts än mer 
under det här året med pandemin och allt vad den fört med 
sig. Medarbetare skapar kvalitet i verksamheten varje dag, 
och arbetsgivaren måste stödja och ge förutsättningar för 
människor att göra ett gott jobb. Arbetslivet ska erbjuda 
var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. 
Ett strategiskt arbetsmiljöarbete tar fasta på insatser utifrån 
både ett främjande, förebyggande och efterhjälpande 
perspektiv och måste finnas på alla ledningsnivåer. I Borås 
Stad används arbetsmiljö som ett paraplybegrepp där 
hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete och jämlikhetsfrågor 
ingår och interagerar med varandra.  

Forskning kring organisatorisk och social arbetsmiljö har successivt breddat bilden av vilka faktorer som 
har betydelse för hälsosamma arbetsplatser. Från ett snävare perspektiv på individer, medarbetare och 
första linjens chefer, sätts nu hela organisationen och dess omgivning i fokus. Sveriges företagshälsor 
(2019 och 2020) belyser hur den övergripande styrningen och ledningen har en stark påverkan på 
arbetsmiljön och poängterar vikten av att den högsta ledningen tar sitt ansvar för arbetet. Det finns behov 
av att synliggöra alla vinster som kommer utifrån ett gott arbetsmiljöarbete. Så som stärkt, 
arbetsgivarvarumärke, ökad kvalitet och produktivitet, en innovativ organisation och naturligtvis nöjda 
medarbetare. Men det är också viktigt att tydliggöra vad ohälsa egentligen handlar om. Det är inte 
acceptabelt att utsätta medarbetare för risker som går att undvika genom att främja, förebygga och åtgärda.  

Ett främjande arbetsmiljöarbete är en långsiktig process, ett förändringsarbete som rätt genomfört möjliggör 
för medarbetare att behålla och förbättra sin hälsa. Det kräver kontinuerlig och strategisk planering, ett 
tydligt ansvarstagande, bra kommunikation, resurser och målinriktade insatser. Det handlar inte om att 
undvika sjukfrånvaro, utan om att förstå vilka situationer, orsaker och sammanhang som kan ge effekter i 
sjukfrånvaro. Höga sjuksiffror är konsekvensen av något som sker på arbetsplatsen, men de ger inte hela 
bilden. Ändå är det oftast mot sjukfrånvaro och sjukskrivning som uppmärksamheten riktas. Det är viktigt 
att ta med fler personalindikatorer i diskussionen om den hållbara hälsosamma arbetsplatsen med friska 
medarbetare.  

I avsnittet presenteras först vilka personalindikatorer som Borås Stad arbetar med inom ramen för 
arbetsmiljöområdet och hur dessa definieras. Sedan kommer en redogörelse för årets utfall följt av en 
analysdel där utfallet också ställs i relation till forskning. Därefter förs ett resonemang kring vikten av god 
personalekonomi där det också redogörs för ekonomiska beräkningar på utvalda yrkesgrupper. Avsnittet 
fortsätter sedan med en redogörelse för arbetsmiljöarbetet över det gånga året och fångar upp främjande, 
förebyggande och efterhjälpande insatser inom friskvård, hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete samt arbetet 
med inkludering och icke diskriminering som sker inom ramen för lika rättigheter och möjligheter. Statistik 
över arbetsskador och tillbud presenteras liksom samarbetet med företagshälsovården.  

3.1 Personalindikatorer 
Långtidsfriska - Begreppet långtidsfrisk har använts sedan mitten av 90-talet, när forskningen för att hitta 
de positiva faktorer inom och utom arbetet som främjar hälsa och välmående tog fart. Begreppet bidrog 
till att lyfta fram arbetsorganisationen, företagskulturen, ledarskapet och medarbetarskapet som viktiga 
parametrar för en välmående arbetsplats. Det gjorde att fokus kunde förskjutas från individens sjuklighet 
till avgörande faktorer på organisationsnivå. Idag visar forskning allt tydligare att organiseringen av arbetet 
och den sociala arbetsmiljön har stor betydelse för arbetsmiljö och hälsa. Nyckeltalet långtidsfriska visar 
antalet medarbetare som inte har någon sjukdag under 2 år.  

Hälsa - Nyckeltalet hälsa visar antalet helårsfriska medarbetare under 1 år. Det hjälper till att flytta fokus 
från individens sjuklighet till faktorer på organisationsnivå som har betydelse för hälsa och välmående. Det 
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är ett nyckeltal som använts av Sveriges företagshälsor sedan 2007 och det finns därmed bra 
jämförelsedata. Fungerade som kommunfullmäktiges indikator fram till 2018. 

Frisktalet - Svarar för det som kan benämnas normal sjuklighet. Frånvaro på grund av sjukdom ligger i en 
genomsnittlig grupp människor någonstans mellan två och fyra procent. Omräknat till sjukdagar handlar 
det om ett spann mellan 0 och 5 sjukdagar på ett år. 

Sjukfrånvaro - Sjukfrånvaron i relation till arbetad tid. Denna siffra är enligt lag obligatorisk för alla 
Sveriges kommuner att redovisa för att möjliggöra nationella jämförelser. 

Rehabilitering inflöde - Antal påbörjade rehabiliteringsärenden. 

Rehabilitering återgång - Antal avslutade rehabiliteringsärenden. 

Personalomsättning – Personalomsättningen beräknas genom att dividera antalet externa avgångar med 
genomsnittligt antal tillsvidareanställda under perioden. Personalomsättning kan synliggöra brister i 
arbetsmiljön och är därför en viktig parameter vid bedömning om en arbetsplats är välmående.  

Sammanställning personalindikatorer i procent  

Nyckeltal 2017 2018 2019 2020 

    Mål Kvinnor Män Totalt 

Hälsa 30,9 29,1 28,8  19,7 30,0 22,2 

Långtidsfrisk 19,5 18,5 17,9  12,0 22,1 14,4 

Frisktal 55,5 53,8 55,3  37,5 47,9 40,0 

        

Obligatorisk sjukfrånvaro 7,3 7,4 7,3 7,2 9,9 6,9 9,1 

Sjukfall 13,9 14,2 14,5  19,7 15,1 18,5 

        

Rehabilitering - inflöde 1,2 0,9 0,9     

Rehabilitering - återgångar 0,5 0,4 0,5  0,6 0,7 0,6 

Personalomsättning (extern) 12,9 10,4 9,4  7,2 6,7 7,1 

3.1.1 Långtidsfrisk  

Nyckeltalet långtidsfrisk sjönk under året för både män och kvinnor. Under tvåårsperioden 2019-2020 har 
Borås Stad 14,4 procent långtidsfriska medarbetare. Det är det lägsta resultatet som uppmätts sedan 
mätningarna i slutet av 90-talet. En förväntad förändring utifrån det läge som råder i Borås och Sverige 
med pandemin och restriktionerna som införts till följd av den.  

3.1.2 Hälsa 

Nyckeltalet hälsa sjönk totalt för Borås Stad och totalt för både kvinnor och män. Andelen helårsfriska 
medarbetare ligger 2020 på totalt 22,2 procent, 19,7 procent av kvinnorna och 30 procent av männen. 
Precis som för långtidsfriska är det en rimlig nedgång utifrån rådande situation. Men detta nyckeltal 
tydliggör också att pandemin påverkat förvaltningarna på olika sätt. När vissa förvaltningar visar stora 
sänkningar i hälsa finns det även de som påvisar en ökning. Andelen helårsfriska kvinnor har ökat vid sju 
förvaltningar och andelen helårsfriska män vid fem. Totalt ökar andelen helårsfriska medarbetare vid sju 
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förvaltningar. En förklaring kan vara att restriktionerna att vara hemma vid minsta symptom på förkylning 
inte slagit lika hårt på förvaltningar med större möjligheter att arbeta på distans. En annan kan vara att 
restriktionerna generellt har gjort att människor inte träffas i stora gruppen och stannat hemma även vid 
lindriga symptom vilket har inneburit att medarbetare kunnat hålla sig friska från andra vanliga infektioner 
och säsongsinfluenser. Något som bekräftas av Folkhälsomyndigheten. Det har varit en stor nedgång 
nationellt av den typen av infektioner i år. Även Försäkringskassan stärker bilden av minskad förekomst av 
andra infektioner genom att de redogjort för ett minskat uttag av vård av barn. 

 

Utvecklingen av antalet helårsfriska medarbetare i Borås Stad är en spegling av den nationella minskningen 
av andelen helårsfriska i arbetslivet enligt Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex mätningar. 
De har följt helårsfriska arbetare i Sverige sedan 2007 och deras rapporter visar att de helårsfriska blir allt 
färre, de yngre är oftare frånvarande på grund av sjukskrivning medan de äldre friska går i pension. New 
public management lyfts fram av bland andra Annika Härenstam, professor emerita i arbetsvetenskap vid 
Göteborgs Universitet, som en bidragande faktor till denna negativa utveckling inom offentlig sektor.  

Borås Stads siffror visar att staden genom åren haft en hög andel friska medarbetare. Det är alltså en fullt 
rimlig förväntan att komma tillbaka till dessa nivåer. Inom hälso- och arbetsmiljöområdet lyfter det 
salutogena perspektivet fram tre begrepp som viktiga för att uppnå arbetshälsa; meningsfullhet, begriplighet 
och hanterbarhet. Studier från Kairos Future, Universum och liknande organisationer lyfter fram att 
kommuner och offentliga arbetsgivare erbjuder meningsfulla arbete. Borås Stad har påbörjat resan mot en 
mer tillitsorienterad styrning som kommer att stärka begriplighet och hanterbarhet. Projektet Frisk 
organisation är också en väg till framgång. Kan Borås Stad förbättra medarbetares och chefers arbetssituation 
så att den upplevs mer strukturerad, förutsägbar och begriplig finns det också en rimlig möjlighet att andelen 
helårsfriska och långtidsfriska medarbetare kommer att öka.  

3.1.3 Frisktal 

Frisktalet sjunker under året liksom övriga nyckeltal för hälsoområdet. Samtliga åldersgrupper har en 
negativ utveckling. Den största förändringen står åldersgruppen 30 – 50. Gruppen har har tidigare år visat 
ett något högre utfall än övriga. I år ser man att grupperna närmar sig varandra totalt även om det fortsatt 
finns viss skillnad mellan kvinnor och män.   
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Frisktal per åldersintervall 
 2017 2018 2019 2020 

    Kvinnor Män Totalt 

29 år och yngre 52,4 52,0 50,5 38,5 41,3 39,4 

30-50 år 59,1 56,5 55,1 37,7 47,7 39,9 

51 år och äldre 52,1 50,9 48,6 37,5 51,8 40,6 

Totalt kommunen 55,5 53,8 55,3 52,2 47,9 40,0 

3.1.4 Sjukfrånvaro och sjuktal 

Det är tydligt att sjukfrånvaron påverkats av restriktionerna kring pandemin och dess konsekvenser. Borås 
Stad ökar som landet i övrigt och sjukfrånvaron stiger från 7,3 procent till 9,1 procent.  

 

Sjukfrånvaron ökar i samtliga åldersintervall för både kvinnor och män och kvinnorna har de högsta 
siffrorna. Gruppen yngre medarbetare, båda könen, ligger kvar på höga nivåer, en förändring som inte verkar 
vända. En ökad sjukfrånvaro i de yngre åldersgrupperna överensstämmer med den bild som Jobbhälsoindex 
(2019 och 2020) ser i hela landet. I deras rapport 2020:3 lyfter de fram en ålderseffekt utifrån pandemin. 
Deras undersökning, som är Sveriges största arbetsmiljöundersökning sett till antalet svarande, har visat på 
att en större andel yngre arbetstagare uppgett att de haft covid-19 jämfört med äldre arbetstagare. Vilket kan 
vara en förklaring till ökad sjukfrånvaro i den åldersgruppen. 

En annan effekt som kan ha påverkat sjukskrivning under året är oron för pandemin och dess 
konsekvenser. Denna oro bland medarbetare belyste jobbhälsoindex i en tidigare rapporter från i år 
(2020:1). I det materialet såg man en könsskillnad där kvinnor kände större oro än män för att bli smittade. 

Sjukfrånvaron i bolagen ligger generellt något lägre än för staden som helhet, undantaget är Borås 
Djurpark AB. Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medarbetare i bolagen från 1 till 
drygt 300 medarbetare. Det är därför inte lämpligt att jämföra bolagen med varandra utan istället studera 
förändringar över tid i respektive bolag. För bolagen redovisas sjukfrånvaro för de med fler än fem 
medarbetare. 
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Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger i år på 8,1 procent, jämfört med 6,5 procent 
för 2019. Det är en likartad ökning för flertalet kommuner i landet, Borås Stad inräknat. Pandemin har 
inneburit att sjukfallen ökat över hela landet men en stor del av dem har varit och är korta sjukskrivningar, 
upptill 14 dagar, vilket leder till att den längre sjukskrivningen inte påverkats på samma sätt. 
Försäkringskassan har statistik som visar att efter tre månaders ökning i samband med att pandemin nådde 
Sverige, började de längre sjukskrivningarna återigen minska från sommaren 2020 om än i långsam takt. 
Försäkringskassan följer utvecklingen över hela landet genom förändringar i sjukpenningtalet. Skillnaden 
mellan kvinnor och män har minskat sedan mars 2020 och sedan sommaren 2020 har kvinnornas 
sjukpenningtal fortsatt att minska medan mäns sjukpenningtal planat ut. Det är viktigt att den stora 
ökningen låg inom korta sjukskrivningar. Kan minskningen i inflödet till längre sjukskrivning fortgå 
begränsar det antalet sjukfall som potentiellt kan bli långa. Det är viktigt för både individer, arbetsgivare 
och Sverige som helhet.  

  
En av restriktionerna i pandemins spår är hemarbete där det är möjligt. Bland kommun och 
regionanställda har en fjärdedel arbetat hemifrån under pandemin. För Borås Stads del skulle det innebära 
drygt 2 000 medarbetare. Jobbhälsoindex tog med aspekten i den senare av rapporterna (2020:3). Här ser 
de en tydlig skillnad efter åldersgrupp. Av de som arbetat hemifrån, närmare 40 procent, upplever de äldre 
medarbetarna det mycket svårare att göra ett bra jobb på grund av distansarbetet jämfört med sina yngre 
arbetskamrater. De äldre upplever också större problem med sin arbetsmiljö än vad de yngre gör. Av de 
som inte haft möjlighet att arbetat hemifrån, ca 60 procent, anser en klar majoritet att möjligheterna att 
göra ett bra jobb har försämrats genom åtgärder på arbetsplatsen på grund av pandemin. Dessa faktorer 
påverkar utfall av upplevd arbetsmiljö och möjligen också ett negativt utfall i form av sjukskrivning och 
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upplevd arbetsbelastning. Som väntat upplever sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden i större 
utsträckning än övriga att arbetsbelastningen ökat som en följd av pandemin. Något som troligtvis gett 
negativ effekt på sjukskrivningstalen för dessa yrkesgrupper. Jobbhälsoindex visar dock att arbetsgivarna 
över lag får ett gott betyg för de åtgärder som vidtagits på grund av pandemin även om anställda inom 
vård och omsorg är något mindre nöjda än övriga.  

3.1.5 Sjukfrånvaro och sjukfall  

Nyckeltalet sjukfall stiger ordentligt under året. Från till 14.5 till 18.5. Tidigare år har förändringen varit 
någon tiondel men i år är det en rejäl ökning. Ökningen är större för kvinnor än män. Att det ser ut så 
befästs av Socialförsäkringsrapport 2020:8, en registerstudie från 2018-2019, där det tydliggörs att kvinnor 
har större risk än män att påbörja ett sjukfall. Handlar det om sjukfall med stressrelaterad psykisk ohälsa 
har kvinnor en ökad risk med hela 41 procent jämfört med män. Studien visar också att familjesituationen 
är en påverkansfaktor och att stressrelaterad psykisk ohälsa i form av utmattningssyndrom är vanligare då 
man har barn i förskole- och lågstadieåldern, tre till åtta år. Man tror att detta har att göra med balansen 
mellan arbete och familjeliv: om man både arbetar och tar stort ansvar för familjen så ökar risken för 
stressrelaterad psykisk ohälsa. Detta gäller både män och kvinnor, men drabbar fler kvinnor än män.  

Studien lyfter också fram att risken att bli sjukskriven generellt stiger efter 50-årsåldern, för att sedan avta i 
åldrarna över 60 år. Men för psykiatriska diagnoser är risken 10 till 15 procent högre i åldrarna 25–39 år 
för både kvinnor och män jämfört med åldersgruppen 45–49 år. Stressrelaterad psykisk ohälsa är vanligast 
förekommande i åldersspannet 30–39 år.  

3.1.6 Sjukfrånvaro och tidsintervall 

Den längre sjukfrånvaron (över 60 dagar) har inte förändrats nämnvärt utan ligger kvar på samma nivå 
som 2019. Troligtvis är den längre sjukfrånvaron inte lika påverkad av pandemin. Däremot synliggörs det 
tydligt att både kortidssjukfrånvaron (dag 1-14) och inflödet i de lite längre sjukfallen (dag 15 – 60) har 
ökat under året. 

 

Vid uppdelning av sjukfrånvaron i korttidssjukfrånvaro (dag 1-14) och långtidssjukfrånvaro (dag 15 eller 
längre) synliggörs det att män och kvinnor ligger relativt lika inom dag 1-14 men att fler kvinnor än män 
blir kvar i längre sjukskrivning. Sjukfrånvaron över 15 dagar visar att både män och kvinnorna hade en 
positiv trend med minskade siffror fram till 2019. I år har båda grupperna ökat, där männen procentuellt 
sett stått för den största ökningen. Männens längre sjukfrånvaro är tillbaka på samma nivåer som för fem 
år sedan.   
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3.1.7 Sjukfall för att beskriva inflödet i sjukfrånvaro  

Försämringar av arbetsmiljön på en arbetsplats slår vanligen igenom i sjukstatistiken först efter ett par år, 
vilket innebär att en arbetsplats där arbetsmiljön försämras kan ha rimliga sjuktal under lång tid. För att få 
en samlad bild av kort- och långtidssjukfrånvaron och belysa förändringar och skillnader inom och mellan 
yrkesgrupper används en matris. Matrisen visar om det handlar om lång- eller korttidssjukfrånvaro, 
arbetsmiljöförändringar i närtid eller dåtid. För att hålla fokus på organisatoriska faktorer som 
arbetsgivaren kan påverka jämför matrisen personalgrupper fördelade på yrken och kön.  
De siffror som används som indelningsgrund är från 2012. Dessa svarar bäst upp mot regeringens 
målsättning för rimlig sjukfrånvaro.  

 Många sjukfall (många sjuka personer) 
(> 13,6) 

Få sjukfall (få sjuka personer) 
(< 13,6) 

Högt sjuktal  
(många sjukdagar) 
( > 5,4) 

A 

Höga sjuktal och många sjukfall 

Placeras yrket i den här rutan tyder det på att 
något skapar ohälsa för de anställda. Då är 
det av betydelse att det görs en analys av 
arbetssituation och arbetsmiljö. Det är viktigt 
att poängtera att det inte nödvändigtvis är 
faktorer på arbetsplatsen som orsakar 
sjukfrånvaron. 

B 

Höga sjuktal och få sjukfall 

Placeras yrket i ruta B innebär det att det 
främst är långtidssjukskrivningar som ligger 
till grund för sjuktalet. Orsakerna finns troligt-
vis inte i den nuvarande arbetsmiljön, och det 
är därför viktigt att se till historiken samt att 
se över re- 
habiliteringsrutinerna. 

Lågt sjuktal 
 (få sjukdagar) 
(< 5,4) 

C 

Lågt sjuktal och många sjukfall 

Om yrket hamnar här visar det att hälsoläget 
försämrats relativt nyligen och troligtvis 
kommer att fortsätta att försämras om det 
inte sätts in åtgärder. En förklaring kan vara 
att det skett förändringar i arbetsmiljön 
/arbetssituationen. Än så länge är det främst 
korttidssjukskrivning som ligger bakom 
siffrorna.  

D 

Låga sjuktal och få sjukfall  

För de yrken som hamnar i den här rutan är 
hälsoläget troligtvis gott, men det kan vara bra 
att vara observant på viss sjuknärvaro. 
Önskescenariot är givetvis att flertalet 
yrkesgrupper hamnar här.  
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Placering i matrisen efter personalgrupp  

Personalgrupp 

Plac. 
Kvinnor 

2019 

Plac. 
Kvinnor 

2020 

Plac. 
Män 
2019 

Plac. 
Män 
2020 

Ledningsarbete D D D D 

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  D D D D 

Administratörsarbete  B B D D 

Vård- och omsorg     

Psykolog A A D D 

Sjuksköterska D A D C 

Undersköterska A A A A 

Vårdbiträde  A A A A 

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m.fl. A A A A 

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m.lf. A A D A 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent A A D A 

Stödpedgog, -assistent, vårdare A A B A 

Personlig assistent, anhörigvårdare B A D B 

Övrigt socialt och kurativt arbete B A D B 

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  D A D C 

Gymnasielärare  D D D D 

Förskollärare  A A C A 

Fritidspedagog  A A A A 

Övrigt lärararbete  B B D D 

Barnskötare  A A A A 

Dagbarnvårdare  - - - - 

Elevassistent  A A A A 

Övrigt skol- och förskolearbete  B B A C 

Kultur, turism och friluftsarbete     
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Personalgrupp 

Plac. 
Kvinnor 

2019 

Plac. 
Kvinnor 

2020 

Plac. 
Män 
2019 

Plac. 
Män 
2020 

Fritidsledare  A A A A 

Bibliotekarie, biblioteksassistent A A C A 

Övrig fritid, kultur, turism A A D D 

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  C D D D 

Ingenjör D D D D 

Tekniker  D D D D 

Hantverkararbete A A B A 

Köks- och måltidsarbete  B A B A 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  B A D B 

I Borås Stad, liksom i övriga riket, är sjukfrånvaron högst inom yrken där arbetsdagen bestäms utifrån 
någon annans behov och där det ställs höga emotionella krav. Många gånger omnämns dessa yrken som 
”kontaktyrken”. En utmaning med att arbeta inom ett så kallat kontaktyrke är att ens arbetsdag är styrd 
utifrån någon annans behov och att den egna kontrollen över arbetsuppgifterna därmed minskar. 
Kombineras detta med höga känslomässiga insatser från medarbetaren så ökar behovet av socialt stöd från 
chef och arbetsgrupp. I Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell lyfts sambanden mellan dessa 
faktorer fram som viktiga för välmående: krav och kontroll i balans tillsammans med gott socialt stöd är 
viktiga friskfaktorer för ett hållbart arbetsliv. Samvetsstress är också en faktor som kan spela in vid arbete 
inom kontaktyrken. Det handlar om den stress som skapas vid dåligt samvete, när man känner sig 
otillräcklig. Forskare vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet har kunnat påvisa att hög 
samvetsstress har samband med utbrändhet. Samvetet är en viktig drivkraft som hjälper oss att göra ett bra 
jobb. Men det kan också leda till stress, om vi i jobbet upplever att vi slits mellan andra människors behov 
och krav och vår egen förmåga att räcka till. Stöd från chefer och kollegor, samt möjligheten att kunna se 
sitt samvete som en tillgång kan dämpa stressen. Ibland hjälper det att förändra arbetssätt och rutiner. Det 
är viktigt att lyfta fram att om det ges rätt förutsättningar inom dessa så kallade kontaktyrken, så innehåller 
arbetet i sig friskfaktorer. ”Det brukarnära, ganska emotionellt krävande arbetet är något av det mest 
stimulerande och meningsfulla arbete som finns”, enligt Annika Härenstam, tidigare professor i 
arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.  

Matrisen visar främst att många yrken haft det tufft under året och att pandemin påverkat sjukfrånvaron 
för i stort sett samtliga yrkesgrupper. Några är kvar på samma nivåer och någon enstaka har förbättrat sina 
siffror. Matrisen synliggör som sagt att ohälsan är högst inom kontaktyrken och den visar att det inte är 
könet som är avgörande utan arbetsmiljön och de förutsättningar som råder inom yrket. Även män inom 
dessa så kallade kontaktyrken har hög sjukfrånvaro. Kommer man tillrätta med organiseringen av arbetet 
som påverkar arbetsmiljön så kommer också kvinnors överrepresentation i sjukskrivningsstatistiken att 
minska. Det visar på vikten av att se på statistiken utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

3.1.8 Sjukfrånvaro och skilda arbetsmarknader 

Försäkringskassan (2018) lyfter fram att den könssegregerade arbetsmarknad, som innebär att kvinnor och 
män har olika arbetsförhållanden och villkor, är en viktig förklaring till skillnader i sjukfrånvaro. Rapporten 
tar upp flera studier kring arbetsmiljöns betydelse som visar att kvinnor och män som utsätts för samma 
situationer, arbetsuppgifter och belastningar påverkas på likartat sätt. Detta talar för att kvinnors ökade 
risk för ohälsa inte beror på att kvinnor skulle vara mer känsliga för påfrestningar utan att det handlar om 
utformningen av arbetsmiljön och arbetsuppgifterna. En större andel kvinnor, särskilt inom 
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kvinnodominerade yrken, rapporterar till exempel om högre krav och lägre resurser i arbetet samt höga 
psykologiska och emotionella krav, än vad män gör. Kvinnors sämre möjligheter till återhämtning i arbetet 
och till sömn och vila efter arbetet kan delvis förklara könsskillnader i sjukfrånvaro. Rapporter från 
Arbetsmiljöverket stärker resonemanget med stora könsskillnader på arbetsmarknaden. Hur avspeglar det 
sig på arbetsplatser i Borås Stad? Finns det skillnader i de uppdrag och förutsättningar som män respektive 
kvinnor har? Finns det hjälpmedel på arbetsplatserna som är bättre anpassade till det ena eller andra 
könet? Bemöts kvinnor och män på samma sätt? Erbjuds män och kvinnor lika villkor på arbetsplatserna? 
Erbjuds lika villkor för chefskap inom traditionellt mansdominerade verksamheter som inom traditionellt 
kvinnodominerade verksamheter? Matrisen synliggör att samma yrke i Borås Stad kan visa upp motsatta 
hälsolägen (placeringar i matrisen) när det presenteras uppdelat efter kön. Frågorna är därför rimliga att 
ställa.   

Nyckeltalsinstitutets analys (2020) indikerar att kvinnodominerande verksamheter inte bara har utmaningar 
utifrån kontaktyrken och relationskapande arbete med människor. Det är också inom dessa verksamheter 
som de stora arbetsgrupperna finns. De har i tidigare rapporter (Nyckeltalsinstitutet 2019) synliggjort en 
stark samvariation mellan storleken på arbetsgrupper, räknat som antal anställda per chef, och 
sjukfrånvaro. Arbetsgrupper med många underställda per chef har högre långtidssjukfrånvaro men även 
den korta sjukfrånvaron påverkas. Statistiken visar att det finns en större andel stora arbetsgrupper inom 
kvinnokodade verksamheter än i manskodade. I arbetsgrupper där chefen ansvarar för 30 eller 40 
medarbetare 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.  

3.1.9 Rehabilitering, inflöde och återgång 

Ett tidigt agerande i rehabiliteringsprocessen är bästa sättet att förhindra en längre sjukskrivning. Det 
minskar efterföljande rehabiliteringsarbete och minimerar de konsekvenser som frånvaron får för 
individen, arbetsgruppen och verksamheten. I enlighet med Borås Stads rehabiliteringsrutiner ska ett 
rehabiliteringsärende påbörjas om individen har varit sjukfrånvarande vid fler än sex tillfällen de senaste 12 
månaderna, varit sjuk längre än 28 dagar eller om medarbetaren ber om det. I samtliga situationer behövs 
en bra dialog mellan medarbetare och chef och ett tidigt agerande. I rehabiliteringssammanhang tenderar 
ärenden att blir alltmer komplicerade ju längre tiden går, oavsett om orsakerna bakom sjukskrivningen är 
arbetsrelaterade eller inte.  

Rehabiliteringsbehov efter 28:e dagen – inflöde  

Inflöde 

Antal Nyckeltal inflöde1 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2020 1 556 269 1 825 1,4 0,6 1,0 

2019 1 515 228 1 743 0.9 0,4 0,9 

2018 1 522 248 1 770 1,1 0,5 0,9 

2017 1 570 214 1 811 1,4 0,6 0,9 

2016 1 519 237 1 756 1,1 0,5 1,0 

Tabellen beskriver rehabiliteringsbehovet när sjukskrivning pågått längre än 28 dagar. Vid denna gräns kan 
man anta att det finns ett rehabiliteringsbehov ur både ett hälsoperspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 
Av alla sjukfall avslutas merparten, 91 procent, inom 14 dagar utan någon rehabiliteringsinsats. Ytterligare 
5 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 97 procent tillbaka i arbete. Endast 3 procent 
av sjukfallen blir kvar i en långtidssjukskrivning som kräver längre tid för rehabilitering och återhämtning 
innan återgång i arbete ska bli möjlig.  

                                                      

1 Antal sjukfall som påbörjar dag 29/totalt arbetad tid x 10 000 
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Rehabilitering – återgångar 

Återgångar  

Antal Nyckeltal återgång2 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2020 202 76 278 0,6 0,7 0,6 

2019 180 55 235 05 0,6 0,5 

2018 81 40 121 0,4 0,7 0,4 

2017 101 39 140 0,5 0,7 0,5 

2016 306 45 351 0,6 0,8 0,7 

Tabellen visar återgångar i arbete efter påbörjade rehabiliteringsutredningar. Uppgifterna är hämtade från 
förvaltningarnas rapportering om påbörjade och avslutade rehabiliteringsärenden.  

Statistiken visar att fler rehabiliteringsärenden har avslutats jämfört med tidigare år. Det är positivt och ett 
kvitto på förvaltningarnas aktiva arbete med rehabilitering. Av de avslutade ärendena står männen för en 
större andel än kvinnorna. En del av förklaringen kan finnas i själva sjukskrivningsorsaken. Psykiatriska 
diagnoser står för den största ökningen av nya sjukfall och är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i 
Sverige sedan 2014 och det är inom de kvinnodominerade verksamheterna som den psykiska ohälsan är 
störst. Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och 
sjukfallslängden relaterad till psykisk ohälsa har ökat över tid. Den stressrelaterade psykiska ohälsan står 
för en allt större del av sjukskrivningarna bland psykiatrisk diagnos, till exempel utmattningssyndrom, 
vilket ofta innebär halvårslånga sjukskrivningar enligt Försäkringskassan (Socialförsäkringsrapport 
2020:8). Enligt Riksrevisionen (2018 b) kan det också vara svårare att bedöma arbetsförmåga vid psykisk 
ohälsa vilket kan ha betydelse för sjukfallens längd och återgång i arbete.  

Forskning visar att män generellt får specialistremisser snabbare och det förs en diskussion om att män 
rehabiliteras utifrån arbete medan kvinnor rehabiliteras utifrån sin sociala situation. Borås Stad behöver 
dels analysera om det görs skillnad i rehabilitering mellan män och kvinnor, dels om det finns skillnader i 
återgång i arbete utifrån yrke och kön. För att kunna göra bättre analyser är det nödvändigt att samtliga 
förvaltningar använder Heroma varSAM i hanteringen av rehabiliteringsärenden. Det är också av betydelse 
att se över hur andra berörda parter, exempelvis den allmänna sjukvården och sjukskrivande läkare, 
reagerar och agerar i de ärenden som berör Borås Stads medarbetare. Den förvaltningsövergripande 
arbetsgruppen med uppdrag att arbeta för att minska ohälsan har under året tagit kontakt med både 
Försäkringskassa och rehabiliteringskoordinatorer inom allmän sjukvård för att hitta bättre arbetssätt. 
Arbetsgruppen ser även över hur Heroma varSAM kan optimeras och bli ett fullvärdigt stöd genom hela 
rehabiliteringsprocessen.  

3.2 Sjuklön och kostnader vid sjukfrånvaro 
Sjuklönekostnaderna för Borås Stad ökade under året till 153 miljoner kronor. En tydlig konsekvens av 
nästan ett helt år med pandemin. Noterbart är att fem förvaltningar i stort sett ligger kvar på samma nivåer 
som föregående år, medan de nio förvaltningar som har förhöjda kostnader ökar med i snitt 40 procent.  

Riksdag och regering har infört tillfälliga regler som skydd mot höga sjuklönekostnader. Ett skydd som 
innebär att arbetsgivare kan få stöd för ökade sjuklönekostnader, som kommit i spåren av pandemin.  

                                                      

2 Antal avslutade rehabiliteringsärenden/påbörjade rehabiliteringsärenden enligt förvaltningarnas inrapporterade uppgifter. 
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3.3 Värdet av god hälsa 
Det är viktigt att i resonemanget kring värdet av friska medarbetare vara medveten om att den kostnad 
som består av sjuklön endast är en del av de kostnader arbetsgivaren har vid en sjukskrivning. Övriga 
ekonomiska aspekter kring sjukskrivning och dess effekter på verksamheten fångas inte lika lätt. Det rör 
sig om kostnader för vikarier, nyrekryteringar, introduktion, personalomsättning, kvalitetssänkning m.m. 
Frånvaro ger produktions- och kvalitetsbortfall och rent krasst betalar kommunen för den som är 
frånvarande utan att få någon motprestation tillbaka. Man kan vända på resonemanget och se de positiva 
effekter som uppkommer av att ha friska medarbetare på plats, effekterna och värdet av god hälsa. 

 

 

 

 

 

+ Friska medarbetare 

- Sjuka medarbetare 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen beskriver möjliga konsekvenser av att ha hög sjukskrivning och möjliga vinster av att ha friska 
medarbetare.  

Balanserad 
personalomsättning 

Stolta medarbetare 

Ökad trivsel 

Kreativitet Minskade kostnader 
för kontroll 

Färre fel 

Kompetens på plats 

Tid till utveckling 

Mindre störningar 

Störningar i 
verksamheten 

Hög närvaro  

Hög frånvaro 

Ökad 
personalomsättning 

Försämrad kvalitet 

Missnöjda 
brukare/elever/m fl 

Risk för misstag  

Högre belastning på 
arbetsgruppen  

Kostnad för vikarier  

Kostnad för 
rehabilitering 

Tid att lära upp 
vikarier  

Kostnader för 
rekrytering 
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I vissa verksamheter krävs det en vikarie när en medarbetare är sjukskriven vilket innebär att arbetsgivaren 
under korttidsjukfrånvaro betalar dubbelt för samma arbete. Om man dessutom utgår ifrån att den 
ordinarie medarbetaren är mer produktiv än vikarien så betalar arbetsgivaren en större summa pengar men 
får mindre arbete utfört. För de verksamheter där det inte sätts in någon vikarie betalar arbetsgivaren 
sjuklön utan att få någon motprestation tillbaka. En viktig effekt av att beräkna vad kort- och 
långtidssjukskrivning faktiskt kostar är att visa värdet av att ha medarbetare som är friska. För att illustrera 
vilka storheter det handlar om beskrivs två exempel.  

Vid en längre sjukskrivning har arbetsgivaren ingen kostnad för utbetalning av sjuklön men exemplen 
nedan visar att kostnaderna ändå kan vara höga. Vid långtidssjukfrånvaro rekryteras ofta en vikarie och 
denna tar då över den ordinarie medarbetarens arbetsuppgifter inklusive kostnader för lokal, utrustning 
med mera. I det fallet blir de stora utgifterna istället kostnader för rekrytering av vikarien och kostnader 
för rehabilitering av den sjukskrivna medarbetaren. En korttidssjukfrånvarodag kostar minst 10 procent av 
månadslönen och kostnaden för en långtidssjukfrånvaro på sex månader är minst 100 000 kr (Johrén, 
Högberg och Catasus, 2012).  

Exemplen visar de faktiska siffrorna vad gäller antal sjuktimmar för respektive personalgrupp. I 
beräkningen ingår medianlön, semesteravgift, sociala avgifter, OH-kostnad och produktionsstörning. 

Grundskollärare Kostnad kr/tim Sjuktimmar Total kostnad 

    

I arbete 446   

    

Sjuk dag 1-14 385 51 902 19 982 270 

Långtidssjuk dag 15-90 67 15 302 1 025 234 

    

Ord sjukkostnad + vikariekostnad vid korttidssjukfrånvaro 828 51 902 42 974 856 
Ord sjukkostnad + vikariekostnad vid långtidssjuk upp till 90 
dagar 513 15 302 7 849 926 

 

Sjuksköterska Kostnad kr/tim Sjuktimmar Total kostnad 

    

I arbete 453   

    

Sjuk dag 1-14 392 17 871 6 987 561 

Långtidssjuk dag 15-90 69 5 753 396 957 

    

Ord sjukkostnad + vikariekostnad vid korttidssjukfrånvaro 840 17 871 15 011 640 
Ord sjukkostnad + vikariekostnad vid långtidssjuk upp till 90 
dagar 522 5 753 3 003 066 

Det intressanta är skillnaden mellan frisk och sjuk. I exemplet med grundskollärare blir det en ökad 
kostnad med 385 kr per timme vid korttidssjukfrånvaro om det sätts in en vikarie. En ökad kostnad men 
arbetet blir utfört utan att övriga i arbetsgruppen behöver belastas extra. För en sjuksköterska är 
motsvarande siffra 392 kr per timme. Om man väljer att inte ta in någon vikarie borde det bli en 
produktions-/verksamhetsstörning i åtminstone samma storleksordning som vad den ordinarie skulle ha 
kostat. Om inte så är fallet bör man fråga sig vad den ordinarie gör när denna är på arbetet. 

3.4 Åtgärder för en god arbetsmiljö 
Arbetsmiljöarbetet kräver insatser utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande, efterhjälpande perspektiv och 
samspel mellan flera aktörer. Arbetsgivaren råder inte ensam över de faktorer som orsakar höga 
sjukskrivningstal. Här handlar det om både individ-, arbetsplats-, organisations- och samhällsnivå. Men de 
områden där arbetsgivaren styr och/eller har möjlighet att påverka, där ska också arbetsgivaren agera så 
bra det bara går.  
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Under 2020 har det bland annat öppnats upp en direktlinje till företagshälsovården för att stötta chefer i 
behov av krisstöd och enheten Organisationshälsa ställde resurser till förfogande för att kunna gå in med 
chefsstöd. Pausprogrammet Pausit har fått en större betydelse för alla som arbetat hemifrån och 
Priushealth har kunnat hjälpa och motivera medarbetare till att upprätthålla hälsosamma vanor i en 
situation där både den fysiska och psykiska hälsan påverkats.  

3.4.1 Främjande, förebyggande och efterhjälpande 

Frisk organisation  
Frisk organisation är ett projekt som sträcker sig över tre år (2019-2021) och arbetar med att förbättra den 
psykosociala arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. Satsningen är ett stöd till förvaltningarna i arbetet 
kring sjukskrivning och dess påverkan på verksamheten. Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för 
sjukfrånvaro och öka kunskapen och medvetenheten i staden om vilka organisatoriska faktorer som bidrar 
till hälsa, både på grupp- och organisationsnivå. 

Under projektets andra år har enheten Organisationshälsa arbetat med de arbetsplatser som i ohälsotal och 
kostnader har de största utmaningarna. Utöver kartläggning/screening har arbetet inneburit stöd till 
arbetsplatser med t.ex. individuellt chefsstöd, grupputveckling, processhandledning och/eller andra 
insatser på grupp- och organisationsnivå. Totalt har enheten kartlagt den sociala och organisatoriska 
arbetsmiljön på 50 arbetsplatser på åtta av stadens förvaltningar. Övergripande återkoppling har också 
skett till uppdragsgivare, projektägare och förvaltningsledningar kring de generella utvecklingsområden 
man identifierat, där påverkansmöjligheten för förändring står att finna på förvaltningsnivå respektive 
Borås Stads nivå. Dessa kan beskrivas som organisatoriska förutsättningar som i första hand berör chefers 
förutsättningar men i förlängningen hela organisationen. Det handlar om introduktion, antal medarbetare 
per chef, stöd och samordning från stödfunktioner, tillgång till och stöd från närmsta chef samt forum för 
dialog, lärande och socialt stöd bland chefskollegor. För att arbeta vidare med chefers förutsättningar, togs 
under hösten 2020 beslut om att enheten tillsammans med intresserade förvaltningar ska arbeta med 
verktyget Chefoskopet. Detta möjliggörs genom samarbete med Sjuhärads samordningsförbund och 
projektet PR - Hälsa i hållbart arbetsliv. 

Pandemin har inneburit att uppdrag och stöd till arbetsplatser har fått skjutas fram eller ibland till och med 
ställts in. En del processer har kunnat fortgå enligt lagd plan medan andra har kunnat fortgå efter justering 
i arbetssätt. Under våren ställde enheten Organisationshälsa om och erbjöd individuellt chefsstöd och 
avlastning till ett antal arbetsgrupper som var extra belastade av pandemin. 

Projektet följs och utvärderas av extern part, RISE, (Research Institutes of Sweden). Fokus för årets 
utvärdering var att granska de screeningrapporter som enheten Organisationshälsa tar fram och jämföra 
dessa med de insatser som finns i arbetsplatsernas handlingsplaner. De arbetsplatser som gått igenom hela 
arbetsprocessen samt efterföljande uppföljningar var med i granskningen. Syftet med rapporten var att 
synliggöra lärdomar av arbetssättet för fortsatt utveckling av projektets arbete och det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i kommunen.  

  



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 3090

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2020 ARBETSMILJÖ 

42 

Procentuell förändring jämfört med referensmånad under 20183 

 

RISE visar i sin kvantitativa uppföljning att det skett en positiv utveckling för de grupper som enheten 
Organisationshälsa arbetat med. Fram till och med mars 2020 har både screenade enheter och Borås Stad 
som helhet en liknande utveckling. Därefter har gruppen av screenade arbetsplatser haft en markant lägre 
sjukfrånvaro än Borås Stad i jämförelse med respektive grupps referensmånad 2018. I genomsnitt har 
gruppen av screenade arbetsplatser under perioden april till december 2020 17,8 procent lägre 
sjukfrånvaro än Borås Stad som helhet.   

Beslutsstöd till chef 
Under året har ett beslutsstöd, Power-BI, byggts upp och implementerats i organisationen. Arbetet har 
letts av Stadsledningskansliet, Kvalitet- och utveckling och medarbetare från Personal- och förhandling 
har medverkat i utvecklingen av layout och begreppsdefinitioner samt påverkat vilken data och vilka 
nyckeltal som ska visas på personalområdet. Beslutsstödet kommer att stärka chefer och HR-
funktionernas arbete med att följa upp, analysera och agera på personalnyckeltal. 

SAM-i-Stratsys 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå är med en egen modul inbyggt i stadens styr- och 
ledningssystem, Stratsys. Modulen är ett chefsstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet som samlar alla 
aktiviteter, stödmaterial, tips och blanketter samt arbetsplatsens handlingsplan för det kontinuerliga 
arbetsmiljöarbetet. Medarbetarenkät, skyddsronder, arbetsplatsträffar, arbetet med lika rättigheter och 
möjligheter, mätstickan, medarbetarsamtal tillsammans med tillbud och arbetsskador är olika sätt att hitta 
risker och friskfaktorer på arbetsplatsen. Varje verksamhet ska regelbundet arbeta med att undersöka, 
riskbedöma, planera, genomföra och kontinuerligt följa upp åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Brister 
ska åtgärdas men huvudfokus ska läggas på att förebygga och främja en god arbetsmiljö.  

Borås Stads SAM-kalender ger en tydlig styrning i vad som ska göras enligt arbetsmiljölag och 
personalpolitik, den stärker likvärdighet och underlättar uppföljning av arbetsmiljöarbetet. I början av 
pandemin gjordes en del justeringar i SAM-kalendern med tydligt fokus på att prioritera riskbedömningar 
kopplade till pandemin, den ökade eller förändrade arbetsbelastningen samt måendet hos medarbetarna. 

Pausit 
Pausit är ett pausprogram på datorn för att motverka stillasittande och främja rörelse och återhämtning 
under arbetsdagen. Programmet har varit mer betydelsefullt än tidigare under 2020 på grund av att många 
nu arbetar hemifrån med en helt ny arbetsmiljö omkring sig. I snitt har det varit 800 aktiva användare per 
månad.  

PriusHealth 
PriusHealth är en digital hälsotjänst för att motivera livsstilsförändringar ur ett helhetsperspektiv på hälsa. 
Borås Stad får tillgång till tjänsten genom ett samarbete med Göteborgs och Lunds universitet. 
                                                      

3 Tabell hämtad från RISE rapport ”Kvantitativ uppföljning 2020” 
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Programmet har fått fler användare under året och har varit ett bra stöd för att bibehålla hälsan under de 
påfrestningar som tiden med pandemin inneburit och delvis kompenserat för de begränsade möjligheterna 
till ordinarie fritidsaktiviteter.  

Friskvårdsbidraget  
Friskvårdsbidraget som erbjuds medarbetare oavsett förvaltningstillhörighet och anställningsgrad är på 
max 2 000 kr per person och år. Det kräver att medarbetaren själv bidrar med 50 procent av kostnaden. 
Vikarier och timavlönad personal kan ta del av bidraget utifrån intjänade LAS-dagar. Under 2020 har detta 
varit en av Kommunfullmäktiges indikatorer med syftet 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 
friskvårdsbidraget. Utfallet blev 36 procent. Under året har 3 698 medarbetare hämtat ut hela eller delar av 
bidraget, något färre än föregående år. Det är mycket möjligt att pandemin påverkat utfallet då nationella 
restriktioner begränsat träningsmöjligheterna, vilket indirekt har inneburit begränsad verksamhet för 
många träningsanläggningar under stor del av året. Totalt har 5 080 552 kronor betalats ut i 
friskvårdsbidrag.  

Fria bad  
Det har skett nära 12 500 fria bad vid kommunens bad/friluftsanläggningar fördelade mellan 
Stadsparksbadet, Borås Simarena, Dalsjöforsbadet och Sandaredsbadet. Det är en minskning med nästan 
10 000 bad jämfört med 2019. För baden debiterades förvaltningarna i år totalt 796 214 kr.  

Familjeföreläsning  
En inspirationsföreläsning anordnas varje vår i syfte att inspirera och motivera medarbetare. Till föreläs-
ningen får medarbetaren bjuda med sig en gäst, där av namnet Familjeföreläsning. Årets föreläsning var 
planerad till den 11 mars, samma dag som Folkhälsomyndigheten beslutade att begränsa större 
folksamlingar. Stadens krisledningsstab tog beslutet att ställa in föreläsningen.  

MerKraft  
Borås Stads personalklubb har uppdraget att genom ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang 
inspirera, aktivera och ge möjligheter till fritidsuppleveler för alla medarbetare. Restriktionerna under året 
har på grund av pandemin påverkat MerKrafts utbud. Aktiviteter har planerats om för att antingen ske 
digitalt, i begränsad anpassad form, utomhus eller helt enkelt ställts in.  

Rutin för skyddsorganisationen  
Rutin för skyddsorganisationen skulle implementeras på förvaltningarna under året. Arbetet startade men 
pausades sedan på grund av pandemin. Rutinen sätter fokus på skyddsområde, skyddsombud och 
huvudskyddsombud samt skyddskommittéuppgifterna.  

Rutin för alkohol- och drogmissbruk 
Rutin för alkohol- och drogmissbruk har reviderats under året. I samband med det uppdaterades också 
den behandlingsöverenskommelse som skrivs mellan medarbetare och chef. 

3.4.2 Roller och samarbetspartners 

Hälsoinspiratörer 
Hälsoinspiratörer verkar på den egna arbetsplatsen för att tillsammans med chef sätta fokus på arbets-
platsens främjande arbetsmiljö- och hälsoarbete. Idag finns det drygt 500 hälsoinspiratörer runt om på 
stadens arbetsplatser. Under året har samtliga träffar och nyhetsbrev varit på temat Hållbar hälsa.  

Skyddsombud 
Skyddsombudet är arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön. I uppdraget ingår att bevaka 
att arbetsgivaren uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete och delta i planeringen av 
arbetsplatsens arbetsmiljöarbete. Det har varit svårt under några år att rekrytera medarbetare till uppdraget 
som skyddsombud. Något som både fackliga organisationer och Borås Stad vill se en ändring på. Det 
optimala är att det finns ett skyddsombud på varje arbetsplats.  
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Medarbetarcentrum  
Medarbetarcentrum är en neutral resurs för tillsvidareanställda medarbetare med fokus på välmående och 
möjlighet till utveckling på arbetsplatsen. Medarbetarcentrum medvetandegör och fokuserar på 
möjligheter, utmanar, väcker mod och inspirerar medarbetare i vägval genom flera olika tjänster.  

Aleforsstiftelsen  
Aleforsstiftelsen Borås Stads samarbetspartner vid alkohol- och drogärenden. De är behjälpliga med stöd 
vid översyn av rutin, utbildning inom riskbruk, missbruk och beroende, ger stöd till chef/HR vid 
behandling och tar emot medarbetare vid sitt behandlingshem och erbjuder öppenvård efter behov.  

Försäkringskassan 
Samverkan med Försäkringskassan sker genom en överenskommelse som revideras vartannat år. 
Överenskommelsen hanterar till exempel möjlighet till avstämningsmöten kring rehabiliteringsärenden. 
Försäkringskassan är en viktig part i samarbetet mellan Närhälsan och Borås Stad. Årets revidering har 
inneburit ett tydligare fokus på aktiva åtgärder. 

3.5 Arbetsskador och tillbud 
Arbetsrelaterad ohälsa kan ta sig många olika uttryck. I Sverige har antalet anmälningar och 
arbetssjukdomar som orsakats av stress och hög arbetsbelastning fördubblats enligt Arbetsmiljöverket. 
Rapporteringen av arbetsskador och tillbud är ett sätt att uppmärksamma risker i det dagliga arbetet och 
utgör ett viktigt underlag för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det vilar ett stort arbete på 
skyddskommittéerna liksom på chef, skyddsombud och medarbetare att agera lärande utifrån de 
arbetsskador och tillbud som uppstår. 

Ibland kan det vara svårt att avgöra när ett tillbud har skett och om det är en händelse som ska rapporte-
ras. Definitionen på ett tillbud är att det är en händelse som skulle kunna leda till olycksfall eller ohälsa. 
Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska dessutom alltid anmälas till Arbetsmiljöverket. 
Tillbuds- och arbetsskaderapporteringen har varit ett viktigt verktyg under pandemin, vilket också satts på 
prov och behövt förtydligas både från SKR och Arbetsmiljöverket.  

 

Arbetsmiljöverket beskriver förhållandet mellan arbetsskador, tillbud och riskabla förhållanden/beteenden 
som en pyramid. En väl genomförd riskbedömning och skyddsrond är viktiga friskfaktorer och förebygger 
tillbud och arbetsskador. En god säkerhetskultur fungerar som en stödjande struktur i det främjande 
arbetsmiljöarbetet.  

Antalet anmälda arbetsskador uppgick i Borås Stad 2020 till totalt 779 stycken, en minskning med 200 
anmälningar jämfört med 2019. Den i särklass vanligaste orsaken för både kvinnor och män är ”skadad av 
person”. Den står för drygt 35 procent för båda könen. För kvinnornas del är ”skada på grund av fall” den 
näst vanligaste på 14 procent, medan den näst vanligaste för männen är ”skada på grund av fordonsolycka 
eller påkörning”, även den på 14 procent. Det har rapporterats in 57 arbetsskador som orsakats av kontakt 
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med smittämne. Dessa kan samtliga relateras till den pågående pandemin och absoluta merparten kommer 
från vård och äldreförvaltningen.  

Antalet anmälda tillbud har minskat till 883 jämfört med 1 142 år 2019. Utifrån Arbetsmiljöverkets 
pyramidmodell blir det tydligt att en organisation som har nästan 900 tillbud på ett år har väldigt många 
riskabla förhållanden och beteenden att arbeta med. Bland tillbuden är ”hotsituation” den vanligaste 
orsaken på drygt 50 procent. Sedan följer ”tidsbrist och stress” samt ”brister i arbetsorganisationen”, 
inkluderat båda könen på 17 respektive 10 procent.  

Under året har implementering av AFA:s system IA för rapportering av tillbud och arbetsskador påbörjats 
och från och med årsskiftet 2020/2021 rapporterar samtliga förvaltningar i det nya systemet. 
Utvärderingen av piloten från 2019 var mycket positiv och det finns en förhoppning att fler tillbud och 
arbetsskador ska rapporteras in och hanteras på ett korrekt sätt. Målsättningen är att organisationen nu ska 
ha bättre förutsättningar för att agera främjande, förebyggande och lärande utifrån rapporteringen. Allt för 
att undvika att dagens arbetsmiljö leder till framtida arbetsskador och sjukskrivningar.  

 

3.6 Jämställdhet och likabehandling 
Jämställdhet innebär att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och möjligheter. Jämlikhet innebär att 
alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, skall ha samma rättigheter och 
möjligheter. Att arbeta med jämlikhet och likabehandling är en självklar del inom arbetsmiljöarbetet och 
innebär att arbeta med diskrimineringsfrågor och skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna. Att 
skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering är en viktig del i arbetet med att attrahera, rekrytera och 
behålla rätt kompetens.  

Nyckeltalsinstitutet (rapport 2019 och 2020) belyser att korttidssjukfrånvaro kan hanteras utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv men att långtidssjukfrånvaro i mångt och mycket bör hanteras utifrån ett 
jämlikhetsperspektiv. Skillnaden mellan kvinnor och män när det kommer till långtidssjukfrånvaro är stor. 
Kvinnor har i det närmaste dubbelt så hög långtidssjukfrånvaro som vad män har. Nyckeltalsinstitutet för 
ett resonemang där de tydligt kopplar den högre långtidssjukfrånvaron till storlek på arbetsgrupper och de 
anser vidare att det är detta som är arbetsmarknadens största jämställdhetsfråga.  

IFAU, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har i uppdrag att följa upp och 
utvärdera arbetsmarknadseffekter inom socialförsäkringsområdet. De forskar bland annat på sambandet 
mellan hälsa och sjukfrånvaro, rehabilitering tillbaka till arbetslivet och hälsans samband med 
arbetskraftsdeltagande och produktivitet. IFAU slår fast att kvinnor är borta från arbetet längre och 
inlagda på sjukhus längre än män vid samma diagnos. Slutsatsen är att det inte bara är den enskildes ohälsa 
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eller upplevda hälsa som avgör. Det är även en fråga om inställning till sjukskrivning hos såväl individen 
som arbetsgivaren och sjukvården. Det kan alltså finnas skäl att anta att skillnaderna i synen på kvinnors 
och mäns arbete och ohälsa befästs av arbetsgivare, myndigheter och hälso- och sjukvården.  

Oavsett vilka förklaringar som finns till kvinnors högre sjukfrånvaro är det viktigt att den inte betraktas 
som norm. Kvinnors sjukfrånvaro ska inte behöva vara högre än mäns, vad den än beror på. Annika 
Härenstam, tidigare professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, förstärker det här 
resonemanget. Enligt Härenstam är det inte könet som skapar ojämställdheten, det är organiseringen av 
arbetet som gör det. Nyckeltalsinstitutets understryker detta genom att beskriva samvariationen mellan 
långtidssjukskrivning, stora arbetsgrupper och kvinnodominerade verksamheter. Det som idag benämns 
som kvinnors arbetsmiljö är i själva verket en konsekvens av hur arbetsmarknaden är könssegregerad och 
organiserad och det finns systematiska skillnader mellan mans- och kvinnodominerade verksamheter.  

Som arbetsgivare har Borås Stad ett stort ansvar för att identifiera och motverka arbetsmarknadsrelaterade 
ojämlikheter. Borås Stad arbetar med jämställdhetsfrågor genom lagstadgade lönekartläggningar och 
arbetsvärderingar. Beslutet om heltid som norm togs utifrån ett tydligt fokus på jämställdhet. Men det 
finns mycket kvar att göra inom jämställdhetsarbetet. Sveriges Kommuner och Regioner tog 2020 fram en 
rapport om jämställd arbetsgivarpolitik (2020) och med den som utgångspunkt kan Borås Stad stärka upp 
sitt arbete ytterligare. Ett steg i rätt riktning har varit det arbetet som påbörjats under året inom ramen för 
Mänskliga rättigheter tillsammans med Emerga Institute som är ett företag för utbildning, utvärdering 
samt kartläggning inom området. Ett förvaltningsövergripande arbete underledning av
Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling. En del i arbetet är att synliggöra Borås Stads viktiga 
uppdrag som arbetsgivare. Genom ett internt aktivt arbete läggs grunden för en inkluderande och icke 
diskriminerande kommunal service. 

Arbetet med lika rättigheter och möjligheter på enhetsnivå i Borås Stad ligger som en aktivitet i SAM-
kalendern. Aktiviteten innebär att arbetsplatsen undersöker risker, analyserar orsaker, genomför åtgärder 
och följer upp arbetet på samma sätt som annat arbetsmiljöarbete. Liksom med det övriga 
arbetsmiljöarbetet är det av stor vikt att samtliga hierarkiska nivåer i organisationen lyfter fram och agerar i 
de här frågorna. Jämlikhetsarbetet är inte något som enbart medarbetare och första linjens chef ska eller 
kan lösa på egen hand.  

3.7 Företagshälsovård 
Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta Borås Stad som arbetsgivare i hälso- och arbetsmiljöarbetet. 
Avonova blev ny leverantör av företagshälsovårdstjänster till Borås Stad inför 2020, med avtalsstart 2020-
01-01. Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänster inom arbetsmiljö och rehabilitering. Chefscoachning/ 
chefshandledning, ledningsgruppsutveckling samt team-/grupputveckling har lyfts ut i separata avtal med 
leverantörer som är specialister inom dessa områden. I och med en ny leverantör innebar årets första 
månader dels ett avslut med tidigare leverantör Feelgood och dels en nystart på samarbetet med Avonova. 
Under en övergångsperiod pågick uppdrag hos båda leverantörerna parallellt för att säkerställa att bytet av 
leverantör inte inverkar negativt på ärenden som rör den enskilda medarbetaren.  

Kostnaden för företagshälsovårdstjänster under 2020 uppgick till cirka 4,8 miljoner kronor och är på 
grund av övergångsperioden delad mellan Feelgood och Avonova. Av dessa har merparten, 78,5 procent 
gått till efterhjälpande åtgärder jämfört med 19,8 procent till förebyggande insatser. Främjande insatser når 
endast upp till 2 procent. Fördelningen har en stark övervikt åt efterhjälpande åtgärder men det har skett 
en förflyttning åt det förebyggande hållet. 2018 gick 90 procent av Borås Stads samlade insatser för 
företagshälsovård till efterhjälpande åtgärder. Därför är årets förflyttning mycket positiv utifrån den 
situation som varit. Det är tjänster på individnivå som används mest till exempel stödsamtal. 
Psykolog/psykoterapeut är den profession som använts mest, följd av företagsläkare och 
företagssköterska. Det är ett väntat scenario mot bakgrund av den tuffa psykiska belastning som varit 
under det här året inom flera stora verksamhetsområden. Det stämmer också överens med tidigare år att 
psykisk ohälsa är det som merparten av rehabiliteringsärendena handlar om. 
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3.8 Tabellavsnitt arbetsmiljö 

Tabell 3.8.1 Sjukfrånvaro per personalgrupp i procent av ordinarie arbetstid 

Personalgrupp 2018 2019 

2020 

Kvinnor Män Totalt 

Ledningsarbete  2,8 2,3 2,8 2,0 2,6 

Handläggar- och administrationsarbete      

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

Administratörsarbete  6,0 6,7 8,2 10,6 8,5 

Vård- och omsorgsarbete      

Psykolog 7,7 13,5 15,1 0,8 10,6 

Sjuksköterska 7,4 7,1 8,8 5,2 8,4 

Undersköterska 11,6 11,9 14,8 9,8 14,1 

Vårdbiträde  8,8 9,8 13,7 9,4 12,1 

Rehabilitering och förebyggande arbete      

Arbets- och fysioterapeut m.fl. 9,2 7,9 12,6 8,4 12,0 

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare m.fl. 6,7 6,1 8,2 4,7 7,6 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 7,3 11,0 12,0 9,0 11,1 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 10,3 9,9 12,9 9,1 12,0 

Personlig assistent, anhörigvårdare 6,5 5,2 10,4 6,1 9,5 

Övrigt socialt och kurativt arbete 5,5 5,7 5,8 6,2 5,9 

Skol- och förskolearbete      

Grundskollärare  3,9 3,8 5,5 4,4 5,3 

Gymnasielärare  4,4 3,5 2,9 1,8 2,4 

Förskollärare  9,5 9,6 12,2 8,3 12,0 

Fritidspedagog  7,8 7,3 11,4 8,9 10,6 

Övrigt lärararbete  4,5 4,9 7,1 4,6 6,4 

Barnskötare  10,0 10,4 12,3 14,8 12,4 

Dagbarnvårdare  16,9 37,6 60,7  60,7 

Elevassistent  7,7 7,5 12,7 9,3 11,5 

Övrigt skol- och förskolearbete  7,1 8,2 5,6 4,1 5,1 

Kultur, turism och friluftsarbete      
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Personalgrupp 2018 2019 

2020 

Kvinnor Män Totalt 

Fritidsledare  9,0 9,6 19,9 8,9 13,4 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 6,7 6,4 9,4 5,5 8,5 

Övrig fritid kultur turism  5,0 4,5 7,0 4,1 5,6 

Teknikarbete      

Teknisk handläggare  5,9 4,1 3,8 0,6 2,6 

Ingenjör 2,5 3,9 2,7 3,3 3,1 

Tekniker  4,4 2,9 3,3 3,7 3,6 

Hantverkararbete  7,0 6,9 14,6 10,8 11,2 

Köks- och måltidsarbete  7,2 6,8 8,9 8,9 8,9 

Städ tvätt och renhållningsarbete 7,3 7,4 8,9 10,0 9,1 

      

Kod saknas 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 

      

Totalt kommunen 7,4 7,3 9,9 6,9 9,1 

Tabell 3.8.2 Sjukfrånvaro per nämnd i procent av ordinarie arbetstid  

Nämnd Kvinnor Män Totalt 

Arbetslivsnämnden 6,9 9,6 7,9 

Fritids- och folkhälsonämnden 10,4 8,2 9,5 

Förskolenämnden 11,6 10,0 11,5 

Grundskolenämnden 8,2 6,4 7,7 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 4,7 3,5 4,3 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 8,7 7,4 8,4 

Kommunstyrelsen inkl. Valnämnden 3,7 20, 3,1 

Kulturnämnden 7,0 2,9 5,6 

Lokalförsörjningsnämnden 19,6 4,1 10,1 

Miljö- och konsumentnämnden 5,4 6,8 5,8 

Revisorskollegiet 2,0 0,0 1,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 6,0 2,6 4,3 

Servicenämnden 7,3 6,1 6,4 

Sociala omsorgsnämnden 11,4 8,0 10,7 
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Nämnd Kvinnor Män Totalt 

Tekniska nämnden 8,1 11,0 10,2 

Vård- och äldrenämnden 12,8 8,6 12,0 

    

Totalt kommunen 9,9 6,9 9,1 

Tabell 3.8.3 Sjukfrånvaro bolag i procent av ordinarie arbetstid 

Bolag 2017 2018 2019 

2020 

Kvinnor Män Totalt 

AB Bostäder i Borås 5,5 5,0 4,8 5,6 4,84 5,1 

Borås Djurpark AB 8,1 8,2 14,6 10,0 12,0 11,0 

Borås Elnät AB 2,8 3,6 2,9 6,6 0,7 2,4 

Borås Energi och Miljö AB 4,7 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 

Borås kommuns Parkerings AB 5,1 5,8 6,0 2,5 8,1 5,2 

Borås Regionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

 3,2 1,9 3,2 0,5 2,3 

BoråsBorås TME AB   3,2 8,0 3,0 7,0 

Fristadbostäder AB   3,3 8,0 4,3 5,6 

Inkubatorn i Borås AB 3 4 3   0,3 

Södra Älvsborgs Räddningsförbund    1,7   2,7 

Tabell 3.8.4 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per åldersintervall 

Åldersgrupp 2017 2018 2019 

2020 

Kvinnor Män Totalt 

29 år och yngre 6,7 6,8 7,0 9,0 7,2 8,4 

30-49 år 6,7 7,1 7,0 9,4 6,4 8,7 

50 år och äldre 8,4 8,1 7,9 11,0 7,3 10,0 

       

Totalt kommunen 7,3 7,4 7,3 9,9 6,9 9,1 
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Tabell 3.8.5 Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av total sjukfrånvarotid 

Kön 2017 2018 2019 2020 

Kvinnor 58,5 56,7 57,1 45,4 

Män 43,5 41,4 38,7 30,2 

     

Totalt kommunen 56,1 54,2 54,2 42,5 

Tabell 3.8.6 Sjukfrånvaro för heltids- och deltidsanställda i procent av ordinarie arbetstid  

År 

Deltid Heltid 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2015 10,2 5,1 9,2 8,6 5,2 7,8 

2016 10,1 5,6 9,1 8,7 4,4 8,0 

2017 6,5 3,1 5,3 8,4 4,9 7,5 

2018 11,1 5,7 9,7 8,4 4,9 7,6 

2019 10,1 6,1 9,0 8,4 4,6 7,5 

2020 10,1 8,8 9,7 9,8 6,6 9,0 

Tabell 3.8.7 Sjukfallsfrekvens – inflödet i sjukfrånvaro  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kvinnor 15,3 16,1 13,9 15,1 15,8 15,5 19,7 

Män 9,8 10,6 9,8 10,4 10,7 11,5 15,1 

        

Totalt kommunen 13,9 14,7 12,9 13,9 14,5 14,5 18,5 

Tabell 3.8.8 Placering i matrisen procentuellt efter antal personalgrupper 

 Kvinnor Män 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

A 46,4 45 50 70 7,1 20 27 47 

B 28,5 35 23 10 17,8 14 10 13 

C 0,0 3 3 0 14,2 14 7 10 

D 25,0 17 23 20 60,7 52 57 30 
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Tabell 3.8.9 Antal sjukfall över 60 dagar per personalgrupp 2020 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Dagar per anställd 

Ledningsarbete 18 5 23 5,1 

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  33 10 43 9,9 

Administratörsarbete  43 6 49 20,3 

Vård- och omsorgsarbete     

Psykolog 3 0 3 31,2 

Sjuksköterska 33 0 33 13,0 

Undersköterska 231 14 245 24,0 

Vårdbiträde.  39 9 48 15,0 

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m.fl. 17 1 18 21,2 

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m.fl. 30 1 31 12,8 

Behandlingsassistent, 
arbetsmarknadskonsulent 

11 4 15 22,4 

Stödpedgog, -assistent, vårdare 83 11 94 20,8 

Personlig assistent, anhörigvårdare 22 2 24 15,6 

Övrigt socialt och kurativt arbete 6 1 7 6,3 

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  43 346  5,4 

Gymnasielärare  15 4 19 4,5 

Förskollärare  130 3 133 18,0 

Fritidspedagog  18 4 22 8,4 

Övrigt lärararbete  23 5 28 10,5 

Barnskötare  83 2 85 21,1 

Elevassistent  28 5 33 14,3 

Övrigt skol- och förskolearbete  3 0 3 1,7 

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  10 3 13 23,6 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 8 0 8 12,0 

Övrig fritid, kultur, turism 7 2 9 5,4 
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Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Dagar per anställd 

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  1 0 1 3,7 

Ingenjör 2 4 6 6,2 

Tekniker  0 3 3 2,4 

Hantverkararbete 5 29 34 17,5 

Köks- och måltidsarbete  33 7 40 11,8 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  36 5 41 18,2 

     

Totalt kommunen 1 015 143 1 158 14,6 

Tabell 3.8.10 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal arbetsskador 2020 

Orsak Kvinnor  Män Totalt 

Elolycka, brand, explosion, sprängning 3 0 3 

Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller smittämne 51 6 57 

Den skadade föll 89 13 102 

Den skadade slog eller stötte emot något (ej vid fall) 19 6 25 

Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse) 5 2 7 

Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering) 19 2 21 

Skadad av hanterat föremål (egen hantering) 26 14 40 

Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt) 235 53 288 

Skadad av djur 0 0 0 

Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse) 60 10 70 

Psykisk överbelastning (hot, chock) 16 2 18 

Snedtramp, feltramp, ”spik”-tramp (ej fall) 23 5 28 

Fordonsskada eller påkörd 23 19 42 

Annat 69 9 78 

Totalt kommunen 638 141 779 
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Tabell 3.8.11 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal tillbud 2020 

Orsak Kvinnor  Män Totalt 

Tekniska brister 40 6 46 

Brister i underhåll och service 45 14 59 

Brister i arbetsinstruktioner 33 5 38 

Brister i utbildning 11 0 11 

Brister i kommunikation 32 4 36 

Brister i arbetsorganisation 73 14 87 

Tidsbrist eller stress  124 29 153 

Hotsituation 363 90 453 

Totalt kommunen 721 162 883 
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4 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
Definition: Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en process för att på både kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har 
den kompetens som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Kompetensförsörjningsprocessen innebär att med 
rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare och 
därigenom skapa förutsättningar för att verksamheten ska klara sina mål. 

Definition: Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är aktiviteter för att ge medarbetare och grupper kompetens att klara nuvarande 
eller framtida arbetsuppgifter. Dessa aktiviteter kan vara kurser och utbildningar likväl som kollegialt 
erfarenhetsutbyte eller att man lär sig saker genom att utföra sina arbetsuppgifter. 

4.1 Framtida kompetensförsörjning 
Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar är något som Borås Stad, liksom andra kommuner, 
har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraft med rätt kompetens är hård och kommer med all 
sannolikhet att bli hårdare under de närmsta åren. Befolkningsutvecklingen i Borås under perioden 2019-
2029 utmärks av en ökning av både gruppen barn i skolåldern och gruppen äldre. Barn och unga i åldrarna 
6-19 år ökar under perioden med 12,6 procent. Bland dessa ökar ungdomar i gymnasieåldern (16-19 år) 
allra mest med 26 procent. Äldre över 80 år ökar med knappt 29 procent. Under samma period ökar 
befolkningen i arbetsför ålder (20-67 år) med 9 procent. 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 grundskole- och gymnasieskolålder) än gruppen i arbetsför ålder (20-67 år) skapar 
utmaningar gällande den framtida kompetensförsörjningen. 

Rekryteringsprognos utifrån pension och demografi för Borås Stad till och med 2029 

Personalgrupp Anställda 2020 
Ökning på grund 
av demografi 

Antal om 
pension vid 65 
år 

Antal om 
pension vid 67 
år 

Rekryteringsbehov 
(inkl demografi) om 
pension vid  

65 år 67 år 

Sjuksköterska 257 67 57 43 124 110 

Undersköterska 1 284 335 327 266 662 601 

Vårdbiträde 204 53 24 21 77 74 

Grundskollärare 760 55 123 103 178 158 

Gymnasielärare 387 91 92 77 183 168 

Förskollärare 823 -15 152 132 137 117 

För att ha ett gemensamt och strukturerat sätt att arbeta med strategisk kompetensförsörjning har en 
arbetsgrupp arbetat fram ett underlag för förvaltningarnas kompetensförsörjningsarbete, vilket har införts 
under 2020. Arbetet med att trygga den framtida kompetensförsörjningen i Borås Stad sker på flera 
fronter, bland annat är det av dessa skäl viktigt att minska ohälsan. 2019-2022 pågår projektet ”Frisk 
organisation” med syfte att arbeta med organisatoriska faktorer bakom ohälsa och sjuktal. Sänkta sjuktal 
kommer i sin tur att leda till fler medarbetare i arbete, vilket också blir en del av organisationens 
kompetensförsörjning. Att genom digitalisering utveckla verksamheten är ytterligare en strategi. Ytterligare 
en satsning som pågår är den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet där Borås Stad väntas utöka antalet 
utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen. Det behövs också nya sätt att tänka kring hur befintlig 
kompetens kan användas på bästa sätt. 

Arbetet med stadens KAL-grupper (Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor och 
Lönebildning) för socialsekreterare och medarbetare inom hälso- och sjukvårdsverksamhet är fortfarande 
under uppföljning, men det aktiva arbetet har pausats under året med anledning av pandemin. 
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Arbetet med stadens arbetsgivarvarumärke är en viktig del av kompetensförsörjningen. Det syftar till att 
på ett enhetligt, tydligt och attraktivt sätt kommunicera Borås Stad som arbetsgivare och paketera det 
erbjudande vi som arbetsgivare har till både framtida och nuvarande medarbetare. Ett inslag i detta arbete 
är en gemensam grafisk profil för Borås Stad som skapar igenkänning och tydlighet. Kanaler för att 
kommunicera vårt arbetsgivarvarumärke är bland annat internet, sociala medier, tryckt media, närvaro på 
arbetsmarknadsdagar samt personliga kontakter. Borås Stad har bland annat medverkat på STARK-dagen 
på Högskolan i Borås men på grund av pandemin har flertalet evenemang under året blivit inställda.  

Det pågår en övergripande översyn av hemsidan som handlar om Borås Stad som arbetsgivare med målet 
att lyfta fram fler yrken i syfte att kunna ge en bra och heltäckande bild av de yrken vi har i staden samt 
hur det är att arbeta inom Borås Stad. 

Under året har också Borås Stad utsetts till ”Karriärföretag 2021” och är nominerad till ”Årets innovativa 
kommun” samt ”Årets employer branding-manager”. Vård- och äldreomsorgsförvaltningen har, för att 
möta framtidens rekryteringsbehov, arbetat med att rekrytera undersköterskor och vårdbiträden från 
Finland där det finns ett överskott av kompetens i de yrken där Borås Stad har rekryteringsbehov. 
Gällande rekrytering från utlandet har Vård- och äldreförvaltningen även anställt fysioterapeuter från 
Danmark. 

4.2 Kompetensförsörjning ”De fem uppdragen” 
Utifrån att Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att möta 
omfattande förändringar, inte minst med anledning av den demografiska utvecklingen, så lyfte den 
personalekonomiska redovisningen fram sex uppdrag till nämnderna för 2018-2019. Det handlade om hur 
nämnderna 
 motiverar äldre medarbetare att vara kvar efter 65. 
 motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 
 organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
 genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 
 kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande. 
 och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som 

innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och 
därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål. 

Under 2020 har de fem arbetsgrupper (nedan) som startades utifrån uppdragen i 2019 års 
personalekonomiska redovisning fortsatt sitt arbete. Här följer en kort sammanfattning från de olika 
arbetsgrupperna: 

Motiverar äldre medarbetare att vara kvar efter 65 
Valet att lämna eller stanna kvar i arbetslivet innebär en komplex beslutssituation där många faktorer 
spelar in. Genom att utgå från det som påverkar beslutet har ett antal idéer tagits fram. Utvalda idéer har 
konkretiserats i fyra förslag och planering för att genomföra dem finns nu på plats. 

Motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid 
I de analyser som gjorts visar sig valet av deltidsarbete till stor del ha att göra med den anställdes privata 
situation men också med vilka förutsättningar cheferna ser för att motivera till heltidsarbete. 
Arbetsgruppen har arbetat fram ett antal förslag att arbeta vidare med då man ser att deltidsarbete till stor 
del är en jämställdhetsfråga. Arbetsgruppen kan se vikten av att alla medarbetare ska känna sig väl 
informerade om vilka konsekvenser valet får av att välja att arbeta deltid som anställd i Borås Stad 
eftersom kvinnor och män måste ha samma förutsättningar att självständigt kunna forma sitt liv. 

Organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron 
I gruppens inledande arbete synliggjordes tre områden med potential till förbättringar för att stärka det 
interna arbetet. Det handlade om arbetsförmåga, anpassning och rehabilitering. Inriktningen på gruppens 
arbete har därefter varit att ta fram förslag för att överbrygga gapet mellan teori och praktik för att 
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möjliggöra för chefer och HR att arbeta med hälsa och ohälsa på ett mer proaktivt sätt. I första skedet 
ligger fokus på samtalsmetodik, Heroma varSAM, systemstödet som guidar användaren genom 
anpassnings- och rehabiliteringsprocessen samt gedigen kunskap som skapar trygghet i de komplexa 
situationer som uppstår. Arbetet pågår med att utveckla dessa moment. 

Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid 
Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag på kompetensförsörjningsverktyg som kan täcka behovet av 
kompetenskartläggning för Borås Stad. Arbetet med att utveckla det digitala verktyget InfoCaption har 
påbörjats. Introduktioner, guider och information har skapats med InfoCaption för att förenkla arbetet för 
medarbetaren. 

Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
Arbetsgruppens arbete har pausat under året på grund av pandemin. 
 
4.3 Centrala utbildningar och kurser 
En stor del av stadens kompetensutvecklingsinsatser sker på respektive förvaltning i egen regi. Det rör sig 
om exempelvis introduktionsutbildningar för nyanställda och andra verksamhetsspecifika 
utbildningsinsatser. 

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. 
Centrala utbildningar riktade till specifika grupper som återfinns på flera olika förvaltningar har också 
genomförts. Exempel på sådana är tillgängliga dokument, grundutbildning i våldsprevention och Mental 
Health First Aid (MHFA). 

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR gäller för den kommunala sektorn från och med 1 maj 
2020 och tillsvidare. Det nya avtalet skapar förutsättningar för omställning och kompetensutveckling 
under hela arbetslivet, samtidigt som det möter sektorns kompetensförsörjningsbehov och den allt 
snabbare utvecklingen av verksamheten. Avtalets förebyggande insatser syftar till att snabbt kunna 
identifiera de som är i behov av omställningsinsatser utifrån verksamhetens behov så att arbetsgivaren ska 
kunna behålla kompetensen i verksamheten och undvika framtida uppsägningar. 2020 har medel från 
fonden använts till bland annat validering till barnskötare, yrkessvenska, MI motiverande samtal, 
autismutbildning och förflyttning med personlyft. 

4.4 Chefs- och ledarutveckling 

Systematiskt chefsutvecklingsprogram 
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett omfat-
tande utbildningsprogram tagits fram. Samtliga utbildningar som ryms i programmet finansieras centralt. 
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”, som omfattar nio dagar och är obligatorisk för 
samtliga chefer på samtliga nivåer oavsett chefserfarenhet, ingår i programmet. 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 
Borås Stad arbetar systematiskt med att rekrytera chefer från de egna leden. Detta arbete bidrar till 
organisationens chefsförsörjning och skapar goda karriärmöjligheter. 

Programmet omfattar cirka 25 dagar spridda över ett år och syftar till att förbereda de utvalda 
kandidaterna inför en ny roll som chef. Under 2020 deltog fyra personer i det interna 
chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef. Till följd av pandemin kommer deltagarna att slutföra 
programmet under 2021. 
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4.5 Fritidsstudier 
63 personer har enligt uppgift från förvaltningarna beviljats fritidsstudiebidrag under året. Det är fem fler 
än föregående år. Bidrag har till exempel beviljats för kompletterande utbildning till lärarbehörighet för 
yrkeslärare och svenska som andraspråk. 15 medarbetare har enligt KAL-beslut utbildats i bland annat 
juridik, matematik och specialpedagogik. 
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Definitioner 
Anställd Fysisk person med en eller flera anställningar i kommunen. Personen räknas 

endast en gång oavsett antal anställningar. 

Anställning En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar. 

Anställningsform Bestäms utifrån den anställningsform som gäller för grundanställningen. De 
anställda fördelas på anställningsformerna:  
- tillsvidareanställd = person anställd utan tidsbegränsning 
- visstidsanställd = person anställd för begränsad tid. Hit räknas exem-

pelvis projektanställda och vikarier. 

Extern personal- Andel tillsvidareanställda som slutat sin anställning i kommunen under 
omsättning året i procent av totalt antal tillsvidareanställda. 

Fyllnadstid Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det 
arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning. 

Medianlön Den mittersta lönen av det antal som ingår. Samtliga löner är omräknade till 
heltidslöner. Ersättning för över-, mer- och beredskapstid ingår inte. 

Nettoarbetstid Den del av överenskommen arbetstid som har utförts efter avdrag för olika 
typer av frånvaro. Över- och mertid ingår inte. 

Personalgrupp Utgår från klassificeringssystemet AID för kommuner och landsting. 
Systemet är uppbyggt av cirka 120 så kallade etiketter. När de grupperas på 
olika nivåer bildas huvudgrupper (8 stycken) och personalgrupper (30 
stycken). 

PO-pålägg Pålägg för personalomkostnader, d.v.s. lagstadgad arbetsgivaravgift och 
arbetsgivaravgift enligt avtal. 

Sjukfall Antal tillfällen anställda har varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Oavsett om 
den anställde varit sjuk 1 eller 300 dagar i följd räknas det som ett sjukfall. 

Totalt arbetad tid Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid. Se också figur på sidan 12. 

Årsarbete Ett årsarbete motsvarar 1 700 h/år, vilket motsvarar 38,5 h/vecka under 44 
veckor. De 44 arbetsveckorna erhålls genom att årets 52 veckor minskas 
med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar. 

Överenskommen  Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Kan även 
arbetstid   kallas avtalad tid eller kontrakterad tid.  

Övertid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställ-
ning. 
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Definitioner 
Anställd Fysisk person med en eller flera anställningar i kommunen. Personen räknas 

endast en gång oavsett antal anställningar. 

Anställning En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar. 

Anställningsform Bestäms utifrån den anställningsform som gäller för grundanställningen. De 
anställda fördelas på anställningsformerna:  
- tillsvidareanställd = person anställd utan tidsbegränsning 
- visstidsanställd = person anställd för begränsad tid. Hit räknas exem-

pelvis projektanställda och vikarier. 

Extern personal- Andel tillsvidareanställda som slutat sin anställning i kommunen under 
omsättning året i procent av totalt antal tillsvidareanställda. 

Fyllnadstid Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det 
arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning. 

Medianlön Den mittersta lönen av det antal som ingår. Samtliga löner är omräknade till 
heltidslöner. Ersättning för över-, mer- och beredskapstid ingår inte. 

Nettoarbetstid Den del av överenskommen arbetstid som har utförts efter avdrag för olika 
typer av frånvaro. Över- och mertid ingår inte. 

Personalgrupp Utgår från klassificeringssystemet AID för kommuner och landsting. 
Systemet är uppbyggt av cirka 120 så kallade etiketter. När de grupperas på 
olika nivåer bildas huvudgrupper (8 stycken) och personalgrupper (30 
stycken). 

PO-pålägg Pålägg för personalomkostnader, d.v.s. lagstadgad arbetsgivaravgift och 
arbetsgivaravgift enligt avtal. 

Sjukfall Antal tillfällen anställda har varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Oavsett om 
den anställde varit sjuk 1 eller 300 dagar i följd räknas det som ett sjukfall. 

Totalt arbetad tid Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid. Se också figur på sidan 12. 

Årsarbete Ett årsarbete motsvarar 1 700 h/år, vilket motsvarar 38,5 h/vecka under 44 
veckor. De 44 arbetsveckorna erhålls genom att årets 52 veckor minskas 
med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar. 

Överenskommen  Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Kan även 
arbetstid   kallas avtalad tid eller kontrakterad tid.  

Övertid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställ-
ning. 
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Datum 
2021-03-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00223 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i 
Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2021 till Moderaterna i Borås kan utbetalas.                       

Ärendet i sin helhet 
Moderaterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2020 har 
använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Moderaterna i Borås 
Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör 
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Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i 
Borås
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Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 3110



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 3111



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 3112



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 3113

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00093 1.2.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Revidering av Borås Stads program för 
föräldraskapsstöd 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fastställa Borås Stads program för föräldraskapsstöd.             

Ärendet i sin helhet 
Fritids-och folkhälsonämnden har tagit fram ett förslag till revidering av 
programmet för föräldraskapsstöd. Nämnden har remitterat förslaget till 
Individ-och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, 
Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden och Tekniska nämnden. 

Kommunstyrelsen har även kompletterat underlaget med ett tilläggsyttrande 
ifrån Arbetslivsnämnden kring de nya skrivningarna om hedersförtryck som 
Fritids-och folkhälsonämnden lade till efter remissen. Arbetslivsnämnden har i 
sitt yttrande bifallit tilläggen.  

Alla nämnder som valt att svara på remissen har tillstyrkt programmet förutom 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som har avstyrkt remissen.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att det inte behövs ett program 
för föräldraskapsstöd utifrån det arbete som nu bedrivs i Socialt hållbart Borås. 
Istället bör fokus ligga på att operationalisera de nationella strategierna. Det kan 
man göra genom att ta fram ett föräldraskapsstöd för staden övergripande som 
beskriver hur vi realiserar de nationella strategierna. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden ser att våra verksamheter behöver stöd med att 
skapa de strukturella förutsättningarna för ett samordnat föräldrastöd i staden.  

Fritids-och folkhälsonämnden har besvarat synpunkterna ifrån nämnden genom 
att konstatera att inom ramen för Socialt hållbart Borås pågår en kartläggning av 
befintligt föräldraskapsstöd, vilken kommer ligga till grund för en analys som i 
sin tur ska utgöra grunden för såväl strategiska prioriteringar och vidare 
utveckling av det operativa föräldraskapsstödet, det vill säga genomförandet av 
föräldraskapsstödet. För att inte föregå det pågående och kommande arbetet 
föreslås det nya programmet ersätta det gamla, och om utvecklingsarbetet inom 
Socialt hållbart Borås föranleder förändringar i programmet bör det revideras 
under pågående period.  

Enligt riktlinjen för styrdokument gäller ett styrdokument högst 4 år och sen 
ska det revideras och fastställas på nytt annars upphör dokumentet automatiskt. 
Under denna period kan ett styrdokument revideras ett obegränsat antal gånger 

Nr 62
Revidering av Borås Stads program för föräldraskaps-
stöd
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Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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och ersättas av ett annat dokument eller tas bort om beslutande instans så vill. 
Kommunstyrelsen ser inga hinder för att ta upp frågan kring 
föräldrastödsprogrammet igen om det finns förslag på nya strategiska 
inriktningar eller ett annat arbetssätt att arbeta med föräldraskapsstöd.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta programmet för 
föräldraskapsstöd.  

            

Beslutsunderlag 
1.  Fritids-och folkhälsonämndens beslut 
2. Kompletterande yttrande från Arbetslivsnämnden   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Fritids-och folkhälsonämnden 
2. Individ-och familjeomsorgsnämnden 
3. Förskolenämnden 
4. Grundskolenämnden 
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
6. Sociala omsorgsnämnden 
7. Kulturnämnden 
8. Arbetslivsnämnden   
9. Tekniska nämnden. 
 
Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
fritidfolkhalsa@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-12-09 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1 
 

  

 

Revidering av Borås Stads program för 
föräldraskapsstöd  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna Borås Stads Program för 
föräldraskapsstöd och översänder det till Kommunstyrelsen.  
        

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden har reviderat Borås Stads Program för 
föräldraskapsstöd då det nuvarande programmet gäller till och med 2020. Det 
nya programmet bygger på de nationella strategierna och avser att gälla under 
perioden 2021-2024. Borås Stads Program för föräldraskapsstöd 2021-2024 har 
skickats ut på remiss hos berörda nämnder och remissvaren i sammanfattning 
återfinns i skrivelsen. Av de nämnder som yttrat sig avseende programmet har 
Tekniska nämnden avstått från att yttra sig, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har avstyrkt förslaget och resterande nämnder har 
tillstyrkt förslaget.  
Programmet avser att ange riktningen för vad staden vill åstadkomma inom 
ramen för arbetet med föräldraskapsstöd. Arbetet behöver sedan 
operationaliseras i enlighet med de nationella strategierna och utifrån stadens 
förutsättningar, för att resultera i ett konkret föräldraskapsstöd som kommer 
medborgarna till godo. Det arbetet behöver ske i samverkan med berörda 
nämnder- och verksamheter samt civilsamhället. Frågan om att ytterligare 
tydliggöra ansvarsfördelning och roller i arbetet bör således beaktas i arbetet 
med att fastställa hur staden ska arbeta med föräldraskapsstöd, tillsammans med 
berörda nämnder.  
Inom ramen för Socialt hållbart Borås pågår en kartläggning av befintligt 
föräldraskapsstöd, vilken kommer ligga till grund för en analys som i sin tur ska 
utgöra grunden för såväl strategiska prioriteringar och vidare utveckling av det 
operativa föräldraskapsstödet, det vill säga genomförandet av 
föräldraskapsstödet. För att inte föregå det pågående och kommande arbetet 
föreslås det nya programmet ersätta det gamla, och om utvecklingsarbetet inom 
Socialt hållbart Borås föranleder förändringar i programmet bör det revideras 
under pågående period.   
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och ersättas av ett annat dokument eller tas bort om beslutande instans så vill. 
Kommunstyrelsen ser inga hinder för att ta upp frågan kring 
föräldrastödsprogrammet igen om det finns förslag på nya strategiska 
inriktningar eller ett annat arbetssätt att arbeta med föräldraskapsstöd.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta programmet för 
föräldraskapsstöd.  

            

Beslutsunderlag 
1.  Fritids-och folkhälsonämndens beslut 
2. Kompletterande yttrande från Arbetslivsnämnden   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Fritids-och folkhälsonämnden 
2. Individ-och familjeomsorgsnämnden 
3. Förskolenämnden 
4. Grundskolenämnden 
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
6. Sociala omsorgsnämnden 
7. Kulturnämnden 
8. Arbetslivsnämnden   
9. Tekniska nämnden. 
 
Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Revidering av Borås Stads program för 
föräldraskapsstöd  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna Borås Stads Program för 
föräldraskapsstöd och översänder det till Kommunstyrelsen.  
        

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden har reviderat Borås Stads Program för 
föräldraskapsstöd då det nuvarande programmet gäller till och med 2020. Det 
nya programmet bygger på de nationella strategierna och avser att gälla under 
perioden 2021-2024. Borås Stads Program för föräldraskapsstöd 2021-2024 har 
skickats ut på remiss hos berörda nämnder och remissvaren i sammanfattning 
återfinns i skrivelsen. Av de nämnder som yttrat sig avseende programmet har 
Tekniska nämnden avstått från att yttra sig, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har avstyrkt förslaget och resterande nämnder har 
tillstyrkt förslaget.  
Programmet avser att ange riktningen för vad staden vill åstadkomma inom 
ramen för arbetet med föräldraskapsstöd. Arbetet behöver sedan 
operationaliseras i enlighet med de nationella strategierna och utifrån stadens 
förutsättningar, för att resultera i ett konkret föräldraskapsstöd som kommer 
medborgarna till godo. Det arbetet behöver ske i samverkan med berörda 
nämnder- och verksamheter samt civilsamhället. Frågan om att ytterligare 
tydliggöra ansvarsfördelning och roller i arbetet bör således beaktas i arbetet 
med att fastställa hur staden ska arbeta med föräldraskapsstöd, tillsammans med 
berörda nämnder.  
Inom ramen för Socialt hållbart Borås pågår en kartläggning av befintligt 
föräldraskapsstöd, vilken kommer ligga till grund för en analys som i sin tur ska 
utgöra grunden för såväl strategiska prioriteringar och vidare utveckling av det 
operativa föräldraskapsstödet, det vill säga genomförandet av 
föräldraskapsstödet. För att inte föregå det pågående och kommande arbetet 
föreslås det nya programmet ersätta det gamla, och om utvecklingsarbetet inom 
Socialt hållbart Borås föranleder förändringar i programmet bör det revideras 
under pågående period.   
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Utifrån att inkomna svar har beaktats godkänner Fritids- och 
folkhälsonämnden Borås Stads Program för föräldraskapsstöd och översänder 
det till Kommunstyrelsen för beslut.   
               

Ärendet i sin helhet 
Nämndernas och bolagens yttranden i sammanfattning 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden  
Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker att förslaget om Borås Stads 
program för föräldraskapsstöd 2021-2024, som Fritids- och folkhälsonämnden 
skickat ut på remiss till berörda nämnder, är fullgott. 
 
Sammanfattning  
Programmets utformning är i linje med det arbete som bedrivs kring 
föräldraskapsstöd inom Individ- och familjeomsorgsnämnden. En stor del av 
nämndens arbete handlar om föräldraskapsstöd och ges till de föräldrar som har 
behov av det och som har sökt stöd för det. Individ- och familjeomsorgens 
uppdrag är att både arbeta förebyggande och indikerat med stöd till föräldrar 
utifrån barnets behov. Den största delen av nämndens föräldraskapsstödjande 
insatser är dock selektiva och biståndsbeviljade utifrån uttalade behov och en 
ansökan om stöd. Det förekommer även förebyggande insatser och 
serviceinsatser som inriktar sig på föräldraskapet. Exempel på detta är 
socialrådgivarna på Familjecentralerna och insatsen Origo som ges till familjer 
utan biståndsinsats. Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar utifrån 
barnkonventionen. Individ- och familjeomsorgsnämnden har inget att tillägga 
till förslaget om Borås Stads program för föräldraskapsstöd 2021-2024. 
 
Förskolenämnden  
Förskolenämnden tillstyrker Borås Stads program för föräldraskapsstöd med 
nedan angivna förslag till ändringar. 
 
Sammanfattning  
Förskolenämnden tillstyrker förslaget men anser att tydligare formuleringar 
behövs om ansvar hos olika aktörer samt på vilket sätt nämnderna ska stödja 
föräldrarna. Förskolenämnden föreslår även att formuleringen ”öppna 
förskolor med geografisk spridning” ändras då en geografisk spridning inte 
alltid gynnar de barn och familjer som behöver det mest. 
 
Förskolenämnden föreslår även att följande tillägg görs under rubriken 
Gemensamt förhållningssätt: Alla beslut som rör barn ska utgå ifrån 
barnkonventionen och barns bästa.  
 
Grundskolenämnden  
Grundskolenämnden tillstyrker Program för föräldraskapsstöd med synpunkter.     
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Utifrån att inkomna svar har beaktats godkänner Fritids- och 
folkhälsonämnden Borås Stads Program för föräldraskapsstöd och översänder 
det till Kommunstyrelsen för beslut.   
               

Ärendet i sin helhet 
Nämndernas och bolagens yttranden i sammanfattning 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden  
Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker att förslaget om Borås Stads 
program för föräldraskapsstöd 2021-2024, som Fritids- och folkhälsonämnden 
skickat ut på remiss till berörda nämnder, är fullgott. 
 
Sammanfattning  
Programmets utformning är i linje med det arbete som bedrivs kring 
föräldraskapsstöd inom Individ- och familjeomsorgsnämnden. En stor del av 
nämndens arbete handlar om föräldraskapsstöd och ges till de föräldrar som har 
behov av det och som har sökt stöd för det. Individ- och familjeomsorgens 
uppdrag är att både arbeta förebyggande och indikerat med stöd till föräldrar 
utifrån barnets behov. Den största delen av nämndens föräldraskapsstödjande 
insatser är dock selektiva och biståndsbeviljade utifrån uttalade behov och en 
ansökan om stöd. Det förekommer även förebyggande insatser och 
serviceinsatser som inriktar sig på föräldraskapet. Exempel på detta är 
socialrådgivarna på Familjecentralerna och insatsen Origo som ges till familjer 
utan biståndsinsats. Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar utifrån 
barnkonventionen. Individ- och familjeomsorgsnämnden har inget att tillägga 
till förslaget om Borås Stads program för föräldraskapsstöd 2021-2024. 
 
Förskolenämnden  
Förskolenämnden tillstyrker Borås Stads program för föräldraskapsstöd med 
nedan angivna förslag till ändringar. 
 
Sammanfattning  
Förskolenämnden tillstyrker förslaget men anser att tydligare formuleringar 
behövs om ansvar hos olika aktörer samt på vilket sätt nämnderna ska stödja 
föräldrarna. Förskolenämnden föreslår även att formuleringen ”öppna 
förskolor med geografisk spridning” ändras då en geografisk spridning inte 
alltid gynnar de barn och familjer som behöver det mest. 
 
Förskolenämnden föreslår även att följande tillägg görs under rubriken 
Gemensamt förhållningssätt: Alla beslut som rör barn ska utgå ifrån 
barnkonventionen och barns bästa.  
 
Grundskolenämnden  
Grundskolenämnden tillstyrker Program för föräldraskapsstöd med synpunkter.     
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Sammanfattning  
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget men lämnar synpunkter avseende 
tydligare formuleringar om ansvar hos olika aktörer, tydligare skrivningar om 
”delaktighet från föräldrar” och ”samverkan kring föräldraskapsstöd med 
aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar”, samt tillförande av arbete för 
ökad skolnärvaro som ett område där föräldraskapsstöd är en viktig 
komponent.               

 
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker remiss: Program för 
föräldraskapsstöd till förmån för att föräldraskapsstöd hanteras inom ramen för 
det långsiktiga uppdraget Socialt hållbart Borås. 
 
Sammanfattning  
Utifrån arbetet i Socialt hållbart Borås anser inte gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden att ett program för föräldraskapsstöd behöver 
finnas. Istället bör fokus ligga på att operationalisera de nationella strategierna. 
Det kan man göra genom att ta fram ett föräldraskapsstöd för staden 
övergripande som beskriver hur vi realiserar de nationella strategierna. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser att våra verksamheter behöver 
stöd med att skapa de strukturella förutsättningarna för ett samordnat 
föräldrastöd i staden. 
 
Sociala omsorgsnämnden  
Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka revidering av Borås Stads 
program för föräldraskapsstöd och översänder remissvaret till Fritids- och 
folkhälsonämnden. 
 
Kulturnämnden  
Kulturnämnden tillstyrker Fritids- och folkhälsonämndens förslag till revidering 
av ”Borås Stads program för föräldraskapsstöd 2021-2024”. 
 
Sammanfattning  
Kulturnämnden ser gärna att kulturens roll lyfts i programmet. 
Kulturnämndens verksamheter är alla medel och verktyg för att få människor 
att vidga sina vyer och ifrågasätta invanda åsikter och värderingar. Därmed är 
också kultur ett verktyg när det gäller föräldraskapsstöd. Kulturnämnden ser 
fram emot ett fortsatt gott samarbete i dessa frågor. 
 
Arbetslivsnämnden  
Arbetslivsnämnden tillstyrker remiss: Program för föräldraskapsstöd till förmån 
för att föräldraskapsstöd hanteras inom ramen för det långsiktiga uppdraget 
Socialt hållbart Borås.         

 
Sammanfattning  
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Socialt hållbart Borås är stadens långsiktiga satsning som syftar till att minska 
skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan olika geografiska områden och olika 
sociala grupper. Detta genom att stärka kärnverksamheten och samverkan 
mellan olika aktörer i staden. Ett av målområden rör barn och unga; I 
handlingsplanen har man bland annat pekat ut föräldraskapsstöd som en av de 
viktiga komponenterna i arbetet mot att minska skillnader i livsvillkor och hälsa.  

Utifrån arbetet i Socialt hållbart Borås anser Arbetslivsnämnden att ett program 
för föräldraskapsstöd behöver finnas.   

Tekniska nämnden  
Tekniska nämnden beslutar att avstå från att yttra sig över Borås Stads program 
för föräldraskapsstöd. 
 

Beslutsunderlag 
1. Borås Program För Föräldraskapsstöd 
                               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 3119

Borås Stad 
  Sida 

4(4) 
 

 

Socialt hållbart Borås är stadens långsiktiga satsning som syftar till att minska 
skillnaderna i livsvillkor och hälsa mellan olika geografiska områden och olika 
sociala grupper. Detta genom att stärka kärnverksamheten och samverkan 
mellan olika aktörer i staden. Ett av målområden rör barn och unga; I 
handlingsplanen har man bland annat pekat ut föräldraskapsstöd som en av de 
viktiga komponenterna i arbetet mot att minska skillnader i livsvillkor och hälsa.  

Utifrån arbetet i Socialt hållbart Borås anser Arbetslivsnämnden att ett program 
för föräldraskapsstöd behöver finnas.   

Tekniska nämnden  
Tekniska nämnden beslutar att avstå från att yttra sig över Borås Stads program 
för föräldraskapsstöd. 
 

Beslutsunderlag 
1. Borås Program För Föräldraskapsstöd 
                               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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§ 174 Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1 

Revidering av Borås Stads program för 
föräldraskapsstöd  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna Borås Stads Program för 
föräldraskapsstöd samt att bifalla Moderaterna och Kristdemokraternas 
tilläggsyrkanden och ändringsyrkanden (se bilaga 3). Vidare översänds 
programmet till Kommunstyrelsen.  

        

Sammanfattning av ärendet 
Fritids- och folkhälsonämnden har reviderat Borås Stads Program för 
föräldraskapsstöd då det nuvarande programmet gäller till och med 2020. Det 
nya programmet bygger på de nationella strategierna och avser att gälla under 
perioden 2021-2024. Borås Stads Program för föräldraskapsstöd 2021-2024 har 
skickats ut på remiss hos berörda nämnder och remissvaren i sammanfattning 
återfinns i skrivelsen. Av de nämnder som yttrat sig avseende programmet har 
Tekniska nämnden avstått från att yttra sig, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har avstyrkt förslaget och resterande nämnder har 
tillstyrkt förslaget.  

Programmet avser att ange riktningen för vad staden vill åstadkomma inom 
ramen för arbetet med föräldraskapsstöd. Arbetet behöver sedan 
operationaliseras i enlighet med de nationella strategierna och utifrån stadens 
förutsättningar, för att resultera i ett konkret föräldraskapsstöd som kommer 
medborgarna till godo. Det arbetet behöver ske i samverkan med berörda 
nämnder- och verksamheter samt civilsamhället. Frågan om att ytterligare 
tydliggöra ansvarsfördelning och roller i arbetet bör således beaktas i arbetet 
med att fastställa hur staden ska arbeta med föräldraskapsstöd, tillsammans med 
berörda nämnder.  

Inom ramen för Socialt hållbart Borås pågår en kartläggning av befintligt 
föräldraskapsstöd, vilken kommer ligga till grund för en analys som i sin tur ska 
utgöra grunden för såväl strategiska prioriteringar och vidare utveckling av det 
operativa föräldraskapsstödet, det vill säga genomförandet av 
föräldraskapsstödet. För att inte föregå det pågående och kommande arbetet 
föreslås det nya programmet ersätta det gamla, och om utvecklingsarbetet inom 
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Socialt hållbart Borås föranleder förändringar i programmet bör det revideras 
under pågående period.   

Utifrån att inkomna svar har beaktats godkänner Fritids- och 
folkhälsonämnden Borås Stads Program för föräldraskapsstöd och översänder 
det till Kommunstyrelsen för beslut.   

               

Beslutsunderlag 
1. Borås Program För Föräldraskapsstöd      

Yrkanden 
 Moderaterna och Kristdemokraterna genom Magnus Sjödahl (KD) yrkar på 
följande tilläggsyrkanden och ändringsyrkanden: 
 
Yrkande 1: Tilläggsyrkanden: "Vid hedersförtryck sätts familj och heder före 
barnets bästa. I de fallen är det viktigt med ett arbetssätt som innebär att 
barnens intressen tillvaratas” samt "Arbetet mot den problematik som finns när 
det gäller hedersförtryck" (Se bilaga 3) 
 
Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutar enligt lagt förslag. 
 
Ordföranden Håkan Eriksson (C) finner att nämnden bifaller Moderaternas 
och Kristdemokraternas tilläggsyrkanden. 
 
Yrkande 2: Ändringsyrkaden: "Allmänt öppna förskolor" byts ut mot den 
ursprungliga skrivningen som fanns i remissversionen och lyder: "Öppna 
förskolor med geografisk spridning." samt "Föräldraskapsstöd utifrån 
normkreativt förhållningssätt" byts ut mot den ursprungliga skrivningen som 
fanns i remissversionen och lyder: "Jämställdhet i föräldraskapet med fokus på 
våldspreventivt arbete." (Se bilaga 3) 
 
Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden 
beslutar enligt lagt förslag. 
 
Ordföranden Håkan Eriksson (C) finner att nämnden bifaller Moderaternas 
och Kristdemokraternas ändringsyrkanden.                        
    . 
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Vid protokollet  
  
 
Jacob Ingvarsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-12-14.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Magnus Sjödahl (KD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-12-15. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare  
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2 Borås Stad  |  Program för föräldraskapsstöd

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige  
Datum:
För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
Dokumentet gäller för: Grundskolnämnden, Förskolenämnden, Individ- och  
familjeomsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Sociala omsorgsnämnden, 
Arbetslivsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Kulturnämnden och 
Tekniska nämnden.
Dokumentet gäller till och med 2024
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Program för föräldraskapsstöd
Borås Stad ska främja barn och ungas hälsa och utveckling genom att skapa goda uppväxtvillkor. 
Föräldrar och andra viktiga närstående till barnet har stor inverkan på barnets sociala, fysiska 
och psykiska hälsa och påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som 
vuxna. Enligt barnkonventionen är alla individer upp till 18 år ett barn och föräldrar har 
huvudansvaret för barnets hälsa och utveckling, samt skyldighet att tillgodose barnets behov. 
Föräldrar har rätt till stöd från samhället och därför ska alla föräldrar i Borås Stad erbjudas 
stöd i sitt föräldraskap. Allt föräldraskapsstöd i Borås Stad ska utgå från barnkonventionen. 
Detta innebär att arbetet och insatserna ska utgå från barnets perspektiv, barnperspektivet 
och barnrättsperspektivet.  

Föräldraskapsstöd är en effektiv metod att främja hälsa, välbefinnande, jämställdhet och 
minskad ojämlikhet för barn och knyter an till flera målområden inom Agenda 2030. Med 
föräldrar inbegriper vi föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga närstående i barns liv. Det 
här programmet är ett uttryck för hur staden ska tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet.    

Avsikt med föräldraskapsstödet
Stadens föräldraskapsstöd ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med sina 
barn och erbjuda både generella och riktade insatser. Föräldraförmågan kan uttryckas som den 
samlade förmågan hos en förälder eller annan vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets 
omvårdnad, uppfostran och utveckling så att barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet 
av stöd varierar och därför ska staden erbjuda olika former av stöd, oberoende av familjers 
bakgrund och situation. Behovet av stöd varierar och förändras även under barnet uppväxt. 
Det innebär att Borås Stad behöver erbjuda universella och riktade insatser som är jämt 
fördelade genom barnets hela uppväxt.

Stödet ska vara långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås Stads olika verksamheter. 
En viktig del är samarbetet med andra aktörer, främst Västra Götalandsregionen genom mödra- 
och barnhälsovården, men även ideella och idéburna organisationer.

För att uppnå detta behövs

• ett kunskapsbaserat arbetssätt 

• ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig ansvarsfördelning i staden

• ett varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd

• ett inkluderande förhållningssätt gentemot föräldrar

• samverkan kring föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar sig till 
föräldrar.

Ett kunskapsbaserat arbetssätt
Det stöd som erbjuds ska utgå från bästa tillgängliga kunskap. Föräldraskapsstöd som insats är 
en viktiga komponent inom flera andra områden, vilket ska uppmärksammas och förstärkas. 
Exempel är arbetet för barnets rättigheter, jämställdhet, ANDT-förebyggande arbete, stöd 
till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, stöd till föräldrar vars barn begår brott 
och våldsprevention. 
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Program för föräldraskapsstöd
Borås Stad ska främja barn och ungas hälsa och utveckling genom att skapa goda uppväxtvillkor. 
Föräldrar och andra viktiga närstående till barnet har stor inverkan på barnets sociala, fysiska 
och psykiska hälsa och påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som 
vuxna. Enligt barnkonventionen är alla individer upp till 18 år ett barn och föräldrar har 
huvudansvaret för barnets hälsa och utveckling, samt skyldighet att tillgodose barnets behov. 
Föräldrar har rätt till stöd från samhället och därför ska alla föräldrar i Borås Stad erbjudas 
stöd i sitt föräldraskap. Allt föräldraskapsstöd i Borås Stad ska utgå från barnkonventionen. 
Detta innebär att arbetet och insatserna ska utgå från barnets perspektiv, barnperspektivet 
och barnrättsperspektivet.  

Föräldraskapsstöd är en effektiv metod att främja hälsa, välbefinnande, jämställdhet och 
minskad ojämlikhet för barn och knyter an till flera målområden inom Agenda 2030. Med 
föräldrar inbegriper vi föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga närstående i barns liv. Det 
här programmet är ett uttryck för hur staden ska tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet.    

Avsikt med föräldraskapsstödet
Stadens föräldraskapsstöd ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med sina 
barn och erbjuda både generella och riktade insatser. Föräldraförmågan kan uttryckas som den 
samlade förmågan hos en förälder eller annan vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets 
omvårdnad, uppfostran och utveckling så att barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet 
av stöd varierar och därför ska staden erbjuda olika former av stöd, oberoende av familjers 
bakgrund och situation. Behovet av stöd varierar och förändras även under barnet uppväxt. 
Det innebär att Borås Stad behöver erbjuda universella och riktade insatser som är jämt 
fördelade genom barnets hela uppväxt.

Stödet ska vara långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås Stads olika verksamheter. 
En viktig del är samarbetet med andra aktörer, främst Västra Götalandsregionen genom mödra- 
och barnhälsovården, men även ideella och idéburna organisationer.

För att uppnå detta behövs

• ett kunskapsbaserat arbetssätt 

• ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig ansvarsfördelning i staden

• ett varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd

• ett inkluderande förhållningssätt gentemot föräldrar

• samverkan kring föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar sig till 
föräldrar.

Ett kunskapsbaserat arbetssätt
Det stöd som erbjuds ska utgå från bästa tillgängliga kunskap. Föräldraskapsstöd som insats är 
en viktiga komponent inom flera andra områden, vilket ska uppmärksammas och förstärkas. 
Exempel är arbetet för barnets rättigheter, jämställdhet, ANDT-förebyggande arbete, stöd 
till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, stöd till föräldrar vars barn begår brott 
och våldsprevention. 

4 Borås Stad  |  Program för föräldraskapsstöd

Gemensamt förhållningssätt och ansvarsfördelning
Borås Stad utgår från att alla föräldrar agerar för sitt barns bästa och arbetar för att stärka 
föräldrarnas egen förmåga och kunskap om vad som påverkar barnet samt stöttar förälderns 
sociala nätverk kring barnet. Alla beslut som rör barn ska utgå ifrån barnkonventionen och 
barns bästa. 

Alla förvaltningar inom Borås Stad som har i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling 
ska stödja föräldrar. Föräldraskapsstödet ska organiseras så att de universella och riktade 
insatserna kompletterar varandra och stärker det totala stödet till föräldrar.  Föräldraskapsstödet 
ska vara ett erbjudande och bygger på frivillig medverkan. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
har ansvar att samordna och stödja de kommungemensamma satsningarna. Vid hedersförtryck 
sätts familj och heder före barnets bästa. I de fallen är det viktigt med ett arbetssätt som innebär 
att barnens intressen tillvaratas.

Varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd
Föräldrar har olika behov och barn har olika behov. För att underlätta möjligheten att delta 
behöver föräldraskapsstödet vara flexibelt. Borås Stad ska erbjuda både generellt och riktat stöd 
som kännetecknas av låga trösklar och stor variation, genom ett varierat utbud av mötesplatser 
för föräldrar och barn, kurser och individuell rådgivning. 

Stödet ska vara en obruten kedja, där föräldrar återkommande erbjuds stöd under barnens hela 
uppväxt. Det kräver att verksamheterna arbetar tillsammans och att ansvaret hos olika aktörer 
tydliggörs.

För att nå alla föräldrar ska vi använda de arenor där barn och föräldrar vistas. Stödet ska 
utformas med hänsyn till olika gruppers behov och efterfrågan, så att alla kan ta del av det 
oavsett kön, familjekonstellationer, arbetssituation, språk med mera. Staden ska tillhandahålla 
lättillgänglig information om stadens föräldraskapsstöd.

Inriktning av arbetet
Borås Stad ska bibehålla och utveckla 

• Mötesplatser för hela familjen

• Öppna förskolor med geografisk spridning

• Fler arenor för det generella föräldraskapsstödet

• Föräldraskapsstöd på befintliga arenor där föräldrar redan vistas

• Former för rådgivning för föräldrar

• Generella föräldrastödsprogram

• Stöd i parrelationer

• Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp

• Jämställdhet i föräldraskapet med fokus på våldspreventivt arbete

• Arbetet mot den problematik som finns när det gäller 
hedersförtryck
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
2021-02-16 

 
 

Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 18 Dnr ALN 2020-00089 1.1.3.1 

Kompletterande yttrande på revidering av program för 
föräldrakapsstöd 

Arbetslivsnämndens beslut 
Arbetslivsnämnden bifaller att tillägget i programmet gällande hedersförtryck 
finns med i Borås stads program för föräldrastöd.     

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden har tidigare bifallet förslaget från Fritids-och 
folkhälsonämnden om föräldrastöd. Att tillägget ”Vid hedersförtryck  
sätts familj och heder före barnets bästa. I de fallen är det viktigt med ett 
arbetssätt som innebär att barnens intressen tillvaratas”. 

Detta ligger i linje med barnkonversionens inriktning och det är bra att det 
finns med i Borås stads program för föräldrastöd.                

Beslutsunderlag 
1. Bilaga Kompletterande yttrande på revidering av program för 
föräldrakapsstöd.             
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Peder Englund 
Handläggare 
033 357755 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-04-12 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00354 1.1.4.0 

  

 

Socialrådgivare på mötesplatser 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att; 

- Individ- och familjeomsorgsnämnden tillförs medel för att rekrytera två 
socialsekreterare som socialrådgivare på mötesplatserna Hässlehuset 
och Norrbyhuset i enlighet med förslaget samt att 

- utvärdering av metoden och insatsen ska ske kontinuerligt till 
kommunstyrelsen.        

Protokollsanteckning 

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Ärendet i sin helhet 
Den politiska styrgruppen mot organiserad brottslighet har vid styrgruppsmötet 
den 24 mars 2021 föreslagit följande insatser mot den organiserade 
brottsligheten: Integrerat team (dnr 2021-00339) Socialrådgivare på 
mötesplatser (Dnr 2021-00354) samt Förslag på samverkansgrupp för utökad 
tillsyn med fokus på att motverka organiserad brottslighet (Dnr 2021-00325). 

Under sensommaren och hösten 2020 har Borås drabbats av ett antal grova 
våldsbrott och vapenanvändning både i stadsdelar och i centrala delar av Borås. 
Polisens bedömning är att den negativa utvecklingen till stora delar är effekter 
av den brottslighet som härrör från den organiserade brottsligheten och de 
kriminella nätverken. För att bryta den negativa utvecklingen bildades i 
november 2020 en Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet bestående av 
samtliga kommunalråd samt gruppledaren för (V). Den politiska styrgruppen 
har fyra inriktningar mot den organiserade brottsligheten; Trygghetsskapande 
arbete, Förebygga och förhindra finansiering, Förebygga och förhindra Borås stad som 
möjliggörare samt Förebyggande arbete mot barn och unga, särskilt fokus på mest utsatta. 

I inriktningen förebyggande arbete mot barn och unga har förvaltningschefen 
för Individ och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) identifierat 
utvecklingsområden för att omhänderta det förebyggande arbetet mot de mest 
utsatta barn och unga vilket föredragits för den politiska styrgruppen den 4:e 
december 2020. Syftet med förslagen är främst att förhindra rekrytering till den 
organiserade brottsligheten. 

Nr 63
Socialrådgivare på mötesplatser

2021-04-12 Dnr KS 2021-00354 1.1.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Förslagen har överlämnats till Beredningsgruppen inom Socialt hållbart Borås 
(ShB) som berett förslagen och via ShB styrgrupp redovisat förslagen till den 
politiska styrgruppen mot organiserad brottslighet den 24 mars 2021.  

Förslaget 

Förslaget med socialrådgivare på mötesplatserna Hässlehuset och Norrbyhuset 
har till syfte att hjälpa besökare att finna sina egna resurser och förbättra sina 
levnadsvillkor samt att genom tidiga insatser främja goda levnadsvillkor för 
barn och unga men även vid behov motivera familjer att ta emot 
biståndsbedömda insatser och att via serviceinsatser minska trycket på den 
myndighetsutövande delen av socialtjänsten. 

Uppdraget för socialrådgivarna är att vara en del av den öppna verksamheten 
och skapa relationer för att därigenom upptäcka eventuella behov samt att delta 
för socialtjänsten relevanta samverkansmöten och andra relevanta 
sammanhang. Det föreslås vidare att socialrådgivarna ska vara en länk gentemot 
skola, socialtjänst och fältgruppen samt till föräldrar vid avstigningar från t.ex. 
ungdomsverksamheterna. 

Det föreslås vidare att socialrådgivarna utöver sin placering vid Hässlehuset och 
Norrbyhuset även riktar insatserna mot Sjöbo, Kristineberg och Hultas 
mötesplatser. De bör organisatoriskt tillhöra IFO och vara en del i deras 
förebyggande och uppsökande verksamhet.  

Resurs 

Två socialsekreterare behöver rekryteras till Individ- och 
familjeomsorgsnämnden vilka arbetar uteslutande på mötesplatserna. 

Förslaget finns i sin helhet bifogat i ärendet. 

 

Finansiering 

Åtgärderna föreslås att finansieras inom ramen för ett nytt riktat statsbidrag 
från Socialstyrelsen ”Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta 
områden”. Satsningen syftar till att minska risken att barn och unga dras in i 
eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Det kan handla om insatser som 
kompletterar och förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom 
ramen för det brottsförebyggande arbetet t.ex. fler fältarbetare eller 
motsvarande som arbetar uppsökande och relationsbyggande gentemot barn 
och ungdomar. Det kan även handla om olika former av strukturerad 
samverkan mellan skola, socialtjänst och polis på individnivå som kan syfta till 
att stärka socialtjänstens förutsättningar att identifiera unga som kan vara i 
behov av insatser kring barn och unga som hamnat i eller riskerar att hamna i 
en kriminell livsstil. Medlen kan gå till insatser som kompletterar, utvecklar, och 
förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom ramen för det 
brottsförebyggande arbetet. Medlen får inte ersätta befintlig verksamhet som 
redan bedrivs när medel rekvireras. Totalt uppgår satsningen till 250 000 000 
kronor för 2021. För Borås del innebär det 11,2 mnkr. Regeringen har beslutat 
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att avsätta 250 000 000 kronor årligen även för 2022–2023 under förutsättning 
att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

           

Beslutsunderlag 
1. Bilaga: Återkoppling avseende uppdrag; Förebyggande arbete mot barn och 
unga, särskilt fokus på mest utsatta, 2021-02-26 
   

Beslutet expedieras till 
1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
 

 

 
Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Peder Englund 
Avdelningschef 
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att avsätta 250 000 000 kronor årligen även för 2022–2023 under förutsättning 
att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

           

Beslutsunderlag 
1. Bilaga: Återkoppling avseende uppdrag; Förebyggande arbete mot barn och 
unga, särskilt fokus på mest utsatta, 2021-02-26 
   

Beslutet expedieras till 
1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 
 

 

 
Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Peder Englund 
Avdelningschef 

 

Protokollsanteckning  Kommunstyrelsen 
  2021-04-12 
 

    

 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

 

 

 
CKS2: Socialrådgivare på mötesplatser 
 

Den politiska styrgruppen mot organiserad brottslighet är en politisk tillsatt grupp där alla partier är 
representerade. Syftet med gruppen är att ta fram förslag till åtgärder mot organiserad brottslighet 
med bred politisk förankring. Till dagens kommunstyrelse har de styrande partierna tagit fram förslag 
till åtgärder mot organiserad brottslighet.  

M och KD vill synliggöra att underlaget till dagens beslut har varit bristfälliga både avseende 
information och politisk förankring. M och KD hade exempelvis önskat undersöka om 
socialsekreterare eventuellt kunna användas mer effektivt i arbetet mot organiserad brottslighet. 

Under kommunstyrelsens sammanträde har M och KD fått svar på våra frågor och vi kommer därför 
att ställa oss bakom förslaget till åtgärder. Dock önskar M och KD att kommande förslag från 
styrgruppen ska vara alla partier tillhanda tidigare i processen och att underlagen innehåller så 
mycket information så att vi känner oss trygga med att fatta beslut. 

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Återkoppling avseende uppdrag: 
Förebyggande arbete mot barn och unga, 
särskilt fokus på mest utsatta. 
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Återkoppling avseende uppdrag: 
Förebyggande arbete mot barn och unga, 
särskilt fokus på mest utsatta. 
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Uppdrag  
 Ta fram förslag på förstärkta insatser inom området förebyggande arbete 

mot barn och unga, särskilt fokus på mest utsatta, i syfte att motverka 
rekrytering till organiserad brottslighet.  

 Kartlägga pågående samverkan avseende främjande och förebyggande 
insatser för barn och unga (0-18 år) med särskilt fokus på mest utsatta.  

 

Inledning  
Beredningsgruppen har berett tre förslag från Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen och ett förslag från Förskoleförvaltningen om 
förstärkta, kunskapsbaserade åtgärder inom de områden där det identifierats 
behov och saknas insatser. De olika förslagen har beretts av tjänstemän från 
berörda förvaltningar. Varje insats presenteras kortfattat nedan och i sin helhet 
längre fram i dokumentet.  

En kartläggning av samverkansstrukturer där förvaltningar/parter samverkar 
avseende de mest utsatta bifogas som bilaga.   

Beredningsgruppen vill poängtera vikten av att identifiera vad som saknas i det 
befintliga förebyggande arbetet och utifrån det bygga på befintliga strukturer 
och resursstärka dessa. De satsningar som genomförs bör relatera till varandra 
och riktas både till grupper och individer. Selektiva stödjande insatser, som 
syftar till att förhindra en negativ utveckling, riktas till grupper som riskerar att 
utveckla problem.  
 
För att förhindra att problem uppstår är det viktigt att prioritera tidiga insatser 
såsom utökade hembesök och språkutveckling i förskolan. Samtidigt behöver vi 
fokusera på de individer som har identifierats med allvarligare problem, det vill 
säga unga individer som befinner sig i riskzon. Här föreslås insatser på 
indikerad nivå såsom integrerat team och uppsökande arbete via mötesplatser 
och i civilsamhället.  
 
Det finns generellt en svårighet att avgöra om metoder som riktar sig till barn 
och unga med normbrytande beteende/kriminalitet är effektiva på ett sätt att de 
bidrar till att normbrytande beteenden minskar, eller minskar mer än andra 
jämförbara metoder eller minskar mer än ”traditionellt arbete”. Vissa metoder 
uttalar BRÅ, SBU eller Socialstyrelsen sig om och säger att det kan tyda på att 
de har effekt men ofta anges relativt små effekter.  
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Förslaget i korthet 
 
 
Socialrådgivare på mötesplatser  
Syfte: Att hjälpa besökare till mötesplatsen att finna sina egna resurser och 
förbättra sina livsvillkor, samt att genom tidiga insatser främja goda 
levnadsvillkor för barn och unga. Målsättningen är även att via serviceinsatser 
minska trycket på den myndighetsutövande delen av socialtjänsten, men även 
att vid behov motivera familjer att ta emot biståndsbedömda insatser.  
 
Genomförande: Två socialrådgivare rekryteras, vilka har sin placering på 
Hässlehuset och Norrbyhuset. Socialrådgivarna på mötesplatserna skulle vara 
en del av socialtjänstens förebyggande och uppsökande arbete, genom att verka 
i den öppna verksamheten för att skapa relationer och upptäcka behov hos 
besökarna. De kan med fördel ansvara för medborgarservice på mötesplatserna. 
Inom ramen för arbetet ska de medverka i samverkansmöten såsom SIP, 
elevhälsoteam och andra för ärendet relevanta sammanhang, till exempel 
samhällsorienteringen ute på mötesplatserna som organiserad av ALF. De kan 
likt socialrådgivarna på familjecentralerna arbeta med föräldraskapsstödjande 
insatser såsom ABC och/eller andra evidensbaserade program samt stödjande 
och rådgivande samtal. 

Resurser: Två socialrådgivare som arbetar uteslutande på mötesplatserna 
behöver rekryteras. Organisatoriskt bör de tillhöra IFO och vara en del i deras 
förebyggande och uppsökande verksamhet.  
 
Förslaget i helhet  
 
 
Socialrådgivare på mötesplatser  
 
Övergripande beskrivning: 
Socialrådgivaren på mötesplatserna skulle vara en del av socialtjänstens 
förebyggande arbete. Socialrådgivaren ska arbeta hälsofrämjande och vara ett 
lätt tillgängligt stöd. Målsättningen är att hjälpa besökare att finna sina egna 
resurser och förbättra sina livsvillkor, samt att genom tidiga insatser främja 
goda levnadsvillkor för barn och unga. Målsättningen är även att via 
serviceinsatser minska trycket på den myndighetsutövande delen av 
socialtjänsten, men även att vid behov motivera familjer att ta emot 
biståndsbedömda insatser.  
Upplägg: 
- Två socialrådgivare med exempelvis socionom eller samhällsvägledare som 

utbildningsbakgrund rekryteras. 
- De utgår och har sin placering på Hässlehuset och Norrbyhuset. 

Hässlehusets socialrådgivare arbetar också gentemot Hultas mötesplats och 
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Förslaget i korthet 
 
 
Socialrådgivare på mötesplatser  
Syfte: Att hjälpa besökare till mötesplatsen att finna sina egna resurser och 
förbättra sina livsvillkor, samt att genom tidiga insatser främja goda 
levnadsvillkor för barn och unga. Målsättningen är även att via serviceinsatser 
minska trycket på den myndighetsutövande delen av socialtjänsten, men även 
att vid behov motivera familjer att ta emot biståndsbedömda insatser.  
 
Genomförande: Två socialrådgivare rekryteras, vilka har sin placering på 
Hässlehuset och Norrbyhuset. Socialrådgivarna på mötesplatserna skulle vara 
en del av socialtjänstens förebyggande och uppsökande arbete, genom att verka 
i den öppna verksamheten för att skapa relationer och upptäcka behov hos 
besökarna. De kan med fördel ansvara för medborgarservice på mötesplatserna. 
Inom ramen för arbetet ska de medverka i samverkansmöten såsom SIP, 
elevhälsoteam och andra för ärendet relevanta sammanhang, till exempel 
samhällsorienteringen ute på mötesplatserna som organiserad av ALF. De kan 
likt socialrådgivarna på familjecentralerna arbeta med föräldraskapsstödjande 
insatser såsom ABC och/eller andra evidensbaserade program samt stödjande 
och rådgivande samtal. 

Resurser: Två socialrådgivare som arbetar uteslutande på mötesplatserna 
behöver rekryteras. Organisatoriskt bör de tillhöra IFO och vara en del i deras 
förebyggande och uppsökande verksamhet.  
 
Förslaget i helhet  
 
 
Socialrådgivare på mötesplatser  
 
Övergripande beskrivning: 
Socialrådgivaren på mötesplatserna skulle vara en del av socialtjänstens 
förebyggande arbete. Socialrådgivaren ska arbeta hälsofrämjande och vara ett 
lätt tillgängligt stöd. Målsättningen är att hjälpa besökare att finna sina egna 
resurser och förbättra sina livsvillkor, samt att genom tidiga insatser främja 
goda levnadsvillkor för barn och unga. Målsättningen är även att via 
serviceinsatser minska trycket på den myndighetsutövande delen av 
socialtjänsten, men även att vid behov motivera familjer att ta emot 
biståndsbedömda insatser.  
Upplägg: 
- Två socialrådgivare med exempelvis socionom eller samhällsvägledare som 

utbildningsbakgrund rekryteras. 
- De utgår och har sin placering på Hässlehuset och Norrbyhuset. 

Hässlehusets socialrådgivare arbetar också gentemot Hultas mötesplats och 
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Norrbyhusets socialrådgivare riktar också sina insatser gentemot Sjöbos 
och eventuellt Kristinebergs mötesplatser. 

- Viktigt att de blir förankrade i respektive hus som en del av 
personalgruppen och har sin placering där. 

o Krävs ett samtalsrum och kontorsplats. 

Uppdrag: 
- Målgrupp – de som besöker mötesplatserna 
- Vara en del av den öppna verksamheten, skapa relationer för att upptäcka 

behov. 
- Ansvarar för medborgarservice på mötesplatserna 
- Får sina uppdrag dels från övriga verksamheter i huset, där de upptäckt 

behov, men även från andra kommunala verksamheter i samverkan såsom 
Familjecentralen, skolorna, föreningsliv, ALF etc.  

- Deltar i samverkansmöten såsom SIP, elevhälsoteam och andra för ärendet 
relevanta sammanhang. 

- Finnas med i samhällsorienteringen ute på mötesplatserna, organiserad av 
ALF.  

- Samverkar med fältgruppen, skolor, Familjecentralen, stadsdelsvärdar, 
föreningsliv etc. 

- Föräldrastödjande insatser såsom ABC och/eller andra evidensbaserade 
program samt stödjande och rådgivande samtal. 

- Uppsökande uppdrag – vara en länk gentemot skolan, socialtjänst, 
fältgruppen,  

o Länk till föräldrar ex. kontakt med föräldrar vid avstängningar från 
ungdomsverksamheten, göra anmälan till socialtjänst.   

Organisation: 
- Organiserad under IFO:s förebyggande arbete 
- Enhetschef från IFO delaktig i mötesplatsens ledningsgrupp 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Peder Englund 
Handläggare 
033 357755 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-04-12 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00339 1.1.4.0 

  

 

Förslag på ett Integrerat team, insatser mot särskilt 
utsatta barn och unga 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

- Ett Integrerat team bildas i enlighet med förslaget och att medel tillförs 
Individ- och familjeomsorgsnämnden, Grundskolenämnden och 
Fritids- och folkhälsonämnden med en årsarbetskraft per nämnd, 
uppskattningsvis 2,5-3mkr/år för personalkostnader. Därutöver 
tillkommer kostnader för lokal och övrig drift under 2021-2023. 

- Individ och familjeomsorgsnämnden får samordningsansvar för det 
Integrerade teamet. 

- Utvärdering av metoden och insatserna ska ske kontinuerligt och 
redovisas till Kommunstyrelsen.  

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Ärendet i sin helhet 
Den politiska styrgruppen mot organiserad brottslighet har vid styrgruppsmötet 
den 24 mars 2021 föreslagit följande insatser mot den organiserade 
brottsligheten: Integrerat team (dnr 2021-00339) Socialrådgivare på 
mötesplatser (Dnr 2021-00354) samt Förslag på samverkansgrupp för utökad 
tillsyn med fokus på att motverka organiserad brottslighet (Dnr 2021-00325) 
Under sensommaren och hösten 2020 har Borås drabbats av ett antal grova 
våldsbrott och vapenanvändning både i stadsdelar och i centrala delar av Borås. 
Polisens bedömning är att den negativa utvecklingen till stora delar är effekter 
av den brottslighet som härrör från den organiserade brottsligheten och de 
kriminella nätverken. För att bryta den negativa utvecklingen bildades i 
november 2020 en Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet bestående av 
samtliga kommunalråd samt gruppledaren för (V). Den politiska styrgruppen 
har fyra inriktningar mot den organiserade brottsligheten; Trygghetsskapande 
arbete, Förebygga och förhindra finansiering, Förebygga och förhindra Borås 
Stad som möjliggörare samt Förebyggande arbete mot barn och unga, särskilt 
fokus på mest utsatta. 

I inriktningen förebyggande arbete mot barn och unga har förvaltningschefen 
för Individ och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) identifierat 

Nr 64
Förslag till ett Integrerat team, insatser mot särskilt ut-
satta barn och unga
2021-04-12 Dnr KS 2021-00339 1.1.4.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2021-00339 1.1.4.0 

  

 

Förslag på ett Integrerat team, insatser mot särskilt 
utsatta barn och unga 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

- Ett Integrerat team bildas i enlighet med förslaget och att medel tillförs 
Individ- och familjeomsorgsnämnden, Grundskolenämnden och 
Fritids- och folkhälsonämnden med en årsarbetskraft per nämnd, 
uppskattningsvis 2,5-3mkr/år för personalkostnader. Därutöver 
tillkommer kostnader för lokal och övrig drift under 2021-2023. 

- Individ och familjeomsorgsnämnden får samordningsansvar för det 
Integrerade teamet. 

- Utvärdering av metoden och insatserna ska ske kontinuerligt och 
redovisas till Kommunstyrelsen.  

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Ärendet i sin helhet 
Den politiska styrgruppen mot organiserad brottslighet har vid styrgruppsmötet 
den 24 mars 2021 föreslagit följande insatser mot den organiserade 
brottsligheten: Integrerat team (dnr 2021-00339) Socialrådgivare på 
mötesplatser (Dnr 2021-00354) samt Förslag på samverkansgrupp för utökad 
tillsyn med fokus på att motverka organiserad brottslighet (Dnr 2021-00325) 
Under sensommaren och hösten 2020 har Borås drabbats av ett antal grova 
våldsbrott och vapenanvändning både i stadsdelar och i centrala delar av Borås. 
Polisens bedömning är att den negativa utvecklingen till stora delar är effekter 
av den brottslighet som härrör från den organiserade brottsligheten och de 
kriminella nätverken. För att bryta den negativa utvecklingen bildades i 
november 2020 en Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet bestående av 
samtliga kommunalråd samt gruppledaren för (V). Den politiska styrgruppen 
har fyra inriktningar mot den organiserade brottsligheten; Trygghetsskapande 
arbete, Förebygga och förhindra finansiering, Förebygga och förhindra Borås 
Stad som möjliggörare samt Förebyggande arbete mot barn och unga, särskilt 
fokus på mest utsatta. 

I inriktningen förebyggande arbete mot barn och unga har förvaltningschefen 
för Individ och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) identifierat 
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utvecklingsområden för att omhänderta det förebyggande arbetet mot de mest 
utsatta barn och unga vilket föredragits för den politiska styrgruppen den 4 
december 2020. Syftet med förslagen är främst att förhindra rekrytering till den 
organiserade brottsligheten. 

Förslagen har bearbetats av en arbetsgrupp inom Socialt hållbart Borås (ShB) 
som har bestått av deltagare från Polisen, Grf, FoF, och IFO och förslagen 
fördrogs för styrgruppen inom ShB och för den politiska styrgruppen den 24 
mars 2021. Förslaget om ett integrerat team bedömdes ha störst påverkan mot 
rekrytering till den organiserade brottsligheten och det föreslogs att förslaget 
ska lyftas till Kommunstyrelsen för beslut. Övriga förslag bör enligt 
styrgruppen omhändertas inom ShB. 

Målgruppen för det integrerade teamet föreslås vara ungdomar med ett 
utåtagerande och hotfullt beteende som redan har debuterat i kriminalitet och 
har en låg motivation till förändring. Syftet och målet med den föreslagna 
verksamheten är att genom ett relationsskapande arbete motivera målgruppen 
att återintegreras till en fungerande skolgång eller sysselsättning, meningsfull 
fritid och att de upphör med det kriminella och normbrytande beteendet. 

Det integrerade teamet föreslås därför bestå av socionom, polis, fritidsledare 
och studie- och yrkesvägledare som har kvar sin anställning och tillhörighet i 
respektive verksamhetsområde men finnas i gemensamma lokaler. Detta 
innebär att ett tvärprofessionellt arbete och ger en bred kompetens och 
professionella nätverk som ökar förutsättningarna för att fånga upp 
målgruppen. Teamet ska fokusera på att motivera individerna och deras 
vårdnadshavare att ta emot det stöd som erbjuds. Verksamheten och det dagliga 
arbetet föreslås samordnas av socialtjänsten. 

Resurser till ett integrerat team finns inte inom ordinarie verksamhet vilket 
innebär att ny personal måste anställas. Bedömningen är att det behövs en 
årsarbetare till respektive förvaltning (IFO,GRF och FoF) uppskattningsvis 2,5-
3 mkr samt medel till lokalisering och övrig drift.  

Det föreslås vidare att det först anställs en projektledare som får i uppdrag att 
närmare utreda förutsättningarna för verksamheten och konkretisera uppdrag 
och roller samt formulera avtal mellan parterna.  

 

Förslag på finansiering  

Åtgärderna föreslås att finansieras inom ramen för ett nytt riktat statsbidrag 
från Socialstyrelsen ”Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta 
områden”. Satsningen syftar till att minska risken att barn och unga dras in i 
eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Det kan handla om insatser som 
kompletterar och förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom 
ramen för det brottsförebyggande arbetet t.ex. fler fältarbetare eller 
motsvarande som arbetar uppsökande och relationsbyggande gentemot barn 
och ungdomar. Det kan även handla om olika former av strukturerad 
samverkan mellan skola, socialtjänst och polis på individnivå som kan syfta till 
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att stärka socialtjänstens förutsättningar att identifiera unga som kan vara i 
behov av insatser kring barn och unga som hamnat i eller riskerar att hamna i 
en kriminell livsstil. Medlen kan gå till insatser som kompletterar, utvecklar, och 
förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom ramen för det 
brottsförebyggande arbetet. Medlen får inte ersätta befintlig verksamhet som 
redan bedrivs när medel rekvireras. Totalt uppgår satsningen till 250 000 000 
kronor för 2021. För Borås del innebär det 11,2 mnkr. Regeringen har beslutat 
att avsätta 250 000 000 kronor årligen även för 2022–2023 under förutsättning 
att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

     

               

Beslutsunderlag 
1. Återkoppling avseende uppdrag, Förslag om integrerat team 2021-02-26 
2. Svar från lokalpolisområde Borås, lokalpolisområdeschef Mattias Ramsö 
2021-03-14   

Beslutet expedieras till 
1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 
2. Grundskolenämnden 
3. Fritids- och folkhälsonämnden 
 

 

Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

Peder Englund 
Avdelningschef 
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att stärka socialtjänstens förutsättningar att identifiera unga som kan vara i 
behov av insatser kring barn och unga som hamnat i eller riskerar att hamna i 
en kriminell livsstil. Medlen kan gå till insatser som kompletterar, utvecklar, och 
förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom ramen för det 
brottsförebyggande arbetet. Medlen får inte ersätta befintlig verksamhet som 
redan bedrivs när medel rekvireras. Totalt uppgår satsningen till 250 000 000 
kronor för 2021. För Borås del innebär det 11,2 mnkr. Regeringen har beslutat 
att avsätta 250 000 000 kronor årligen även för 2022–2023 under förutsättning 
att riksdagen beviljar medel för ändamålet.

     

               

Beslutsunderlag 
1. Återkoppling avseende uppdrag, Förslag om integrerat team 2021-02-26 
2. Svar från lokalpolisområde Borås, lokalpolisområdeschef Mattias Ramsö 
2021-03-14   

Beslutet expedieras till 
1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 
2. Grundskolenämnden 
3. Fritids- och folkhälsonämnden 
 

 

Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

Peder Englund 
Avdelningschef 

 

Protokollsanteckning  Kommunstyrelsen 
  2021-04-12 
 

    

 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

 

 

 
CKS3: Förslag till ett Integrerat team, insatser mot särskilt utsatta barn och unga 
 

Den politiska styrgruppen mot organiserad brottslighet är en politisk tillsatt grupp där alla partier är 
representerade. Syftet med gruppen är att ta fram förslag till åtgärder mot organiserad brottslighet 
med bred politisk förankring. Till dagens kommunstyrelse har de styrande partierna tagit fram förslag 
till åtgärder mot organiserad brottslighet.  

M och KD vill synliggöra att underlaget till dagens beslut har varit bristfälliga både avseende 
information och politisk förankring. M och KD hade exempelvis önskat att utreda om vilken 
förvaltning som vara ansvarig för det integrerade teamet och en mer långsiktig finansiering.  

Under kommunstyrelsens sammanträde har M och KD fått svar på våra frågor och vi kommer därför 
att ställa oss bakom förslaget till åtgärder. Dock önskar M och KD att kommande förslag från 
styrgruppen ska vara alla partier tillhanda tidigare i processen och att underlagen innehåller så 
mycket information så att vi känner oss trygga med att fatta beslut. 

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Återkoppling avseende uppdrag: 
Förebyggande arbete mot barn och unga, 
särskilt fokus på mest utsatta. 
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Återkoppling avseende uppdrag: 
Förebyggande arbete mot barn och unga, 
särskilt fokus på mest utsatta. 
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Uppdrag  
 Ta fram förslag på förstärkta insatser inom området förebyggande arbete 

mot barn och unga, särskilt fokus på mest utsatta, i syfte att motverka 
rekrytering till organiserad brottslighet.  

 Kartlägga pågående samverkan avseende främjande och förebyggande 
insatser för barn och unga (0-18 år) med särskilt fokus på mest utsatta.  

 

Inledning  
Beredningsgruppen har berett tre förslag från Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen och ett förslag från Förskoleförvaltningen om 
förstärkta, kunskapsbaserade åtgärder inom de områden där det identifierats 
behov och saknas insatser. De olika förslagen har beretts av tjänstemän från 
berörda förvaltningar. Varje insats presenteras kortfattat nedan och i sin helhet 
längre fram i dokumentet.  

En kartläggning av samverkansstrukturer där förvaltningar/parter samverkar 
avseende de mest utsatta bifogas som bilaga.   

Beredningsgruppen vill poängtera vikten av att identifiera vad som saknas i det 
befintliga förebyggande arbetet och utifrån det bygga på befintliga strukturer 
och resursstärka dessa. De satsningar som genomförs bör relatera till varandra 
och riktas både till grupper och individer. Selektiva stödjande insatser, som 
syftar till att förhindra en negativ utveckling, riktas till grupper som riskerar att 
utveckla problem.  
 
För att förhindra att problem uppstår är det viktigt att prioritera tidiga insatser 
såsom utökade hembesök och språkutveckling i förskolan. Samtidigt behöver vi 
fokusera på de individer som har identifierats med allvarligare problem, det vill 
säga unga individer som befinner sig i riskzon. Här föreslås insatser på 
indikerad nivå såsom integrerat team och uppsökande arbete via mötesplatser 
och i civilsamhället.  
 
Det finns generellt en svårighet att avgöra om metoder som riktar sig till barn 
och unga med normbrytande beteende/kriminalitet är effektiva på ett sätt att de 
bidrar till att normbrytande beteenden minskar, eller minskar mer än andra 
jämförbara metoder eller minskar mer än ”traditionellt arbete”. Vissa metoder 
uttalar BRÅ, SBU eller Socialstyrelsen sig om och säger att det kan tyda på att 
de har effekt men ofta anges relativt små effekter.  
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Förslaget i korthet 
 
 
Integrerat team för ungdomar med normbrytande beteende 
Syfte: Syfte med den föreslagna verksamheten är att genom ett 
relationsskapande arbete motivera individer med normbrytande beteende (13-
15 år) att åter integreras till en fungerande skolgång eller sysselsättning, en 
meningsfull fritid samt att individerna upphör med det kriminella och/eller 
normbrytande beteendet. Målgruppen för teamets arbete är unga som redan har 
hamnat i kriminell verksamhet eller riskerar att hamna där. 
 
Genomförande: Teamet bör bestå av socionom, polis, fritidsledare och studie- 
och yrkesvägledare. Denna sammansättning av ett team innebär ett 
tvärprofessionellt arbete och ger en bredd i kompetens och professionella 
nätverk som ökar förutsättningarna att tidigt fånga upp målgruppen. Teamet 
bör sitta i gemensamma lokaler men ha sin anställning och tillhörighet i 
respektive verksamhetsområde. Ett organiserat integrerat arbete bygger på 
gemensamt ansvarstagande för den avtalade verksamheten och huvudmännen 
har ett gemensamt ansvar för att personal har kunskap om lagar, riktlinjer och 
policy för verksamheternas områden. Teamet ska fokusera på att motivera 
individerna och deras vårdnadshavare till att ta emot det stöd som erbjuds. 
 
Resurser: Resurser till ett integrerat team finns inte inom ordinarie verksamhet 
idag vilket innebär att ny personal måste anställas. Det behövs en årsarbetare till 
respektive förvaltning (IFO, GRF och FOF). Medverkande i teamet bör 
uteslutande arbeta i det integrerade teamet, för att kunna arbeta uppsökande, 
operativt och händelsebaserat. En dialog behöver föras med polisen avseende 
deras medverkan.  
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Förslaget i korthet 
 
 
Integrerat team för ungdomar med normbrytande beteende 
Syfte: Syfte med den föreslagna verksamheten är att genom ett 
relationsskapande arbete motivera individer med normbrytande beteende (13-
15 år) att åter integreras till en fungerande skolgång eller sysselsättning, en 
meningsfull fritid samt att individerna upphör med det kriminella och/eller 
normbrytande beteendet. Målgruppen för teamets arbete är unga som redan har 
hamnat i kriminell verksamhet eller riskerar att hamna där. 
 
Genomförande: Teamet bör bestå av socionom, polis, fritidsledare och studie- 
och yrkesvägledare. Denna sammansättning av ett team innebär ett 
tvärprofessionellt arbete och ger en bredd i kompetens och professionella 
nätverk som ökar förutsättningarna att tidigt fånga upp målgruppen. Teamet 
bör sitta i gemensamma lokaler men ha sin anställning och tillhörighet i 
respektive verksamhetsområde. Ett organiserat integrerat arbete bygger på 
gemensamt ansvarstagande för den avtalade verksamheten och huvudmännen 
har ett gemensamt ansvar för att personal har kunskap om lagar, riktlinjer och 
policy för verksamheternas områden. Teamet ska fokusera på att motivera 
individerna och deras vårdnadshavare till att ta emot det stöd som erbjuds. 
 
Resurser: Resurser till ett integrerat team finns inte inom ordinarie verksamhet 
idag vilket innebär att ny personal måste anställas. Det behövs en årsarbetare till 
respektive förvaltning (IFO, GRF och FOF). Medverkande i teamet bör 
uteslutande arbeta i det integrerade teamet, för att kunna arbeta uppsökande, 
operativt och händelsebaserat. En dialog behöver föras med polisen avseende 
deras medverkan.  
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Förslaget i helhet  
 
Integrerat team för ungdomar med normbrytande beteende 
En arbetsgrupp bestående av Karin Mård Stavåsen, polismyndigheten, Joakim 
Cannerfors grundskoleförvaltningen, Marie-Louise Bengtsson, Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och Agneta Kettil, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
har resonerat kring förslaget om ett integrerat team för ungdomar med normbrytande 
beteende.  
 
Nulägesbeskrivning 
Det finns en grupp ungdomar som har ett allt mer utagerande och hotfullt beteende 
och har redan debuterat i kriminalitet. Kriminaliteten eskalerar och de saknar eller har 
låg motivation till förändring. De är svåra att nå och saknar tilltro till samhället. 
Ungdomarna är genom sitt beteende en risk både för sig själva och sin omgivning. De 
blir ofta snabbt välkända i negativ bemärkelse och har en dålig påverkan på andra 
ungdomar i sin närhet. De tenderar också få så kallade anhängare till sig. Situationen 
för denna grupp ungdomar eskalerar snabbt och de ses och kontrolleras ofta av äldre 
ungdomar/vuxna som redan är än mer etablerade i kriminella miljöer och i 
narkotikasammanhang.  
Det behövs insatser snarast både för att försöka komma tillrätta med den enskilde 
individens situation men också för att minska deras negativa påverkan på andra barn 
och ungdomar i dess omgivning.  
Berörda verksamheter har få redskap för att möta gruppen på ett adekvat sätt och för 
att åstadkomma en positiv utveckling behöver åtgärder vidtas för att utveckla och 
strukturera samverkan mellan aktörer. Det krävs ett nära samarbete för att om möjligt 
fånga upp dessa ungdomar och arbeta för att åter integrera dem tillbaka till familjen, 
utbildning eller annan verksamhet och en meningsfull fritid. 
Det behövs insatser som riktar sig direkt till målgruppen unga med en allt mer 
eskalerande kriminalitet eller annat omfattande normbrytande beteende.  
 
Arbetsgruppens förslag 
För att åstadkomma en positiv utveckling behöver åtgärder vidtas för att utveckla och 
strukturera samverkan mellan aktörer. I ett teambaserat arbete samorganiseras olika 
yrkesgrupper och skapar förutsättningar för en långvarig, professionell och hållbar 
samverkan.  
Arbetsgruppen har resonerat kring målgruppen och bedömer att åldern 13-18 år är ett i 
sammanhanget stort åldersspann då det under de åren ofta hinner ske en omfattande 
utveckling av kriminalitet. Insatser i öppenvård och frivilliga former har visat sig 
otillräckliga i dess nuvarande form. Det är viktigt att försöka möta upp dessa 
ungdomar så tidigt som möjligt då de börjat utveckla ett kriminellt beteende. 
Fältverksamheten möter många ungdomar och har ett tydligare förebyggande 
perspektiv. Det som idag anses saknas är en insats som mer direkt riktar sig till en 
grupp ungdomar som redan utvecklat ett påtagligt destruktivt leverne och är på väg in i 
en kriminell livsstil. 
Arbetsgruppen anser också att föräldrar och andra nära anhöriga är viktiga att 
inkludera i samverkan kring målgruppen och att teamet även ska arbeta uppsökande 
och motiverande mot nätverket. 
Teamet bör arbeta uppsökande, stödjande och motiverande vilket innebär att de 
behöver arbeta på oregelbundna arbetstider för att möjliggöra att kunna möta 
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ungdomarna på deras arenor. Det är också viktigt att öka närvaron av vuxna inte minst 
kvällar och helger ute i områdena vilket teamet skulle kunna bidra med.  
Syfte och mål 
Syfte och mål med den föreslagna verksamheten är att genom ett relationsskapande 
arbete motivera målgruppen att åter integreras till en fungerande skolgång eller 
sysselsättning, en meningsfull fritid och att de upphör med det kriminella och 
normbrytande beteendet. 
 
Organisation 
Ett organiserat integrerat arbete bygger på gemensamt ansvarstagande för den avtalade 
verksamheten och huvudmännen har ett gemensamt ansvar för att personal har 
kunskap om lagar, riktlinjer och policy för verksamheternas områden. Det är ett 
gemensamt ansvar att personal ges förutsättningar och tid för att utveckla och driva det 
teambaserade arbetet. 
Arbetsgruppen är positiva till en integrerad verksamhet och ser att det är lämpligt att 
samla ett team bestående av medarbetare från Individ- och familjeomsorgen, polisen, 
grundskolan och fritidsverksamheten. Teamet bör sitta i gemensamma lokaler men ha 
kvar sin anställning och tillhörighet i respektive verksamhetsområde. En fördel är om 
teamet utgår från lokaler på Österlånggatan 64 eller i dess närhet då där finns flera 
andra verksamheter som är viktiga samverkansparter för denna typ av verksamhet, 
exempelvis Mini-Maria. 
Teamet bör bestå av socionom, polis, fritidsledare och studie- och yrkesvägledare. 
Denna sammansättning av ett team innebär ett tvärprofessionellt arbete och ger en 
bredd i kompetens och professionella nätverk som ökar förutsättningarna att tidigt 
fånga upp målgruppen. Teamets uppdrag blir att försöka fånga upp ungdomarna och 
vägleda och motivera dem till stöd och insatser som leder till att de bryter sitt 
kriminella och i övrigt normbrytande beteende och åter integreras till utbildning och en 
meningsfull sysselsättning. De olika professionerna bör vardera motsvara en 
årsarbetare och medel för verksamheten måste tillskjutas om det ska vara möjligt att 
starta upp detta arbete. Uppskattningsvis rör det sig om ca 2,5 -3 mkr för 
personalkostnader och sedan tillkommer kostnader för lokal och övrig drift. 
Verksamheten och det dagliga arbetet kan samordnas av socialtjänsten. En arbetsgrupp 
bestående av första linjens chefer bör utgöra en arbetsgrupp för den operativa 
styrningen och det verksamhetsnära utvecklingsarbetet. Den strategiska styrningen bör 
utgöras av en styrgrupp bestående av förvaltningschefer och polischef.  
Borås stad har antagit ett länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och 
kommunerna i Västra Götaland kring organiserat integrerat arbete för personer med 
psykisk ohälsa, missbruk och beroende. I detta dokument finns angett viktiga aspekter 
att tänka på i samband med införandet av en integrerad verksamhet vilket kan vara bra 
att ha med i det fortsatta arbetet.  
 
Hur gå vidare 
Om styrgruppen för Socialt hållbart Borås anser förslaget värt att arbeta vidare med så 
föreslås att det tillsätts en projektledare som får i uppdrag att närmare utreda 
förutsättningar för verksamheten och konkretisera uppdrag och roller samt formulera 
avtal mellan parterna. 
Inom polismyndigheten har ännu inte någon dialog först kring deras eventuella 
medverkan och det är viktig att styrgruppen för socialt hållbart Borås initierar en sådan 
kontakt innan ett eventuellt nytt uppdrag att gå vidare med förslaget ges.  
-  
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Förslag på en samverkansgrupp för utökad tillsyn med 
fokus på att motverka organiserad brottslighet i Borås 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att; 

- Miljö- och konsumentnämnden tillförs resurser i enlighet med förslaget 
om en samverkansgrupp för utökad tillsyn mot organiserad brottslighet 
med tre årsarbetskrafter eller 2,4 mkr/år under 2021-2023 samt att 

- utvärdering av metoden och insatserna ska ske kontinuerligt till 
kommunstyrelsen.       

Ärendet i sin helhet 
Den politiska styrgruppen mot organiserad brottslighet har vid styrgruppsmötet 
den 24 mars 2021 föreslagit följande insatser mot den organiserade 
brottsligheten: Integrerat team (dnr 2021-00339) Socialrådgivare på 
mötesplatser (Dnr 2021-00354) samt Förslag på samverkansgrupp för utökad 
tillsyn med fokus på att motverka organiserad brottslighet (Dnr 2021-00325) 
Under sensommaren och hösten 2020 har Borås drabbats av ett antal grova 
våldsbrott och vapenanvändning både i stadsdelar och i centrala delar av Borås. 
Polisens bedömning är att den negativa utvecklingen till stora delar är effekter 
av den brottslighet som härrör från den organiserade brottsligheten och de 
kriminella nätverken. För att bryta den negativa utvecklingen bildades i 
november 2020 en Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet bestående av 
samtliga kommunalråd samt gruppledaren för (V). Den politiska styrgruppen 
har fyra inriktningar mot den organiserade brottsligheten; Trygghetsskapande 
arbete, Förebygga och förhindra finansiering, Förebygga och förhindra Borås stad som 
möjliggörare samt Förebyggande arbete mot barn och unga, särskilt fokus på mest utsatta. 

Tillsyn och kontroll av olika branscher är en viktig faktor för att motverka 
finansiering och att kommunen möjliggör för oseriös konkurrens och 
människohandel/prostitution av den organiserade brottsligheten. Malmö Stad 
och Helsingborgs Stad har sedan tre-fyra år utvecklat former för fördjupad 
myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet med goda resultat. 
Tjänstepersoner från Miljöförvaltningen har tagit del av deras rapporter och 
intervjuat tjänstepersoner från Malmö och Helsingborg samt haft möten med 
representanter från Lokalpolisområde Borås och Stadsledningskansliets 
avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS).  

Förslaget 
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ungdomarna på deras arenor. Det är också viktigt att öka närvaron av vuxna inte minst 
kvällar och helger ute i områdena vilket teamet skulle kunna bidra med.  
Syfte och mål 
Syfte och mål med den föreslagna verksamheten är att genom ett relationsskapande 
arbete motivera målgruppen att åter integreras till en fungerande skolgång eller 
sysselsättning, en meningsfull fritid och att de upphör med det kriminella och 
normbrytande beteendet. 
 
Organisation 
Ett organiserat integrerat arbete bygger på gemensamt ansvarstagande för den avtalade 
verksamheten och huvudmännen har ett gemensamt ansvar för att personal har 
kunskap om lagar, riktlinjer och policy för verksamheternas områden. Det är ett 
gemensamt ansvar att personal ges förutsättningar och tid för att utveckla och driva det 
teambaserade arbetet. 
Arbetsgruppen är positiva till en integrerad verksamhet och ser att det är lämpligt att 
samla ett team bestående av medarbetare från Individ- och familjeomsorgen, polisen, 
grundskolan och fritidsverksamheten. Teamet bör sitta i gemensamma lokaler men ha 
kvar sin anställning och tillhörighet i respektive verksamhetsområde. En fördel är om 
teamet utgår från lokaler på Österlånggatan 64 eller i dess närhet då där finns flera 
andra verksamheter som är viktiga samverkansparter för denna typ av verksamhet, 
exempelvis Mini-Maria. 
Teamet bör bestå av socionom, polis, fritidsledare och studie- och yrkesvägledare. 
Denna sammansättning av ett team innebär ett tvärprofessionellt arbete och ger en 
bredd i kompetens och professionella nätverk som ökar förutsättningarna att tidigt 
fånga upp målgruppen. Teamets uppdrag blir att försöka fånga upp ungdomarna och 
vägleda och motivera dem till stöd och insatser som leder till att de bryter sitt 
kriminella och i övrigt normbrytande beteende och åter integreras till utbildning och en 
meningsfull sysselsättning. De olika professionerna bör vardera motsvara en 
årsarbetare och medel för verksamheten måste tillskjutas om det ska vara möjligt att 
starta upp detta arbete. Uppskattningsvis rör det sig om ca 2,5 -3 mkr för 
personalkostnader och sedan tillkommer kostnader för lokal och övrig drift. 
Verksamheten och det dagliga arbetet kan samordnas av socialtjänsten. En arbetsgrupp 
bestående av första linjens chefer bör utgöra en arbetsgrupp för den operativa 
styrningen och det verksamhetsnära utvecklingsarbetet. Den strategiska styrningen bör 
utgöras av en styrgrupp bestående av förvaltningschefer och polischef.  
Borås stad har antagit ett länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och 
kommunerna i Västra Götaland kring organiserat integrerat arbete för personer med 
psykisk ohälsa, missbruk och beroende. I detta dokument finns angett viktiga aspekter 
att tänka på i samband med införandet av en integrerad verksamhet vilket kan vara bra 
att ha med i det fortsatta arbetet.  
 
Hur gå vidare 
Om styrgruppen för Socialt hållbart Borås anser förslaget värt att arbeta vidare med så 
föreslås att det tillsätts en projektledare som får i uppdrag att närmare utreda 
förutsättningar för verksamheten och konkretisera uppdrag och roller samt formulera 
avtal mellan parterna. 
Inom polismyndigheten har ännu inte någon dialog först kring deras eventuella 
medverkan och det är viktig att styrgruppen för socialt hållbart Borås initierar en sådan 
kontakt innan ett eventuellt nytt uppdrag att gå vidare med förslaget ges.  
-  
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Förslag på en samverkansgrupp för utökad tillsyn med 
fokus på att motverka organiserad brottslighet i Borås 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att; 

- Miljö- och konsumentnämnden tillförs resurser i enlighet med förslaget 
om en samverkansgrupp för utökad tillsyn mot organiserad brottslighet 
med tre årsarbetskrafter eller 2,4 mkr/år under 2021-2023 samt att 

- utvärdering av metoden och insatserna ska ske kontinuerligt till 
kommunstyrelsen.       

Ärendet i sin helhet 
Den politiska styrgruppen mot organiserad brottslighet har vid styrgruppsmötet 
den 24 mars 2021 föreslagit följande insatser mot den organiserade 
brottsligheten: Integrerat team (dnr 2021-00339) Socialrådgivare på 
mötesplatser (Dnr 2021-00354) samt Förslag på samverkansgrupp för utökad 
tillsyn med fokus på att motverka organiserad brottslighet (Dnr 2021-00325) 
Under sensommaren och hösten 2020 har Borås drabbats av ett antal grova 
våldsbrott och vapenanvändning både i stadsdelar och i centrala delar av Borås. 
Polisens bedömning är att den negativa utvecklingen till stora delar är effekter 
av den brottslighet som härrör från den organiserade brottsligheten och de 
kriminella nätverken. För att bryta den negativa utvecklingen bildades i 
november 2020 en Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet bestående av 
samtliga kommunalråd samt gruppledaren för (V). Den politiska styrgruppen 
har fyra inriktningar mot den organiserade brottsligheten; Trygghetsskapande 
arbete, Förebygga och förhindra finansiering, Förebygga och förhindra Borås stad som 
möjliggörare samt Förebyggande arbete mot barn och unga, särskilt fokus på mest utsatta. 

Tillsyn och kontroll av olika branscher är en viktig faktor för att motverka 
finansiering och att kommunen möjliggör för oseriös konkurrens och 
människohandel/prostitution av den organiserade brottsligheten. Malmö Stad 
och Helsingborgs Stad har sedan tre-fyra år utvecklat former för fördjupad 
myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet med goda resultat. 
Tjänstepersoner från Miljöförvaltningen har tagit del av deras rapporter och 
intervjuat tjänstepersoner från Malmö och Helsingborg samt haft möten med 
representanter från Lokalpolisområde Borås och Stadsledningskansliets 
avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS).  

Förslaget 

Nr 65
Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad 
tillsyn med fokus på tillsyn för att motverka organise-
rad brottslighet i Borås
2021-04-12 Dnr KS 2021-00325 1.1.4.3

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Förslaget om en Samverkansgrupp för utökad tillsyn för att gemensamt 
fokusera tillsynsinsatser för att motverka organiserad brottslighet är att bilda en 
undergrupp till den redan befintliga Lokala myndighetssamverkan som initierats 
av CKS i november 2016. Representanter från tretton olika myndigheter 
sammanträder cirka en gång per månad med en gemensam inriktning: Trygghet, 
Rättvisa och Demokrati i Borås och undergruppen bemannas med 
representanter från relevanta myndigheter vid planering och genomförande av 
insatser mot främst miljö- och hälsoskydd, alkohol, tobak, receptfria läkemedel 
samt livsmedel och andra i sammanhanget relevanta områden. 

Miljö- och konsumentnämnden föreslås ansvara för att samordna 
myndighetssamverkan för Borås stad i den utökade tillsynsverksamheten mot 
organiserad brottslighet. 

Resurser 

Miljö- och konsumentnämnden föreslås få extra resurser motsvarande 3 
årsarbetare eller 2,4 mkr/år.  

 En samordnare till miljöförvaltningen för samordning av utökad tillsyn 
mot främst organiserad brottslighet. 

 Två inspektörer motsvarande två årsarbetarer till miljöförvaltningen. 
Uppdraget fördelas på fyra till sex inspektörer från miljötillsyn, tillstånd 
och livsmedelskontroll. Inspektörerna arbetar också med ordinarie 
tillsyn och kontroll. 

 

Miljö- och konsumentnämnden har vid sammanträde 2021-03-23, Dnr 2021-
154, tillstyrkt förslaget att tillskriva kommunstyrelsen om utökade resurser för 
arbete med utökad tillsyn och har översänt förslaget till kommunstyrelsen för 
vidare hantering och beslut.  

Förslaget finns i sin helhet bifogat i ärendet. 

 

Finansiering 

Miljö- och konsumentnämndens förslag föreslås finansieras genom riktat 
statsbidrag från Socialstyrelsen: 

Åtgärderna föreslås att finansieras inom ramen för ett nytt riktat statsbidrag 
från Socialstyrelsen ”Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta 
områden”. Satsningen syftar till att minska risken att barn och unga dras in i 
eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Det kan handla om insatser som 
kompletterar och förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom 
ramen för det brottsförebyggande arbetet t.ex. fler fältarbetare eller 
motsvarande som arbetar uppsökande och relationsbyggande gentemot barn 
och ungdomar. Det kan även handla om olika former av strukturerad 
samverkan mellan skola, socialtjänst och polis på individnivå som kan syfta till 
att stärka socialtjänstens förutsättningar att identifiera unga som kan vara i 
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Förslaget om en Samverkansgrupp för utökad tillsyn för att gemensamt 
fokusera tillsynsinsatser för att motverka organiserad brottslighet är att bilda en 
undergrupp till den redan befintliga Lokala myndighetssamverkan som initierats 
av CKS i november 2016. Representanter från tretton olika myndigheter 
sammanträder cirka en gång per månad med en gemensam inriktning: Trygghet, 
Rättvisa och Demokrati i Borås och undergruppen bemannas med 
representanter från relevanta myndigheter vid planering och genomförande av 
insatser mot främst miljö- och hälsoskydd, alkohol, tobak, receptfria läkemedel 
samt livsmedel och andra i sammanhanget relevanta områden. 

Miljö- och konsumentnämnden föreslås ansvara för att samordna 
myndighetssamverkan för Borås stad i den utökade tillsynsverksamheten mot 
organiserad brottslighet. 

Resurser 

Miljö- och konsumentnämnden föreslås få extra resurser motsvarande 3 
årsarbetare eller 2,4 mkr/år.  

 En samordnare till miljöförvaltningen för samordning av utökad tillsyn 
mot främst organiserad brottslighet. 

 Två inspektörer motsvarande två årsarbetarer till miljöförvaltningen. 
Uppdraget fördelas på fyra till sex inspektörer från miljötillsyn, tillstånd 
och livsmedelskontroll. Inspektörerna arbetar också med ordinarie 
tillsyn och kontroll. 

 

Miljö- och konsumentnämnden har vid sammanträde 2021-03-23, Dnr 2021-
154, tillstyrkt förslaget att tillskriva kommunstyrelsen om utökade resurser för 
arbete med utökad tillsyn och har översänt förslaget till kommunstyrelsen för 
vidare hantering och beslut.  

Förslaget finns i sin helhet bifogat i ärendet. 

 

Finansiering 

Miljö- och konsumentnämndens förslag föreslås finansieras genom riktat 
statsbidrag från Socialstyrelsen: 

Åtgärderna föreslås att finansieras inom ramen för ett nytt riktat statsbidrag 
från Socialstyrelsen ”Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta 
områden”. Satsningen syftar till att minska risken att barn och unga dras in i 
eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Det kan handla om insatser som 
kompletterar och förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom 
ramen för det brottsförebyggande arbetet t.ex. fler fältarbetare eller 
motsvarande som arbetar uppsökande och relationsbyggande gentemot barn 
och ungdomar. Det kan även handla om olika former av strukturerad 
samverkan mellan skola, socialtjänst och polis på individnivå som kan syfta till 
att stärka socialtjänstens förutsättningar att identifiera unga som kan vara i 
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behov av insatser kring barn och unga som hamnat i eller riskerar att hamna i 
en kriminell livsstil. Medlen kan gå till insatser som kompletterar, utvecklar, och 
förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom ramen för det 
brottsförebyggande arbetet. Medlen får inte ersätta befintlig verksamhet som 
redan bedrivs när medel rekvireras. Totalt uppgår satsningen till 250 000 000 
kronor för 2021. För Borås del innebär det 11,2 mnkr.  Regeringen har beslutat 
att avsätta 250 000 000 kronor årligen även för 2022–2023 under förutsättning 
att riksdagen beviljar medel för ändamålet. 
 

               

Beslutsunderlag 
1. Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus på tillsyn 
för att motverka organiserad brottslighet i Borås, 2021-03-15 
2. Beslut § 61 Miljö- och Konsumentnämnden, 2021-03-23  
 

Beslutet expedieras till 
1. Miljö- och konsumentnämnden 
 
 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Peder Englund 
Avdelningschef 
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Bilaga – Upplägg på miljöförvaltningen Borås Stad samt 
omvärldsbevakning, exempel från Helsingborgs stad och 
Malmö stad 

Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn  
Förslaget för att gemensamt fokusera tillsynsinsatser för att motverka organiserad 
brottslighet är att bilda en undergrupp till den befintliga den lokala 
myndighetssamverkan med namnet Samverkansgrupp för utökad tillsyn. 
Undergruppen bemannas med operativ tillsynspersonal från alla myndigheter inom 
den lokala myndighetssamverkan inklusive kommunerna Ulricehamn och Tranemo. 

(Motsvarande grupp i Helsingborg kallas lokalt samverkansråd och i Malmö 
arbetsgruppen för myndighetssamverkan.) 

Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att samordna myndighetssamverkan för 
Borås Stad och är sammankallande i Samverkansgrupp för utökad tillsyn. 

Nämnden sätter årligen upp separata mål för antalet tillsynsinsatser inom 
myndighetssamverkan för hälsoskydd, miljöskydd, alkohol, tobak, receptfria 
läkemedel och livsmedelskontroll. Övriga relevanta myndigheter som har 
tillsynsansvar ska på samma sätt ange separata mål för tillsynsinsatserna. Nämnden 
ansvarar för att sammanställa gemensamma mål och en handlingsplan för 
tillsynsinsatser mot den organiserade brottsligheten i Borås Stad. 
 

Resurser 
Budget 2021, från och med 2021-xx-xx, Y mkr motsvarande 3 årsarbetare (åa). 

- Samordnare, 1 åa till miljöförvaltningen. Samordnaren ska ha god juridisk 
kompetens inom flera lagområden, goda kunskaper kring hantering av 
dokumentation samt kunna planera och inspirera ett gott samarbete.  

- Inspektörer motsvarande 2 årsarbetare, till miljöförvaltningen. Uppdraget 
fördelas på fyra till sex inspektörer från Miljötillsyn, Tillstånd och 
Livsmedelskontroll. Inspektörerna arbetar också med ordinarie tillsyn och 
kontroll. 

  

Deltagare i Samverkansgrupp för utökad tillsyn från Borås Stad är:  

- Miljöförvaltning, miljö- och hälsoskydd, alkohol, tobak, receptfria läkemedel 
samt livsmedel 

- CKS 
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Bilaga – Upplägg på miljöförvaltningen Borås Stad samt 
omvärldsbevakning, exempel från Helsingborgs stad och 
Malmö stad 

Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn  
Förslaget för att gemensamt fokusera tillsynsinsatser för att motverka organiserad 
brottslighet är att bilda en undergrupp till den befintliga den lokala 
myndighetssamverkan med namnet Samverkansgrupp för utökad tillsyn. 
Undergruppen bemannas med operativ tillsynspersonal från alla myndigheter inom 
den lokala myndighetssamverkan inklusive kommunerna Ulricehamn och Tranemo. 

(Motsvarande grupp i Helsingborg kallas lokalt samverkansråd och i Malmö 
arbetsgruppen för myndighetssamverkan.) 

Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att samordna myndighetssamverkan för 
Borås Stad och är sammankallande i Samverkansgrupp för utökad tillsyn. 

Nämnden sätter årligen upp separata mål för antalet tillsynsinsatser inom 
myndighetssamverkan för hälsoskydd, miljöskydd, alkohol, tobak, receptfria 
läkemedel och livsmedelskontroll. Övriga relevanta myndigheter som har 
tillsynsansvar ska på samma sätt ange separata mål för tillsynsinsatserna. Nämnden 
ansvarar för att sammanställa gemensamma mål och en handlingsplan för 
tillsynsinsatser mot den organiserade brottsligheten i Borås Stad. 
 

Resurser 
Budget 2021, från och med 2021-xx-xx, Y mkr motsvarande 3 årsarbetare (åa). 

- Samordnare, 1 åa till miljöförvaltningen. Samordnaren ska ha god juridisk 
kompetens inom flera lagområden, goda kunskaper kring hantering av 
dokumentation samt kunna planera och inspirera ett gott samarbete.  

- Inspektörer motsvarande 2 årsarbetare, till miljöförvaltningen. Uppdraget 
fördelas på fyra till sex inspektörer från Miljötillsyn, Tillstånd och 
Livsmedelskontroll. Inspektörerna arbetar också med ordinarie tillsyn och 
kontroll. 

  

Deltagare i Samverkansgrupp för utökad tillsyn från Borås Stad är:  

- Miljöförvaltning, miljö- och hälsoskydd, alkohol, tobak, receptfria läkemedel 
samt livsmedel 

- CKS 
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samt vid behov kan även nedan bli engagerade, utifrån erfarenheterna som 
motsvarande verksamhet har i Malmö Stad och Helsingborgs stad: 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen (PBL, främst bygglov) 
- Arbetsmarknadsförvaltningen (försörjningsstöd) 
- Individ och familjeomsorgsförvaltningen  

(unga lagöverträdare, avhopparverksamhet, sol 14§),  
- Sociala omsorgsförvaltningen (LSS assistansbolag) 

 

Risk för hot och våld 
Risken för hot och våld och våld är högst aktuell. Nedan måste beaktas och 
säkerställas i arbetsgruppen innan tillsynsinsatser kan startas. 

- Vid alla tillsynsinsatser ska en riskbedömning göras. Polis går alltid först och 
säkrar lokalen/platsen vid risk för hot och våld. 

- Inspektörer från alla myndigheter behöver gemensam utbildning för att både 
riskminimera och hantera risker, t ex otillbörlig påverkan. 

- Behovet av identifiering av inspektörerna vid tillsyn måste utredas liksom 
behovet av att använda tjänstekort och om dessa ska vara anonyma. 

- Beslut kommer troligen fattas nästan uteslutande på delegation,  
samordnarens och/eller respektive avdelningschefs namn står i beslut och 
tjänsteskrivelser vid tillsynsinsatser med hög risk, handläggarens namn står 
bara vid tillsynsinsatser med lägre risk. 

- Metod för riskbedömning av tillsynsinsatserna behöver tas fram inledningsvis. 
 

Sidoeffekter, utöver förväntad nytta för trygghet och säkerhet i Borås 
Behov av rutiner för att ta emot och hantera ökat antal tips från allmänheten. 

Samverkan mellan inspektörer på avdelningarna för Tillstånd och Livsmedelskontroll 
respektive Miljötillsyn fördjupas och kunskapen om varandras uppdrag och verktyg 
ökar ytterligare. 

 

Framgångsfaktorer 
- Inför uppstart – tänk igenom kommunikation internt och externt!  

Ta hänsyn till förutsättningarna så som risk för rädsla, hot och våld, ändring 
av delegation och kanske mallar, anonyma tjänstekort, rensning av internet.  

- Inledande och sedan regelbundna insatser i arbetsgruppen för 
myndighetssamverkan ger en ökad förståelse för varandras uppdrag och 
tillgängliga verktyg och dialog om mernytta vid samordning. 

- Vid inspektioner ska alltid minst två inspektörer från miljöförvaltningen delta 
för att samtidigt kunna bevaka alla Miljö- och konsumentnämndens 
lagområden samtidigt på alla objekt. 

- Inspektörerna som ska delta behöver vara engagerade, ihärdiga, modiga och 
flexibla. För att lyckas krävs långsiktigt relationsbyggande med övriga 
myndigheters deltagare, det krävs att snabbt kunna ändra inriktning på en 
tillsyn utifrån vad som dyker upp på plats och det krävs att vara bekväm med 
att genomföra tillsyn med en polis stående precis bakom ryggen.  
Tillsynen genomförs mestadels kvällar och helger. 

- Det krävs snabba beslut och ofta med viten samt en beredskap för att 
besluten överklagas systematiskt till högsta instans (enligt Helsingborg och 
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Malmö), d v s det är viktigt att säkerställa tillräcklig tillgång till 
juristkompetens. 

 

 
Information och slutsatser från Helsingborgs stad 
Helsingborgs arbete med fördjupad myndighetssamverkan mot organiserad 
brottslighet startade 2017. 

Helsingborgs stad har ca 148 000 invånare. 

Nämnden 
Nämnden sätter årligen upp separata mål för antalet tillsynsinsatser inom 
myndighetssamverkan för hälsoskydd, miljöskydd och livsmedelskontroll. 

Resurser 
 

 

Omfattning Miljöförvaltningen 
Möten i lokalt samverkansråd en gång/månad. Samordnare MF deltar. Punkter på 
dagordningen är bland annat: 

- Plan för hot och våld – AFS 
- Otillåten påverkan – mental förberedelse 
- Sekretessmarkering 
- Planering inför tillsyn  
- Nybesök/återbesök 
- Uppföljning 
- Utbildning och erfarenhetsutbyte 

 
Tillsynsinsatser genomförs en gång/månad.  

Deltagare från Helsingborgs stad är:  

- Miljöförvaltning, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel   
- Stadsbyggnad – Plan och bygglagen (PBL) 
- Arbetsmarknadsförvaltningen - försörjningsstöd 
- Socialförvaltningen – alkohol, tobak, läkemedel  
- Socialförvaltningen – unga lagöverträdare, avhopparverksamhet, sol 14§ 
- Räddningstjänsten 

 

Intern avstämning på miljöförvaltningen sker med samordnare Miljöförvaltningen 
(och miljötillsyn), samordnare Livsmedelskontroll, de fyra inspektörerna och 
avdelningscheferna på Miljötillsyn och Livsmedelskontroll före och efter 
tillsynsinsatser 

Även egna insatser görs med bara miljöförvaltningen och polis inom 
livsmedelsområdet, på initiativ av samordnare Miljötillsyn eller Livsmedelskontroll. 
Ett exempel är olovliga boenden där bara miljötillsyn, stadsbyggnadsförvaltningen 
och polis medverkar vid kontrollerna. 
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Malmö), d v s det är viktigt att säkerställa tillräcklig tillgång till 
juristkompetens. 

 

 
Information och slutsatser från Helsingborgs stad 
Helsingborgs arbete med fördjupad myndighetssamverkan mot organiserad 
brottslighet startade 2017. 

Helsingborgs stad har ca 148 000 invånare. 

Nämnden 
Nämnden sätter årligen upp separata mål för antalet tillsynsinsatser inom 
myndighetssamverkan för hälsoskydd, miljöskydd och livsmedelskontroll. 

Resurser 
 

 

Omfattning Miljöförvaltningen 
Möten i lokalt samverkansråd en gång/månad. Samordnare MF deltar. Punkter på 
dagordningen är bland annat: 

- Plan för hot och våld – AFS 
- Otillåten påverkan – mental förberedelse 
- Sekretessmarkering 
- Planering inför tillsyn  
- Nybesök/återbesök 
- Uppföljning 
- Utbildning och erfarenhetsutbyte 

 
Tillsynsinsatser genomförs en gång/månad.  

Deltagare från Helsingborgs stad är:  

- Miljöförvaltning, miljö- och hälsoskydd samt livsmedel   
- Stadsbyggnad – Plan och bygglagen (PBL) 
- Arbetsmarknadsförvaltningen - försörjningsstöd 
- Socialförvaltningen – alkohol, tobak, läkemedel  
- Socialförvaltningen – unga lagöverträdare, avhopparverksamhet, sol 14§ 
- Räddningstjänsten 

 

Intern avstämning på miljöförvaltningen sker med samordnare Miljöförvaltningen 
(och miljötillsyn), samordnare Livsmedelskontroll, de fyra inspektörerna och 
avdelningscheferna på Miljötillsyn och Livsmedelskontroll före och efter 
tillsynsinsatser 

Även egna insatser görs med bara miljöförvaltningen och polis inom 
livsmedelsområdet, på initiativ av samordnare Miljötillsyn eller Livsmedelskontroll. 
Ett exempel är olovliga boenden där bara miljötillsyn, stadsbyggnadsförvaltningen 
och polis medverkar vid kontrollerna. 
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Risk för hot och våld 
Risken för hot och våld är högst aktuell. Nedan måste beaktas och säkerställas innan 
tillsynsinsatser kan startas. 

- Vid alla tillsynsinsatser går polis alltid först och säkrar lokalen/platsen så i 
det sammanhanget är riskerna för hot och våld lägre än vid ”vanlig tillsyn” 

- Beslut fattas nästan uteslutande på delegation, handläggarens namn står inte i 
beslut eller tjänsteskrivelser utan bara respektive chefs namn. 
 

Effekter, exempel 
Under 2019 genomfördes drygt 150 insatser i samverkansarbetet.  
 
Sidoeffekter, utöver förväntad nytta 
Antalet tips från allmänheten har ökat explosionsartat till många olika delar av 
Helsingborgs stad, bland annat Kontaktcenter och Miljöförvaltningen. MF:s 
samordnare fördelar ut tipsen till respektive berörd myndighet och/eller tar med 
tipsen till arbetsgruppen. 

Samverkan mellan inspektörer på avdelningarna för Livsmedelskontroll respektive 
Miljötillsyn har fördjupats och kunskapen om varandras uppdrag och verktyg ökat 
ytterligare. 

 

Framgångsfaktorer 
- Inför uppstart – tänk igenom kommunikation internt och externt! Ta hänsyn 

till förutsättningarna så som risk för rädsla, hot och våld, ändring av 
delegation och kanske mallar, anonyma tjänstekort, rensning av internet, 
internt motstånd mm… 

- Vid inspektioner deltar alltid en inspektör från miljötillsyn och en från 
Livsmedel för att kunna bevaka flera lagområden samtidigt på alla objekt. 

- Inspektörerna som ska delta behöver vara engagerade, ihärdiga och flexibla. 
För att lyckas krävs långsiktigt relationsbyggande med övriga myndigheters 
deltagare, det krävs att snabbt kunna ändra inriktning på en tillsyn utifrån vad 
som dyker upp på plats och det krävs att vara bekväm med att genomföra 
tillsyn med en polis stående precis bakom ryggen. Tillsynen genomförs 
mestadels kvällar och helger. 

- Inledande och sedan regelbundna insatser i arbetsgruppen för 
myndighetssamverkan om varandras uppdrag och tillgängliga verktyg och 
dialog om mernytta vid samordning. 

- Skapa rutiner för att ta emot och hantera ökat antal tips från allmänheten. 

 

 

Information och slutsatser från Malmö stad 
Resultatrapport - Samordnad tillsyn inom Tryggare Malmö 2019, för ett rättvist och 
tryggt Malmö 
https://malmo.se/download/18.26d7e8ee17067e3629a1c7/1582545941679/Rapport
%20Samordnad%20tillsyn%20inom%20Tryggare%20Malm%C3%B6%202019.pdf 

 
Malmö stads arbete med fördjupad myndighetssamverkan mot organiserad 
brottslighet startade 2017. I juni 2020 bildades en egen enhet under 
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livsmedelsavdelningen, enheten för trygghet och samordnad tillsyn med ”uppdrag att  
genom myndighetsgemensam tillsyn för ett rättvist och tryggt Malmö utföra tillsyn och kontroll av 
illegala och oregistrerade verksamheter som inte följer lagstiftningen. Målet att de ska bli del av den 
ordinarie tillsynen - för lika villkor i konkurrenshänseende. Tillsynen görs i verksamheter som 
innefattas av livsmedelslagen och miljöbalken. Genom tillsynen bidrar arbetet till en hälsosammare 
vardag för Malmöborna och ökar den hållbara utvecklingen i Malmö”. 
Se sid 11-13 Nämndbudget 2020 Miljönämnden: 
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-2020-
01-28/agenda/bilaga-1-namndsbudget-2020pdf?downloadMode=open 
 

Myndighetsgemensam tillsyn är en del i Samverkansöverenskommelse mellan Malmö 
stad och polisen Trygg och säker stad 2017-2022:  
https://malmo.se/download/18.a13b8a215b9c0c8d41bea4e/1493812779391/Samverkansöverenskom
melse%20Malmö%20trygg%20och%20säker%20stad%202017-22.pdf 

Malmö stad har cirka 350 000 invånare. 
 
Resurser 
Budget från och med 2020 7,5 mkr/år, samt timdebitering ca 300-500 tkr per år. 

- en chef, 1 åa 

- 7 inspektörer från Miljötillsyn, 7 åa 

- 3 inspektörer inom Livs, 3 åa 

Totalt 11 åa, exkl juriststöd och exkl Alkohol och tobak som ligger på 
Socialförvaltningen. 

Därutöver finansieras 2,5 åa inom bygglov och 2,5 åa inom räddningstjänst för att 
ingå i den myndighetsgemensamma tillsynen 

Verksamheten är i hög grad händelsestyrd och tillsynsplanen görs bra för ett år i taget. 

Omfattning MF 
Möten i arbetsgruppen för myndighetssamverkan en gång/månad, samordnare MF 
deltar. 

Cirka 200 samordnade tillsynsinsatser årligen. 

Risk för hot och våld 
Risken för hot och våld och våld är högst aktuell. Merparten av personalen är mycket 
erfaren. Nedan måste beaktas och säkerställas innan tillsynsinsatser kan startas. 

- Riskanalys görs inför alla tillsynsinsatser och insatserna delas in efter röda, 
gula och gröna. Exponeringsminskande åtgärder görs alltid. 

- Vid alla röda tillsynsinsatser går polis alltid först och säkrar 
lokalen/platsen, chefen är alltid med och chefen skriver på besluten och 
handläggarnas namn syns inte. 

- Beslut fattas nästan uteslutande på delegation, handläggarens namn står bara 
i beslut eller tjänsteskrivelser i riskgrupperna gul och grön. 
 

Effekter, exempel 
- Polisen känner idag inte till någon återkommande svartklubb 
- 128,6 ton osäkra livsmedel har stoppats från försäljning 
- Hittat cirka 50 butiker som utan tillstånd säljer läkemedel 
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livsmedelsavdelningen, enheten för trygghet och samordnad tillsyn med ”uppdrag att  
genom myndighetsgemensam tillsyn för ett rättvist och tryggt Malmö utföra tillsyn och kontroll av 
illegala och oregistrerade verksamheter som inte följer lagstiftningen. Målet att de ska bli del av den 
ordinarie tillsynen - för lika villkor i konkurrenshänseende. Tillsynen görs i verksamheter som 
innefattas av livsmedelslagen och miljöbalken. Genom tillsynen bidrar arbetet till en hälsosammare 
vardag för Malmöborna och ökar den hållbara utvecklingen i Malmö”. 
Se sid 11-13 Nämndbudget 2020 Miljönämnden: 
https://motenmedborgarportal.malmo.se/welcome-sv/namnder-styrelser/miljonamnden/mote-2020-
01-28/agenda/bilaga-1-namndsbudget-2020pdf?downloadMode=open 
 

Myndighetsgemensam tillsyn är en del i Samverkansöverenskommelse mellan Malmö 
stad och polisen Trygg och säker stad 2017-2022:  
https://malmo.se/download/18.a13b8a215b9c0c8d41bea4e/1493812779391/Samverkansöverenskom
melse%20Malmö%20trygg%20och%20säker%20stad%202017-22.pdf 

Malmö stad har cirka 350 000 invånare. 
 
Resurser 
Budget från och med 2020 7,5 mkr/år, samt timdebitering ca 300-500 tkr per år. 

- en chef, 1 åa 

- 7 inspektörer från Miljötillsyn, 7 åa 

- 3 inspektörer inom Livs, 3 åa 

Totalt 11 åa, exkl juriststöd och exkl Alkohol och tobak som ligger på 
Socialförvaltningen. 

Därutöver finansieras 2,5 åa inom bygglov och 2,5 åa inom räddningstjänst för att 
ingå i den myndighetsgemensamma tillsynen 

Verksamheten är i hög grad händelsestyrd och tillsynsplanen görs bra för ett år i taget. 

Omfattning MF 
Möten i arbetsgruppen för myndighetssamverkan en gång/månad, samordnare MF 
deltar. 

Cirka 200 samordnade tillsynsinsatser årligen. 

Risk för hot och våld 
Risken för hot och våld och våld är högst aktuell. Merparten av personalen är mycket 
erfaren. Nedan måste beaktas och säkerställas innan tillsynsinsatser kan startas. 

- Riskanalys görs inför alla tillsynsinsatser och insatserna delas in efter röda, 
gula och gröna. Exponeringsminskande åtgärder görs alltid. 

- Vid alla röda tillsynsinsatser går polis alltid först och säkrar 
lokalen/platsen, chefen är alltid med och chefen skriver på besluten och 
handläggarnas namn syns inte. 

- Beslut fattas nästan uteslutande på delegation, handläggarens namn står bara 
i beslut eller tjänsteskrivelser i riskgrupperna gul och grön. 
 

Effekter, exempel 
- Polisen känner idag inte till någon återkommande svartklubb 
- 128,6 ton osäkra livsmedel har stoppats från försäljning 
- Hittat cirka 50 butiker som utan tillstånd säljer läkemedel 
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- Sedan projektstart har 15 rökcaféer besökts. Samtliga har belagts med 
rökförbud. Idag finns ingen samlingslokal där det röks öppet i lokalen som 
helhet. 

- Av drygt 100 identifierade massagesalonger har 70 besökts. Ett tiotal salonger 
har stängt ner, medan de andra fortfarande är under utredning.  

-  80 olovliga boenden har upphört 
 
Sidoeffekter, utöver förväntad nytta 
Antalet tips från allmänheten har ökat till många olika delar av stadens organisation.  

 

Framgångsfaktorer 
- Inför uppstart – tänk igenom kommunikation internt och externt! Ta hänsyn 

till förutsättningarna så som risk för rädsla, hot och våld, ändring av 
delegation och kanske mallar, eventuell användning tjänstekort och om dessa 
ska vara anonyma, internt motstånd mm… 

- Viktigt med juriststöd, särskilt inledningsvis men även kontinuerligt, 
samordnad tillsyn kräver mer jurisstöd än vanlig tillsyn och kontroll och det 
blir många överklaganden till högre instanser. 

- Inspektörerna som ska delta behöver vara erfarna, ihärdiga och flexibla. För 
att lyckas krävs mod att gå magkänsla, nästan inget görs enligt rutiner. 
Tillsynen genomförs mestadels kvällar och helger. 

- Inledande och sedan regelbundna insatser i arbetsgruppen för 
myndighetssamverkan om varandras uppdrag och tillgängliga verktyg och 
dialog om mernytta vid samordning. 

- Skapa rutiner för att ta emot och hantera ökat antal tips från allmänheten. 
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Datum 
2021-03-15 

Dnr 
[2021-154]  

Agneta Sander 
agneta.sander@boras.se 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn 
med fokus på tillsyn för att motverka organiserad 
brottslighet i Borås

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förslaget att tillskriva kommunstyrelsen om 
utökade resurser motsvarande 3 årsarbetare (2,4 mkr per år) för arbete med utökad 
och samordnad tillsyn och översänder förslaget till kommunstyrelsen för vidare 
hantering och beslut. 

Sammanfattning 
För att motverka organiserad brottslighet i Borås föreslår miljöförvaltningen efter 
samverkan med Centrum för kunskap och säkerhet samt Politisk styrgrupp mot 
organiserad brottlighet att det bildas en undergrupp till den befintliga den lokala 
myndighetssamverkan, med namnet Samverkansgrupp för utökad tillsyn. 
Undergruppen bemannas med operativ tillsynspersonal från alla myndigheter inom 
den lokala myndighetssamverkan inklusive kommunerna Ulricehamn och Tranemo. 

Förslaget innebär att Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att samordna 
myndighetssamverkan för Borås Stad och är sammankallande i Samverkansgrupp 
för utökad tillsyn.  

För att genomföra detta uppdrag föreslås att Miljö- och konsumentnämnden får extra 
resurser motsvarande 3 årsarbetare (åa) eller 2,4 mkr/år. 

Bakgrund 
Borås Stads har tagit initiativ till och deltar sedan 2016 i Lokal myndighetssamverkan 
som tillsammans arbetar för trygghet, rättvisa och demokrati i Borås. Deltagande är, 
förutom Bors Stad, Räddningstjänsten SÄS, Ulricehamns kommun, Tranemo 
kommun och Västra Götalandsregionen, de statliga myndigheterna 
Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, 
Kronofogden, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen och 
Åklagarmyndigheten.  

Gruppen är en strategisk grupp som möts cirka en gång per månad. De myndigheter 
som deltar lyfter en problembild och vid behov bildas då en utredningsgrupp 
tillsammans med relevanta myndigheter för att lösa just det problemet och berörda 
myndigheter deltar. 
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Datum 
[2021-03-02] 

Dnr 
[2021-154] 

Borås Stad bildade hösten 2020 en styrgrupp mot organiserad brottlighet bestående 
av samtliga kommunalråd och gruppledaren (V), på grund av att det under en längre 
tid förekommit grova vålds- och tillgreppsbrott/rån i Borås stadsdelar och i 
centrumkärnan. Händelserna är i mångt och mycket effekter av den organiserade 
brottslighetens olika former, främst genererade av de kriminella nätverkens långvariga 
konflikter. Den organiserade brottsligheten påverkar både Borås Stads verksamheter, 
bolag, näringsliv, medborgare och besökares säkerhet och trygghet på ett påtagligt 
negativt sätt. Styrgruppens inriktningar mot den organiserade brottsligheten är: 

1. Trygghetsskapande åtgärder  

2. Motverka finansiering av den organiserade brottsligheten  

3. Motverka Borås stad som möjliggörare  

4. Insatser mot särskilt utsatta barn och unga i riskzon.  

Tillsyn och kontroll av olika branscher är en viktig faktor för att motverka 
finansiering och att kommunen möjliggör för oseriös konkurrens och 
människohandel/prostitution av den organiserade brottsligheten 

Styrgruppen gav vid ett möte 2021-01-14 med Miljö- och konsumentnämndens 
presidium närvarande, ett uppdrag till tjänstepersoner från avdelningen Centrum för 
kunskap och säkerhet (CKS), stadsledningskansliet och från miljöförvaltningen att ta 
fram ett förslag på utformning och resursbehov för att bilda en Samverkansgrupp 
för utökad tillsyn under den etablerade lokala myndighetssamverkan i Borås. 
Namnet på gruppen kan självklart justeras, men fortsatt i detta dokument. 

Malmö stad och Helsingborgs stad har sedan tre-fyra år utvecklat former för 
fördjupad myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet, med goda resultat. 
Förslaget är utformats utifrån rapporter och intervjuer med tjänstepersoner från 
Malmö och Helsingborg med anpassning till förhållanden i Borås samt ett möte 
mellan lokalpolisen, CKS och miljöförvaltningen. 

Förslag på upplägg till Samverkansgrupp för utökad tillsyn  
Förslaget för att gemensamt fokusera tillsynsinsatser för att motverka organiserad 
brottslighet är att bilda en undergrupp till den befintliga den lokala 
myndighetssamverkan med namnet Samverkansgrupp för utökad tillsyn. 
Undergruppen bemannas med operativ tillsynspersonal från alla myndigheter inom 
den lokala myndighetssamverkan inklusive kommunerna Ulricehamn och Tranemo. 

(Motsvarande grupp i Helsingborg kallas lokalt samverkansråd och i Malmö 
arbetsgruppen för myndighetssamverkan.) 

Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för att samordna myndighetssamverkan för 
Borås Stad och är sammankallande i Samverkansgrupp för utökad tillsyn. 

Nämnden sätter årligen upp separata mål för antalet tillsynsinsatser inom 
myndighetssamverkan för hälsoskydd, miljöskydd, alkohol, tobak, receptfria 
läkemedel och livsmedelskontroll. Nämnden ansvarar för att sammanställa mål och en 
handlingsplan för tillsynsinsatser mot den organiserade brottsligheten i Borås Stad. 
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Datum 
[2021-03-02] 

Dnr 
[2021-154] 

Resurser 
Miljö- och konsumentnämnden föreslås få extra resurser motsvarande 3 årsarbetare 
(åa) eller 2,4 mkr/år. 

- Samordnare, 1 åa till miljöförvaltningen. Samordnaren ska ha god juridisk 
kompetens inom flera lagområden, goda kunskaper kring hantering av 
dokumentation samt kunna planera och inspirera ett gott samarbete.  

- Inspektörer motsvarande 2 årsarbetare, till miljöförvaltningen. Uppdraget 
fördelas på fyra till sex inspektörer från Miljötillsyn, Tillstånd och 
Livsmedelskontroll. Inspektörerna arbetar också med ordinarie tillsyn och 
kontroll. 

Deltagare i Samverkansgrupp för utökad tillsyn från Borås Stad är:  

- Miljöförvaltning, miljö- och hälsoskydd, alkohol, tobak, receptfria läkemedel 
samt livsmedel 

- CKS 

samt vid behov kan även nedan bli engagerade, utifrån erfarenheterna som 
motsvarande myndighetssamverkan har gjort i Malmö stad och Helsingborgs stad: 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen (PBL, främst bygglov) 
- Arbetsmarknadsförvaltningen (försörjningsstöd) 
- Individ och familjeomsorgsförvaltningen  

(unga lagöverträdare, avhopparverksamhet, sol 14§),  
- Sociala omsorgsförvaltningen (LSS assistansbolag) 

Detta förslag är avstämt med Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet, 
tisdag 2021-03-02. 

 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Bilagor 
Upplägg på miljöförvaltningen Borås Stad samt omvärldsbevakning, exempel från 
Helsingborgs stad och Malmö stad. 

Beslutet expedieras till  
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Louise Mattus Streiby 
Stadsjurist 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-04-29 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00281 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Delegation till Kommunstyrelsen att fatta beslut i 
anledning av pandemilagen och dess följdförordningar 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 

Kommunstyrelsen ansvarar för uppgifter som ankommer på kommunen enligt 
den tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
Covid-19 eller förordningar och föreskrifter som meddelas med stöd av denna, i 
den mån uppgiften inte redan anförtrotts annan nämnd.  
 
Kommunfullmäktige delegerar till Kommunstyrelsen att besluta om föreskrifter 
som kan meddelas med stöd av 13 § lagen om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (pandemilagen). De beslut som 
omfattas av delegationen inskränker sig till förbud som gäller under perioder 
om maximalt 2 veckor och eller på vissa angivna och begränsade områden. 
Delegationen omfattar även en eventuell förlängning av lagen.  
 

Ärendet i sin helhet 
 

Ärendet 
 
Borås Stad kan komma att behöva fatta beslut om föreskrifter som har 
överlåtits och som kan komma att överlåtas till kommunerna enligt 13 § i den 
tillfälliga s.k. pandemilagen. 
 
För att tydliggöra ansvarsfördelningen och för att förbereda en skyndsam 
handläggning av sådana beslut föreslås kommunfullmäktige, i de fall inte hinder 
mot detta föreligger enligt lag, delegera uppgiften till kommunstyrelsen.  
 
 
Bakgrund / överväganden 
 
Tidigare har regeringen, utöver ordningslagen och smittskyddslagen, till stor del 
saknat lagstöd för att kunna utfärda förordningar för att förhindra eller 
begränsa smittspridning av sjukdomen Covid-19. Den 10 januari 2021 trädde 
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Delegation till Kommunstyrelsen att fatta beslut i an-
ledning av pandemilagen och dess följdförordningar

2021-04-29 Dnr KS 2021-00281 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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dock den nya tillfälliga lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra 
spridning av sjukdomen covid-19 i kraft (även kallad pandemilagen). Pandemilagen 
medför möjligheter för regeringen att utfärda tillfälliga förordningar för att 
hindra eller begränsa smittspridning. I 13 § pandemilagen har införts en 
möjlighet för regeringen att låta en kommun meddela föreskrifter om förbud 
mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt 
angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Lagen gäller 
till och med september 2021.  
 
Med stöd av pandemilagen har regeringen hittills utfärdat en förordning (2021:8) 
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 varigenom 
krav ställs avseende t ex gym- och idrottsanläggningar, badhus och 
handelsplatser. Genom förordningen införs också ett förbud att upplåta lokaler 
för privata tillställningar som omfattar fler än åtta personer. 
 
Ytterligare föreskrifter och smittskyddsåtgärder kan därutöver komma mycket 
snabbt. 
 
Kommuners rätt att utfärda förbud mot att vistas på vissa platser 
där det kan finnas risk för trängsel 
 
För att begränsa spridningen av det nya coronaviruset har regeringen den 4 
mars 2021 kompletterat begränsningsförordningen och därigenom nu gett 
kommuner rätt att utfärda förbud mot att vistas på vissa platser där det kan 
finnas risk för trängsel. Bestämmelsen finns i 8 kap 1 § förordningen. Den nya 
bestämmelsen trädde ikraft den 11 mars 2021. 

Bestämmelsen ger kommunerna en rätt att utfärda förbud att: 

 vistas i en park, 

 på en badplats eller, 

 på någon annan liknande särskild plats. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att: 

 det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel, 

 att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, 

och 

 inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. 

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det endast är 
vissa typer av platser som omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas 
är sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av propositionen 
framgår dock uttryckligen att vissa platser inte omfattas. Det är platser där det 
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framgår dock uttryckligen att vissa platser inte omfattas. Det är platser där det 

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande 
omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, och platser som framför allt 
används för att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator och bilvägar, 
fartyg och andra färdmedel. Förbudföreskrifter kan alltså inte gälla sådana 
platser.  
 
De beslut som kan komma att fattas av Kommunstyrelsen och som omfattas av 
delegationen inskränker sig till förbud som gäller under perioder om maximalt 2 
veckor och eller på vissa angivna och begränsade områden. Beslut som innebär 
längre perioder och eller större områden kan komma att behöva hänskjutas till 
kommunfullmäktige för beslut. Innan en kommun meddelar föreskrifter om 
förbud mot att vistas på en särskilt angiven plats ska smittskyddsläkaren och 
Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. 
 
 
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har uttalat sig beträffande frågan om vilket organ i kommunen 
som är det organ som är mest lämpat att fatta dylika beslut jml förordningen. ”Av förordningen framgår 
att det är kommunen som bemyndigas att utfärda föreskrifter om förbud enligt förordningen. 
Lagstiftningen i sig inte säger inget om på vilken nivå beslut om förbud med stöd av bemyndigandet ska 
fattas. Beslutanderätten utgår därmed från fullmäktige. Behov av korta beslutsvägar och snabb 
beredningsprocess talar för att det finns intresse av att överlåta viss beslutanderätt på styrelsen eller en 
nämnd, under förutsättning av att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt, det s.k. 
delegationsförbudet i 5 kap. 1 § kommunallagen.”  
 
 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelsen 
 
 
   
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 
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Nr 67
Stöd till Borås näringsliv

2021-04-12 Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-04-12 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Stöd till Borås näringsliv 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-04-01 till 
2021-09-30, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för 
oklarheter. 

Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 2021-
04-01 till 2021-09-30. 
         

Ärendet i sin helhet 
 Den tredje vågen av Coronapandemin påverkar näringslivet i Borås. I de 
kontakter företrädare för näringslivet haft med staden framförs behov fortsatta 
stödåtgärder liknande de som tillämpats under 2020 och fram till sista mars 
2021. Därför föreslås generösare fakturavillkor gälla i ytterligare sex månader.           

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samtliga nämnder i Borås Stad 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2021-04-12 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Stöd till Borås näringsliv 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-04-01 till 
2021-09-30, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för 
oklarheter. 

Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 2021-
04-01 till 2021-09-30. 
         

Ärendet i sin helhet 
 Den tredje vågen av Coronapandemin påverkar näringslivet i Borås. I de 
kontakter företrädare för näringslivet haft med staden framförs behov fortsatta 
stödåtgärder liknande de som tillämpats under 2020 och fram till sista mars 
2021. Därför föreslås generösare fakturavillkor gälla i ytterligare sex månader.           

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Samtliga nämnder i Borås Stad 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-04-12 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00723 3.7.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Anhörigstöd för barn och unga, utredning 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Utöka anhörigstödet i Borås Stad till att omfatta barn och unga under 18 år 
enligt det uppdrag som gavs till Vård- och äldrenämnden i 2020 år budget. 

Uppdatera Vård- och äldrenämndens reglemente med följande tillägg: ”Vård- 
och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad 
vilket även omfattar barn- och unga under 18 år.”    

Kommunstyrelsen bedömer att verksamheten kan ske inom ram och eventuell 
förändring av Vård- och äldrenämndens anslag eller ramtilldelning behandlas i 
ordinarie budgetprocess.        

Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga.     

Ärendet i sin helhet 
 I budget 2020 fick Vård- och äldrenämnden ett uppdrag att erbjuda 
anhörigstöd till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, 
syskon eller andra i sin närhet. Nämnden har utrett frågan och kommit fram till 
att det finns ett behov och även ett krav i socialtjänstlagen att erbjuda stöd för 
att underlätta för de personer som tar ett stort anhörigansvar till en närstående 
som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har 
funktionshinder. Socialtjänstlagen tar inte hänsyn till ålder.  

Uppdraget behandlas i årsredovisning 2020.             

Beslutsunderlag 
1. Anhörigstöd för barn och unga, utredning från Vård- och äldrenämnden 
2020-09-21   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Vård- och äldrenämnden 
2. Författningssamlingen, Anna Enochsson 
Ylva Lengberg 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

Nr 68
Anhörigstöd för barn och unga, utredning

2021-04-12 Dnr KS 2020-00723 3.7.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

   Avdelningschef 
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E6 Protokollsanteckning, Kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-12 
Anhörigstöd för barn och unga, utredning

Vänsterpartiet välkomnar den utredning om anhörigstöd för barn och unga som har gjorts av 
Vård- och äldrenämnden och förslaget till beslut om att anhörigstöd ska erbjudas även till 
personer under 18 år i Borås Stad. 

Vänsterpartiet har i såväl förslag till budget för Borås Stad som i motion till 
Kommunfullmäktige föreslagit att kommunens icke-biståndsbedömda anhörigstöd ska 
omfatta även personer under 18 år. I den utredning som har gjorts av Vård- och äldrenämnden 
framgår tydligt att det finns behov av sådant stöd och att detta stöd också ligger i linje med 
vad som förväntas av kommunen sedan Barnkonventionen blev en del av svensk lagstiftning. 

Vänsterpartiet vill med denna protokollsanteckning understryka vikten av att behov av 
eventuell tilläggsfinansiering till Vård- och äldrenämnden för att hantera ett utökat uppdrag 
avseende anhörigstöd ska hanteras i budget för Borås Stad 2022. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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E6 Protokollsanteckning, Kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-12 
Anhörigstöd för barn och unga, utredning

Vänsterpartiet välkomnar den utredning om anhörigstöd för barn och unga som har gjorts av 
Vård- och äldrenämnden och förslaget till beslut om att anhörigstöd ska erbjudas även till 
personer under 18 år i Borås Stad. 

Vänsterpartiet har i såväl förslag till budget för Borås Stad som i motion till 
Kommunfullmäktige föreslagit att kommunens icke-biståndsbedömda anhörigstöd ska 
omfatta även personer under 18 år. I den utredning som har gjorts av Vård- och äldrenämnden 
framgår tydligt att det finns behov av sådant stöd och att detta stöd också ligger i linje med 
vad som förväntas av kommunen sedan Barnkonventionen blev en del av svensk lagstiftning. 

Vänsterpartiet vill med denna protokollsanteckning understryka vikten av att behov av 
eventuell tilläggsfinansiering till Vård- och äldrenämnden för att hantera ett utökat uppdrag 
avseende anhörigstöd ska hanteras i budget för Borås Stad 2022. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 107 Dnr VAN 2020-00217 1.1.3.1 

Anhörigstöd för barn och unga, utredning 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

Utöka anhörigstödet i Borås Stad till att omfatta barn och unga under 18 år, 

Vård- och äldrenämnden tilldelas anslag i budget för detta uppdrag, 

Uppdatera Vård- och äldrenämndens reglemente med följande tillägg: ”Vård- 
och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad.”      

Sammanfattning av ärendet 
I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd 
till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 
andra i sin närhet.  

Ärendet har utretts av Vård- och äldreförvaltningen. Borås Stad har endast 
sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för personer från 18 år och 
äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i efterfrågan, visar att det 
finns behov av anhörigstöd till barn.   

Även om arbetssätten och metoderna skiljer sig åt, behöver 
anhörigkonsulenterna ha en samsyn på anhörigperspektivet. För att gynna 
samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så 
att kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan 
fungerar på ett optimalt sätt.  

I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-
20, ställde sig nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel 
avsätts i budget. Vård- och äldrenämnden saknar anslag i budget för en 
utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför finansiering.  

Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens 
reglemente behöver uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla 
åldrar.  

Eftersom ärendet omfattar hela Borås Stad har ärendet skickats på remiss till de 
nämnder som främst berörs, dvs Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritid- och 
folkhälsonämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden.  

Vård- och äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att utöka 
anhörigstödet i Borås Stad till att omfatta barn och unga under 18 år, att Vård- 
och äldrenämnden tilldelas anslag i budget för detta uppdrag, samt att 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

uppdatera Vård- och äldrenämndens reglemente med följande tillägg: ”Vård- 
och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad.”          

Beslutsunderlag 
1. Utredning om anhörigstöd till barn och unga 

2. Remissvar Förskolenämnden 

3. Remissvar Grundskolenämnden 

4. Remissvar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

5. Remissvar Individ- och familjeomsorgsnämnden 

6. Remissvar Sociala omsorgsnämnden  

7. Remissvar Arbetslivsnämnden 

8. Förslag till remissvar Fritids- och folkhälsonämndens presidium      

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-21 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

uppdatera Vård- och äldrenämndens reglemente med följande tillägg: ”Vård- 
och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad.”          

Beslutsunderlag 
1. Utredning om anhörigstöd till barn och unga 

2. Remissvar Förskolenämnden 

3. Remissvar Grundskolenämnden 

4. Remissvar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

5. Remissvar Individ- och familjeomsorgsnämnden 

6. Remissvar Sociala omsorgsnämnden  

7. Remissvar Arbetslivsnämnden 

8. Förslag till remissvar Fritids- och folkhälsonämndens presidium      

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2020-09-21 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00217 1.1.3.1 
 

  

 

Anhörigstöd för barn och unga, utredning 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Utöka anhörigstödet i Borås Stad till att omfatta barn och unga under 
18 år, 

2. Vård- och äldrenämnden tilldelas anslag i budget för detta uppdrag, 

3. Uppdatera Vård- och äldrenämndens reglemente med följande tillägg: 
”Vård- och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt 
anhörigstöd i Borås Stad.”      

Sammanfattning  
I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd 
till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 
andra i sin närhet.  

Ärendet har utretts av Vård- och äldreförvaltningen. Borås Stad har endast 
sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för personer från 18 år och 
äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i efterfrågan, visar att det 
finns behov av anhörigstöd till barn.   

Även om arbetssätten och metoderna skiljer sig åt, behöver 
anhörigkonsulenterna ha en samsyn på anhörigperspektivet. För att gynna 
samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så 
att kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan 
fungerar på ett optimalt sätt.  

I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-
20, ställde sig nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel 
avsätts i budget. Vård- och äldrenämnden saknar anslag i budget för en 
utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför finansiering.  

Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens 
reglemente behöver uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla 
åldrar.  

Eftersom ärendet omfattar hela Borås Stad har ärendet skickats på remiss till de 
nämnder som främst berörs, dvs Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritid- och 
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Borås Stad 
  Sida 

2(4) 
 

 

folkhälsonämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden.  

Vård- och äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att utöka 
anhörigstödet i Borås Stad till att omfatta barn och unga under 18 år, att Vård- 
och äldrenämnden tilldelas anslag i budget för detta uppdrag, samt att 
uppdatera Vård- och äldrenämndens reglemente med följande tillägg: ”Vård- 
och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad.”          

Ärendet i sin helhet 
I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd 
till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 
andra i sin närhet.  

Ärendet har utretts av Vård- och äldreförvaltningen. Utredningen visar att det 
finns behov av anhörigstöd till barn.  Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska 
socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående 
som har funktionshinder. Socialtjänstlagen tar inte hänsyn till ålder. Samtidigt 
blev barnkonventionen svensk lag den 1 januari 2020. I barnkonventionen är 
flera av artiklarna tillämpbara på anhörigstöd. Anhörigstöd till barn var alltså 
redan innan barnkonventionen blev svensk lag, ett lagkrav. Detta lagkrav är 
förtydligat genom barnkonventionen.  Borås Stad har dessutom redan, genom 
att anta styrdokumenten Ungdomspolitiskt program och Program för att 
förebygga psykisk ohälsa i skolan, tagit ställning till många delar som handlar 
om att ge barn som anhöriga stöd.  

Borås Stad har endast sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för 
personer från 18 år och äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i 
efterfrågan, visar att det finns behov av anhörigstöd till barn.  Om det 
förhindras att barn själva utvecklar den problematik som svåra 
familjeförhållanden innebär, kan Borås Stad minska sina kostnader i framtiden. 
I Sverige är den ekonomiska beräkningen av minskningen ca 35 miljarder 
kronor per år enligt NKA.  

Även om arbetssätten och metoderna skiljer sig åt, behöver 
anhörigkonsulenterna ha en samsyn på anhörigperspektivet. För att gynna 
samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så 
att kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan 
fungerar på ett optimalt sätt.  

I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-
20, ställde sig nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel 
avsätts i budget. Vård- och äldrenämnden saknar anslag i budget för en 
utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför finansiering.  

Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens 
reglemente behöver uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla 
åldrar. Vård- och äldrenämnden föreslår därför att Kommunfullmäktige gör 
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Borås Stad 
  Sida 
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folkhälsonämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden.  

Vård- och äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att utöka 
anhörigstödet i Borås Stad till att omfatta barn och unga under 18 år, att Vård- 
och äldrenämnden tilldelas anslag i budget för detta uppdrag, samt att 
uppdatera Vård- och äldrenämndens reglemente med följande tillägg: ”Vård- 
och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad.”          

Ärendet i sin helhet 
I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd 
till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 
andra i sin närhet.  

Ärendet har utretts av Vård- och äldreförvaltningen. Utredningen visar att det 
finns behov av anhörigstöd till barn.  Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska 
socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en 
närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående 
som har funktionshinder. Socialtjänstlagen tar inte hänsyn till ålder. Samtidigt 
blev barnkonventionen svensk lag den 1 januari 2020. I barnkonventionen är 
flera av artiklarna tillämpbara på anhörigstöd. Anhörigstöd till barn var alltså 
redan innan barnkonventionen blev svensk lag, ett lagkrav. Detta lagkrav är 
förtydligat genom barnkonventionen.  Borås Stad har dessutom redan, genom 
att anta styrdokumenten Ungdomspolitiskt program och Program för att 
förebygga psykisk ohälsa i skolan, tagit ställning till många delar som handlar 
om att ge barn som anhöriga stöd.  

Borås Stad har endast sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för 
personer från 18 år och äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i 
efterfrågan, visar att det finns behov av anhörigstöd till barn.  Om det 
förhindras att barn själva utvecklar den problematik som svåra 
familjeförhållanden innebär, kan Borås Stad minska sina kostnader i framtiden. 
I Sverige är den ekonomiska beräkningen av minskningen ca 35 miljarder 
kronor per år enligt NKA.  

Även om arbetssätten och metoderna skiljer sig åt, behöver 
anhörigkonsulenterna ha en samsyn på anhörigperspektivet. För att gynna 
samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så 
att kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan 
fungerar på ett optimalt sätt.  

I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-
20, ställde sig nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel 
avsätts i budget. Vård- och äldrenämnden saknar anslag i budget för en 
utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför finansiering.  

Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens 
reglemente behöver uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla 
åldrar. Vård- och äldrenämnden föreslår därför att Kommunfullmäktige gör 
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följande tillägg i Vård- och äldrenämndens reglemente: ”Vård- och 
äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås Stad.” 

Eftersom ärendet omfattar hela Borås Stad har ärendet skickats på remiss till de 
nämnder som främst berörs, dvs Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Förskolenämnden, Fritid- och 
folkhälsonämnden, Grundskolenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, med sista svarsdatum 2020-08-31.   

Arbetslivsnämnden har avstått yttrande. I remissförfarandet missades Fritids- 
och folkhälsonämnden, vars presidium lämnar ett förslag på yttrande från 
Fritids- och folkhälsonämndens presidium 2020-09-17. Övriga fem nämnder 
tillstyrker remissen.  

Med hänvisning till utredningens resultat samt inkomna remissvar, föreslår 
Vård- och äldrenämnden Kommunfullmäktige besluta att  

1. utöka anhörigstödet i Borås Stad till att omfatta barn och unga under 18 
år, 

2. Vård- och äldrenämnden tilldelas anslag i budget för detta uppdrag, 

3. Uppdatera Vård- och äldrenämndens reglemente med följande tillägg: 
”Vård- och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt 
anhörigstöd i Borås Stad.” 

 

Nämndernas remissvar i sammanfattning 

Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker remissen. Förskolan har inte i uppdrag att ansvara 
för anhörigstöd men väl att uppmärksamma när barn far illa och anmäla detta 
till socialtjänsten. Förskolenämnden pekar därför på vikten av samverkan 
mellan olika förvaltningar och verksamheter för att nå berörd målgrupp. 
 
Grundskolenämnden 
Grundskolenämndens tillstyrker Vård- och äldrenämndens remiss med 
reservation för att grundskolans ekonomi inte påverkas. Grundskolenämnden 
håller med om ärendets betydenhet för barn och unga och anser det vara 
angeläget. Detta sker med reservation för att Grundskolenämndens ekonomi 
inte kommer påverkas.                   
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker remissen. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har varje år ett antal elever som har frånvaro från 
skolan på grund av att de måste stödja/vårda anhöriga.  

På förvaltningens gymnasieskolor finns idag många elever som är 18 år redan 
då de börjar årskurs 1, och de är en grupp som ofta förväntas ta än större 
ansvar för anhöriga. Att utöka anhörigstödet är ett mycket bra initiativ och kan 
fylla en viktig funktion. Viktigt att se över hur man når ut till familjerna och 
ungdomarna med att detta finns, önskvärt att skapa rutiner och ett samarbete 
mellan skola/anhörigstödjare.  
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser även ett behov av att utbilda 
medarbetare som kommer i kontakt med dessa frågor för att kunna bemöta 
elever på rätt sätt och önskar starta upp samarbete med Vård- och 
äldrenämnden i det syftet. 
 
Individ- och familjenämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att anhörigstöd för barn och 
unga organiseras tillsammans med övrigt anhörigstöd. Att samla anhörigstöd 
under en och samma enhet kan innebära ett förbättrat och förstärkt stöd till 
barn och unga och nämnden tillstyrker därmed förslaget. 
 
Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker utredningen om Anhörigstöd till barn och 
unga, under förutsättning att Vård- och äldrenämnden får anslag i budget till 
utökning av anhörigstödet, samt att föreslagna tillägg görs i Vård- och 
äldrenämndens reglemente. 
 
Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämnden avstår från yttrande.  
 

Fritid- och folkhälsonämnden 
Inkommer med förslag till yttrande 2020-09-17. 

Beslutsunderlag 
1. Utredning om anhörigstöd till barn och unga 
2. Remissvar Förskolenämnden 
3. Remissvar Grundskolenämnden 
4. Remissvar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
5. Remissvar Individ- och familjeomsorgsnämnden 
6. Remissvar Sociala omsorgsnämnden  
7. Remissvar Arbetslivsnämnden 
8. Förslag till remissvar Fritids- och folkhälsonämndens presidium                    

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2020-09-16. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

Johan Wikander  
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ser även ett behov av att utbilda 
medarbetare som kommer i kontakt med dessa frågor för att kunna bemöta 
elever på rätt sätt och önskar starta upp samarbete med Vård- och 
äldrenämnden i det syftet. 
 
Individ- och familjenämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att anhörigstöd för barn och 
unga organiseras tillsammans med övrigt anhörigstöd. Att samla anhörigstöd 
under en och samma enhet kan innebära ett förbättrat och förstärkt stöd till 
barn och unga och nämnden tillstyrker därmed förslaget. 
 
Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker utredningen om Anhörigstöd till barn och 
unga, under förutsättning att Vård- och äldrenämnden får anslag i budget till 
utökning av anhörigstödet, samt att föreslagna tillägg görs i Vård- och 
äldrenämndens reglemente. 
 
Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämnden avstår från yttrande.  
 

Fritid- och folkhälsonämnden 
Inkommer med förslag till yttrande 2020-09-17. 

Beslutsunderlag 
1. Utredning om anhörigstöd till barn och unga 
2. Remissvar Förskolenämnden 
3. Remissvar Grundskolenämnden 
4. Remissvar Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
5. Remissvar Individ- och familjeomsorgsnämnden 
6. Remissvar Sociala omsorgsnämnden  
7. Remissvar Arbetslivsnämnden 
8. Förslag till remissvar Fritids- och folkhälsonämndens presidium                    

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2020-09-16. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

Johan Wikander  
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 
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Uppdrag 
 
I budget 2020 får Vård- och äldrenämnden i uppdrag att erbjuda anhörigstöd till barn och unga 
som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller andra i sin närhet. 
 
 
Definitioner  
 
Anhöriga och närstående 
Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder.  
 
Inom anhörigstöd definieras termer enligt följande:  
Den som ger stöd, hjälp eller omsorg är anhörig. Det kan t.ex. vara en familjemedlem, vän eller 
granne. Den som får stöd, hjälp eller omsorg är närstående. Ofta blandas de båda termerna och 
används synonymt. Termerna anhörig och närstående används inte konsekvent i lagtexterna.   
 
Stöd till anhöriga är till för personer som stödjer eller hjälper en person som har missbruks- eller 
beroendeproblem, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller hög ålder. 
Anhöriga är ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp men ibland kan anhöriga behöva råd 
och stöd själva för att orka hjälpa.  
 
Barn 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av 
FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett 
bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska det i alla 
åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Konventionen 
definierar barn som varje människa under 18 år. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. 
Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela 
världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder 
eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker 
föräldrarnas och den utvidgade familjens roll och ansvar för barnet men ålägger samtidigt staten 
ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp. 
 
Barn som anhöriga   
Barn som anhöriga växer upp i en familj där de påverkas av någon annans bekymmer. Det kan 
vara en vuxen i familjen eller ett syskon som har t.ex. allvarlig fysisk sjukdom eller skada, psykisk 
ohälsa eller funktionsnedsättning, missbruksproblematik/beroende eller där våld förekommer i 
familjen. Barn som anhöriga är en heterogen grupp med olika behov och deras liv påverkas på 
skiftande sätt av situationen i familjen.  
 
Unga omsorgsgivare 
Begreppet unga omsorgsgivare är en översättning av det engelska begreppet ”Young Carers” och 
berör barn och unga under 18 år som regelbundet vårdar, hjälper eller ger stöd åt en person som 
står dem nära. Det kan vara att t.ex. hjälpa en närstående med att klä på sig eller med hygienen, 
dvs hjälpa till för att den närstående ska klara vardagen. Den person som tar emot omsorg är ofta 
en förälder, men det kan även vara ett syskon, en mor- eller farförälder eller annan släkting, som 
på grund av fysisk eller psykisk sjukdom, funktionsnedsättning, missbruksproblematik eller av 
annan anledning har ett behov av omsorg, stöd eller vård.  
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Att barn utövar en viss grad av omsorg anses vara hälsosamt för den psykosociala utvecklingen i 
många samhällen och i vissa sammanhang är det nödvändigt för familjers överlevnad. Det är 
dock numera känt att det finns barn som har omfattande och regelbundna omsorgsuppdrag, 
vilket kan leda till betydande begränsningar i deras utveckling, delaktighet och möjligheter. Sedan 
slutet av 90-talet finns det bland forskare, beslutsfattare, sociala välfärdsinstitutioner och 
professionella inom hälso-, social- och sjukvårdsområdet, i bland annat USA, Storbritannien och 
Australien, ett växande intresse för unga omsorgsgivares förutsättningar. 
 
 
Beskrivning av anhörigstöd till barn  
 
Både Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) och Socialstyrelsen har tagit fram 
stödmaterial till de verksamheter som arbetar med barn som anhöriga, eftersom arbetssätten och 
metoderna för anhörigstöd till barn är annorlunda jämfört med det anhörigstöd som ges till 
personer över 18 år. För vuxna handlar det framför allt om samtal. Vuxna kan både ta egna beslut 
och har vanligtvis förmåga att själva förändra i sin situation, men barnen behöver ett stöd där det 
oftare handlar om att ”göra” saker, inte bara prata. Barn pratar när fokus är på aktivitet. Barn 
behöver också ett annat stöd i att arbeta med sig själva och sin roll. De har också behov av att 
höra andras berättelser och veta om att de inte är ensamma i sin situation.  
 
Även om arbetssätten och metoderna skiljer sig åt, är det viktigt att anhörigkonsulenter har en 
samsyn på anhörigperspektivet. Det rör strukturella perspektiv, vad det innebär att vara anhörig 
samt kring uppdatering i forskning som rör anhörigstöd.    
 
De biståndsbedömda insatserna i form av exempelvis hemtjänst och som ges till t.ex. föräldrar, är 
tänkta att ges i den omfattningen att barnen inte behöver ta det ansvar som insatsen ska ge, men 
enligt NKA visar forskning att det inte är så i Sverige idag. Det är därför anhörigstöd till barn 
behövs. Samhället ger inte tillräckligt med hjälp, utan barnen får istället ta ett ansvar de inte 
borde. 
 
När föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa och allvarlig sjukdom får vård inom sjukvården, 
måste barnens situation och behov uppmärksammas. Detsamma gäller om en förälder avlider. 
Detta är reglerat i 5 kap 7 § hälso- och sjukvårdslagen och i de situationerna har hälso- och 
sjukvården ett särskilt ansvar. Därför är anhörigstödets samverkan med hälso- och sjukvården 
viktig för att barnet ska få det stöd som behövs.   
 
För att kunna identifiera och nå ut till anhöriga under 18 år behöver medarbetare inom 
verksamheter i Borås Stad som möter barn, ha en god kompetens kring anhörigstöd. Medarbetare 
som möter barn behöver kunskap i barns och ungas kultur, dvs hur barn och unga lever, 
eftersom barn och unga inte själva söker upp anhörigstödet. Anledningarna till att barn inte själva 
söker stöd är flera, t.ex att de inte har kunskap om att det finns stöd att få och hur man vänder 
sig dit, eller att situationen barnet lever i upplevs skamfylld. 
 
Inom skolan, t.ex. inom elevhälsan, är inriktningen att arbeta med barn som har bekymmer i 
skolan. Bekymmer i skolan kan dock bero på många olika saker. När det är barnets anhörigansvar 
som är problemet behövs individuellt stöd med fokus på just problemet, samt stöd i grupp för att 
hjälpa barnen. Skolan kan inte ge det kontinuerliga stöd som behövs i anhörigrollen och 
anhörigstöd är inte skolans ansvarsområde. Däremot behövs ett tätt samarbete mellan 
anhörigstöd och skolan för att nå barnen.  
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Att barn utövar en viss grad av omsorg anses vara hälsosamt för den psykosociala utvecklingen i 
många samhällen och i vissa sammanhang är det nödvändigt för familjers överlevnad. Det är 
dock numera känt att det finns barn som har omfattande och regelbundna omsorgsuppdrag, 
vilket kan leda till betydande begränsningar i deras utveckling, delaktighet och möjligheter. Sedan 
slutet av 90-talet finns det bland forskare, beslutsfattare, sociala välfärdsinstitutioner och 
professionella inom hälso-, social- och sjukvårdsområdet, i bland annat USA, Storbritannien och 
Australien, ett växande intresse för unga omsorgsgivares förutsättningar. 
 
 
Beskrivning av anhörigstöd till barn  
 
Både Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) och Socialstyrelsen har tagit fram 
stödmaterial till de verksamheter som arbetar med barn som anhöriga, eftersom arbetssätten och 
metoderna för anhörigstöd till barn är annorlunda jämfört med det anhörigstöd som ges till 
personer över 18 år. För vuxna handlar det framför allt om samtal. Vuxna kan både ta egna beslut 
och har vanligtvis förmåga att själva förändra i sin situation, men barnen behöver ett stöd där det 
oftare handlar om att ”göra” saker, inte bara prata. Barn pratar när fokus är på aktivitet. Barn 
behöver också ett annat stöd i att arbeta med sig själva och sin roll. De har också behov av att 
höra andras berättelser och veta om att de inte är ensamma i sin situation.  
 
Även om arbetssätten och metoderna skiljer sig åt, är det viktigt att anhörigkonsulenter har en 
samsyn på anhörigperspektivet. Det rör strukturella perspektiv, vad det innebär att vara anhörig 
samt kring uppdatering i forskning som rör anhörigstöd.    
 
De biståndsbedömda insatserna i form av exempelvis hemtjänst och som ges till t.ex. föräldrar, är 
tänkta att ges i den omfattningen att barnen inte behöver ta det ansvar som insatsen ska ge, men 
enligt NKA visar forskning att det inte är så i Sverige idag. Det är därför anhörigstöd till barn 
behövs. Samhället ger inte tillräckligt med hjälp, utan barnen får istället ta ett ansvar de inte 
borde. 
 
När föräldrar med missbruk, psykisk ohälsa och allvarlig sjukdom får vård inom sjukvården, 
måste barnens situation och behov uppmärksammas. Detsamma gäller om en förälder avlider. 
Detta är reglerat i 5 kap 7 § hälso- och sjukvårdslagen och i de situationerna har hälso- och 
sjukvården ett särskilt ansvar. Därför är anhörigstödets samverkan med hälso- och sjukvården 
viktig för att barnet ska få det stöd som behövs.   
 
För att kunna identifiera och nå ut till anhöriga under 18 år behöver medarbetare inom 
verksamheter i Borås Stad som möter barn, ha en god kompetens kring anhörigstöd. Medarbetare 
som möter barn behöver kunskap i barns och ungas kultur, dvs hur barn och unga lever, 
eftersom barn och unga inte själva söker upp anhörigstödet. Anledningarna till att barn inte själva 
söker stöd är flera, t.ex att de inte har kunskap om att det finns stöd att få och hur man vänder 
sig dit, eller att situationen barnet lever i upplevs skamfylld. 
 
Inom skolan, t.ex. inom elevhälsan, är inriktningen att arbeta med barn som har bekymmer i 
skolan. Bekymmer i skolan kan dock bero på många olika saker. När det är barnets anhörigansvar 
som är problemet behövs individuellt stöd med fokus på just problemet, samt stöd i grupp för att 
hjälpa barnen. Skolan kan inte ge det kontinuerliga stöd som behövs i anhörigrollen och 
anhörigstöd är inte skolans ansvarsområde. Däremot behövs ett tätt samarbete mellan 
anhörigstöd och skolan för att nå barnen.  
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Föreningar som Barnens rätt i samhället (BRIS) och Jourhavande kompis, fyller också en 
funktion för barn som upplever svårigheter, men de söker inte upp barn utan arbetar endast med 
barn som själva aktivt tar kontakt. Dessa föreningar behöver anhörigstödet också samverka med.  
 
För att anhörigstödet ska nå målgruppen behövs alltså samverkan med verksamheter som träffar 
barnen, bland annat förskolan, skolan, individ- och familjeomsorgen, Södra Älvsborgs sjukhus, 
barn- och ungdomshabiliteringen, Svenska kyrkan, föreningar och organisationer. En sådan 
verksamhet och samverkan finns inte idag och skulle ta tid och resurser att bygga upp.  
 
Borås Stad har genom att anta styrdokumenten Ungdomspolitiskt program och Program för att 
förebygga psykisk ohälsa i skolan, tagit ställning till många delar som handlar om att ge barn som 
anhöriga stöd. Det handlar bland annat om hälsa och trygghet och att förebygga psykisk ohälsa. I 
detta arbete är anhörigstöd en viktig del.  
 
 
Statistik om barn som anhöriga 
 
Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA) arbetar på uppdrag av regeringen med att forska 
kring, bevaka och utveckla kompetens i anhörigfrågor. De har stort fokus på barn som anhöriga. 
Deras studier visar att många barn växer upp i familjer med missbruk eller psykisk ohälsa. Det får 
ofta allvarliga konsekvenser för deras hälsa, skolgång och arbetsliv. Detta gäller även vid förälders 
allvarliga sjukdom eller död. Med stöd till barnen och föräldrarna kan mönstret mellan 
generationerna brytas. Studier visar följande statistik kring barn som anhöriga:  

 Närmare åtta procent av barnen under uppväxten har en förälder med så allvarligt 
missbruk eller psykisk ohälsa att föräldern får sjukhusvård. När även öppen vård för 
missbruk eller psykisk ohälsa samt missbruksrelaterade domar räknas in, är andelen barn 
17 procent. 

 Av unga med missbrukande föräldrar är det mer än dubbelt så många som går ut 
grundskolan med ofullständiga betyg jämfört med övriga unga. De som gått gymnasiet 
fullföljer inte lika ofta som andra med jämförbara betyg, en eftergymnasial utbildning.  

 När en förälder vårdats för missbruk är det fyra till sju gånger fler unga som utvecklar 
eget missbruk jämfört med andra unga. Dödligheten under tiden som ung vuxen är 
nästan tre gånger högre. Försörjningsstöd är fyra gånger vanligare hos barn till föräldrar 
med missbruk.  

 Två till tre gånger fler av dem som haft en förälder som sjukhusvårdats för psykisk ohälsa 
har som unga vuxna själva vårdats inom psykiatrisk specialistvård. Även sjukhusvårdade 
självmordsförsök är trefaldigt högre i anhöriggruppen. 

 Närmare sex procent av barnen har under uppväxten en förälder med cancer. Om 
förälderns sjukdom är allvarlig är det vanligare med sämre skolprestationer hos barnen. 
De mest påtagliga negativa konsekvenserna för barnen i vuxen ålder är en ökad risk för 
missbruk och kriminalitet jämfört med andra jämnåriga. 

 Drygt tre procent av barnen drabbas under uppväxten av att en förälder avlider. En 
uppföljning av barnen vid 30–35 års ålder visar att dubbelt så många lider av psykisk 
ohälsa jämfört med andra. Barn till föräldrar som avlidit genom olycka, självmord eller 
våld har i ung vuxen ålder fem gånger oftare vårdats för missbruk och tre–fyra gånger 
oftare för självmordsförsök. Mer än dubbelt så många hade själva avlidit jämfört med 
övriga unga. 

 Tre procent av 15-åringarna stannar hemma från skolan en dag i veckan för att ta hand 
om någon hemma. 
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Den risk som en genetisk sårbarhet för missbruk och psykisk ohälsa innebär kan motverkas 
genom goda relationer och en god uppväxtmiljö. Ett anpassat stöd kan göra att familjerna och 
barnen får det bättre här och nu – och hindra att problemen förs vidare till nästa generation.  
 
Många barn lever med föräldrar med olika svårigheter, men det är också många barn som lever 
med en syskonrelation som påverkar dem nu och som kommer att prägla livet framöver. Det 
finns idag inga uppgifter om hur många barn som har ett syskon med svårigheter, men det finns 
en medvetenhet kring att barn som har en syster eller bror med t.ex. funktionsnedsättning 
behöver anhörigstöd.  Det har gjorts studier i hur det är att vara ”vuxensyskon” dvs någon som 
vuxit upp med ett syskon med svårigheter. I studierna framkommer vikten av att barn får hjälp 
tidigt, innan de blir vuxensyskon. 
 
Det har också visat sig att många unga ger hjälp till en kompis, genom att faktiskt ta ansvar t.ex 
ringa och väcka någon som inte mår bra och annars riskerar att inte komma upp till skolan, följer 
med på möten/besök till skolsköterska el. dyl. Anhörigbegreppet är alltså brett även för barn. 
 
Enligt ekonomiska analyser som NKA har genomfört, skulle kostnaderna för samhället kunna 
minska med 35 miljarder per år om barn med missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa i familjen inte 
själva utvecklar detta i vuxen ålder. Anhörigstöd är alltså en folkhälsofråga och handlar om att 
arbeta förebyggande.  
 
 
Anhörigstöd i Borås Stad– nulägesbeskrivning  
 
Indirekt stöd 
Indirekt stöd är stöd som ges till närstående och ges indirekt till anhöriga. Exempel på detta är 
hemvårdsbidrag, dagverksamhet, avlastning, korttid, assistans, hemtjänst, vård- och 
omsorgsboende mm. alltså insatser som ges till den man ger stöd men som indirekt avlastar den 
anhörige.  
 
 
Direkt anhörigstöd 
Personer som hjälper en närstående kan vända sig till anhörigkonsulenterna som ger ett direkt 
anhörigstöd. Anhörigkonsulenterna erbjuder bland annat rekreation, föreläsningar, utbildningar, 
caféer, grupper, enskilda samtal mm. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt och dokumenterar 
inget. Vård- och äldrenämnden har fyra anhörigkonsulenter och de finns på Träffpunkt 
Simonsland. Enligt Vård- och äldrenämndens reglemente ansvarar anhörigkonsulenterna för 
personer från och över 18 år. Barn ingår inte i denna målgrupp.  
 
 
Yxhammarsmottagningen – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Yxhammarmottagningen inom Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet för vuxna har 
idag som ett av sina uppdrag att i dialog med föräldrar, som är de som söker stöd, belysa barnets 
situation och göra det tydligt hur missbruket påverkar barnet. Detta syftar till att se om barnet 
behöver få stöd och skydd samt att bidra till förälderns egen insikt och motivation att förbättra 
sin situation.  
 
 
Hopptornet - Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Hopptornets verksamhet, riktar sig för närvarande till barn vars föräldrar är separerade. 
Hopptornet är en del av Dialogcentrum, den interna öppenvården för barn, ungdomar och 
familjer. Hopptornet har avsatta resurser för att bedriva en grupp per halvår om ca 10 tillfällen. 
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Den risk som en genetisk sårbarhet för missbruk och psykisk ohälsa innebär kan motverkas 
genom goda relationer och en god uppväxtmiljö. Ett anpassat stöd kan göra att familjerna och 
barnen får det bättre här och nu – och hindra att problemen förs vidare till nästa generation.  
 
Många barn lever med föräldrar med olika svårigheter, men det är också många barn som lever 
med en syskonrelation som påverkar dem nu och som kommer att prägla livet framöver. Det 
finns idag inga uppgifter om hur många barn som har ett syskon med svårigheter, men det finns 
en medvetenhet kring att barn som har en syster eller bror med t.ex. funktionsnedsättning 
behöver anhörigstöd.  Det har gjorts studier i hur det är att vara ”vuxensyskon” dvs någon som 
vuxit upp med ett syskon med svårigheter. I studierna framkommer vikten av att barn får hjälp 
tidigt, innan de blir vuxensyskon. 
 
Det har också visat sig att många unga ger hjälp till en kompis, genom att faktiskt ta ansvar t.ex 
ringa och väcka någon som inte mår bra och annars riskerar att inte komma upp till skolan, följer 
med på möten/besök till skolsköterska el. dyl. Anhörigbegreppet är alltså brett även för barn. 
 
Enligt ekonomiska analyser som NKA har genomfört, skulle kostnaderna för samhället kunna 
minska med 35 miljarder per år om barn med missbruk eller allvarlig psykisk ohälsa i familjen inte 
själva utvecklar detta i vuxen ålder. Anhörigstöd är alltså en folkhälsofråga och handlar om att 
arbeta förebyggande.  
 
 
Anhörigstöd i Borås Stad– nulägesbeskrivning  
 
Indirekt stöd 
Indirekt stöd är stöd som ges till närstående och ges indirekt till anhöriga. Exempel på detta är 
hemvårdsbidrag, dagverksamhet, avlastning, korttid, assistans, hemtjänst, vård- och 
omsorgsboende mm. alltså insatser som ges till den man ger stöd men som indirekt avlastar den 
anhörige.  
 
 
Direkt anhörigstöd 
Personer som hjälper en närstående kan vända sig till anhörigkonsulenterna som ger ett direkt 
anhörigstöd. Anhörigkonsulenterna erbjuder bland annat rekreation, föreläsningar, utbildningar, 
caféer, grupper, enskilda samtal mm. Anhörigkonsulenterna har tystnadsplikt och dokumenterar 
inget. Vård- och äldrenämnden har fyra anhörigkonsulenter och de finns på Träffpunkt 
Simonsland. Enligt Vård- och äldrenämndens reglemente ansvarar anhörigkonsulenterna för 
personer från och över 18 år. Barn ingår inte i denna målgrupp.  
 
 
Yxhammarsmottagningen – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Yxhammarmottagningen inom Individ- och familjeomsorgsnämndens verksamhet för vuxna har 
idag som ett av sina uppdrag att i dialog med föräldrar, som är de som söker stöd, belysa barnets 
situation och göra det tydligt hur missbruket påverkar barnet. Detta syftar till att se om barnet 
behöver få stöd och skydd samt att bidra till förälderns egen insikt och motivation att förbättra 
sin situation.  
 
 
Hopptornet - Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Hopptornets verksamhet, riktar sig för närvarande till barn vars föräldrar är separerade. 
Hopptornet är en del av Dialogcentrum, den interna öppenvården för barn, ungdomar och 
familjer. Hopptornet har avsatta resurser för att bedriva en grupp per halvår om ca 10 tillfällen. 
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Detta omfattar även enskilda intervjuer med barnen/ungdomar, kontakter med föräldrar med 
mera. Det finns hela tiden en viss kö med ett antal barn/ungdomar. Denna verksamhet når alltså 
en viktig, men liten och begränsad, grupp barn. Verksamheten har begränsade resurser och 
behovet är, enligt statistik från NKA (se ovan), större än vad som kan tillgodoses. Exempelvis har 
vårdnadstvister som avgörs i domstolar ökat fördubblats på tio år, enligt en sammanställning som 
Sveriges Television gjorde 2017 (2007: 3.247 st och 2016 6.324 st) 
 
 
Övrigt anhörigstöd för barn och unga 
Vissa föreningar har någon typ av stöd, bland annat IOGT-NTO. För familjer där någon 
familjemedlem eller nära anhörig är frihetsberövad finns Solrosen, som drivs av Göteborgs 
Räddningsmission i samverkan med Erikshjälpen. Förutom det direkta arbetet med dessa familjer 
bidrar Solrosen även med kunskaper till andra organisationer som möter målgruppen, samt 
verkar för barnperspektivet i förhållande till Kriminalvården. Verksamheten finns i Göteborg och 
Borås.  
 
I Borås Stad finns inget anhörigstöd utöver det som redovisats ovan. Det stöd som Individ- och 
familjeomsorgsnämndens verksamheter ger, är ett stöd till en del av en familj. Det är bara de 
familjer som Individ- och familjeomsorgen får kontakt med. Idag finns inget sammanhållet 
anhörigstöd för barn och unga, varken på kommunal eller regional nivå. Frågan har lyfts i 
Närvårdssamverkan men ingen verksamhet har utökats eller startats.   
 
 
Utvecklingen kring anhörigstödet i Borås Stad 
 
För tio år sedan var fokus på att stödja anhöriga till personer med åldersrelaterad problematik, 
t.ex. demenssjukdom. Idag är efterfrågan på anhörigstöd mestadels från andra målgrupper, främst 
från anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Många som söker upp anhörigstödet är anhöriga 
till andra nämnders målgrupper, t.ex. Sociala omsorgsnämnden, Individ- och familjenämnden och 
Grundskolenämnden.  
 
Inom ramen för projektet ”Ett gott liv var dag” blev anhörigkonsulenterna ansvariga för att 
utreda varför anhörigstödet i Borås Stad inte omfattar barn och ungdomar under 18 år, samt att 
utreda hur anhörigstöd till syskon och barn till personer med funktionshinder kan anordnas.  I 
slutrapporten konstaterades att behovet av stöd till barn som anhöriga är stort, inte bara i den 
målgrupp som de inom projektet vände sig till, utan generellt. För att klara ett eventuellt uppdrag 
att ge anhörigstöd till barn behöver såväl personella som kompetensmässiga resurser tillföras. 
Likaså påtalades att samverkansformer behöver arbetas fram för att nå barnen.  
 
Efter slutrapporten har anhörigkonsulenterna aktualiserat frågan vid flera tillfällen och gjort 
försök att inventera vilka aktörer som erbjuder någon form av direkt stöd till barn som anhöriga i 
Borås stad.  
 
Varje vecka blir anhörigkonsulenterna kontaktade av föräldrar, elevhälsan och annan 
skolpersonal, biståndshandläggare, sjukvården m.fl med förfrågan om stöd till barn. 
Förfrågningarna ökar varje år. Anhörigkonsulenterna kan utifrån uppdraget idag, inte ge stöd till 
barn, mer än i sällsynta undantagsfall. Det finns i de flesta fall inga andra aktörer att hänvisa till. 
Det anhörigstöd som individ- och familjeomsorgsnämnden erbjuder är snarare riktat till hela 
familjen än är ett anhörigstöd. Stödet är också begränsat både vad gäller målgrupp och 
omfattning.   
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Behovsprognos 
 
Behovet av att utveckla anhörigstödet till att omfatta barn är stort i hela Sverige, enligt de studier 
som NKA genomfört. Vård- och äldrenämnden tillstyrkte 2019-05-20 en motion om att utöka 
anhörigstödet till att omfatta barn, men förutsatte att medel avsätts i budget för utökat 
anhörigstöd. För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs förstärkta resurser för 
anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och kompetens. 
Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få förutsättningar att skaffa sig riktad 
kompetens och bygga samverkan t.ex. med skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra 
organisationer. Detta inryms inte i befintlig verksamhet som anhörigstödet utför idag.    
 
Idag får anhörigkonsulenterna på Träffpunkt Simonsland många förfrågningar om stöd, men 
anhörigstödet har idag inte barn som målgrupp. Anhörigstödet kan upplevas mer neutralt och 
mindre skamfyllt att ta kontakt med än att söka ett stöd inom Individ- och familjeomsorgen där 
föräldrarna får sitt stöd eller olika insatser och där hela familjen har samma handläggare.  
 
Vård- och äldrenämndens planering för god vård och omsorg vid demenssjukdom, är framtaget i 
syfte att arbeta mer strategiskt med demensområdet eftersom antalet demenssjuka kommer att 
öka i framtiden. I planeringsdokumentet är ett av utvecklingsområdena att utveckla anhörigstödet 
till unga, eftersom sjukdomen ibland drabbar personer som har barn som är under 18 år.  
 
När det gäller målgruppen barn till missbrukande föräldrar finns det dock en inneboende 
svårighet när det gäller att stödja och få barn/ungdomar till samtal. Föräldrar vill vanligtvis inte 
skada sina barn utan vill ge barn det stöd som kan finnas, men när de vet eller anar att de orsakar 
sina barn svårigheter pga sitt missbruk är det vanligt att de undviker att tala vidare om detta. För 
att kunna nå barn som lever i missbruksmiljöer, krävs mer och relativt omfattande uppsökande 
och motiverande insatser. Att medge att ens barn behöver stöd utifrån en missbruksproblematik 
är skamfyllt för föräldrarna medan separationer är vanligt och inte uppfattas på samma sätt. 
Yxhammarmottagningen kan för de personer de kommer i kontakt med, synliggöra och 
rekommendera samtalsstöd för eventuella barn/ ungdomar men det krävs ytterligare insatser för 
att motivera föräldrarna och fånga upp barnen. 
 
I en utredning om anhörigstöd gör Individ- och familjeomsorgnämnden bedömningen att stöd 
till barn som anhöriga bäst skulle kunna tillgodoses genom ett utökat ansvar för Vård- och 
äldrenämndens anhörigstöd. Stödet för barn under 18 år skulle då bli ett tydligt allmänt riktat 
stöd. Detta skulle underlätta för såväl barn som föräldrar, att ta en kontakt. Anhörigstödet som är 
fokuserat på att hjälpa anhöriga och arbeta allmänt inriktat, har även lättare att anpassa sitt arbete 
och planera olika former av verksamhet för målgruppen. Hopptornet och liknande 
verksamhetsformer med avgränsat uppdrag och resurser kopplat till andra insatser inom individ- 
och familjenämnden, är mer individinriktade och vanligtvis behovsbedömda. 
 
Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden har idag inget anhörigstöd, men båda 
nämndernas verksamhet möter barn, men endast indirekt. I den mån anhörigstöd behövs 
hänvisas till Vård- och äldrenämndens anhörigkonsulenter alternativt specialistmottagningar inom 
Västra Götalandsregionen, t.ex. öppenvårdsmottagning eller habilitering. Vid oro görs 
orosanmälan till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Det finns idag inget stöd för barn inom 
de två nämndernas verksamheter, samtidigt som barn med närstående med t.ex. psykisk ohälsa, 
har det mycket svårt. Sociala omsorgsnämndens verksamheter ser att det behövs trygga vuxna att 
vända sig till och som är anonymare än i skolan. Skolan kan vara den enda platsen som barnet får 
vara sig själv och ingen vet om hur barnet har det hemma. Att ha ett fristående allmänt stöd där 
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Behovsprognos 
 
Behovet av att utveckla anhörigstödet till att omfatta barn är stort i hela Sverige, enligt de studier 
som NKA genomfört. Vård- och äldrenämnden tillstyrkte 2019-05-20 en motion om att utöka 
anhörigstödet till att omfatta barn, men förutsatte att medel avsätts i budget för utökat 
anhörigstöd. För att kunna erbjuda anhörigstöd till barn krävs förstärkta resurser för 
anhörigstödsfunktionen i Borås Stad, både vad gäller tjänstgöringsfaktorer och kompetens. 
Anhörigkonsulenter med barn som målgrupp, behöver få förutsättningar att skaffa sig riktad 
kompetens och bygga samverkan t.ex. med skolan och individ- och familjeomsorgen samt andra 
organisationer. Detta inryms inte i befintlig verksamhet som anhörigstödet utför idag.    
 
Idag får anhörigkonsulenterna på Träffpunkt Simonsland många förfrågningar om stöd, men 
anhörigstödet har idag inte barn som målgrupp. Anhörigstödet kan upplevas mer neutralt och 
mindre skamfyllt att ta kontakt med än att söka ett stöd inom Individ- och familjeomsorgen där 
föräldrarna får sitt stöd eller olika insatser och där hela familjen har samma handläggare.  
 
Vård- och äldrenämndens planering för god vård och omsorg vid demenssjukdom, är framtaget i 
syfte att arbeta mer strategiskt med demensområdet eftersom antalet demenssjuka kommer att 
öka i framtiden. I planeringsdokumentet är ett av utvecklingsområdena att utveckla anhörigstödet 
till unga, eftersom sjukdomen ibland drabbar personer som har barn som är under 18 år.  
 
När det gäller målgruppen barn till missbrukande föräldrar finns det dock en inneboende 
svårighet när det gäller att stödja och få barn/ungdomar till samtal. Föräldrar vill vanligtvis inte 
skada sina barn utan vill ge barn det stöd som kan finnas, men när de vet eller anar att de orsakar 
sina barn svårigheter pga sitt missbruk är det vanligt att de undviker att tala vidare om detta. För 
att kunna nå barn som lever i missbruksmiljöer, krävs mer och relativt omfattande uppsökande 
och motiverande insatser. Att medge att ens barn behöver stöd utifrån en missbruksproblematik 
är skamfyllt för föräldrarna medan separationer är vanligt och inte uppfattas på samma sätt. 
Yxhammarmottagningen kan för de personer de kommer i kontakt med, synliggöra och 
rekommendera samtalsstöd för eventuella barn/ ungdomar men det krävs ytterligare insatser för 
att motivera föräldrarna och fånga upp barnen. 
 
I en utredning om anhörigstöd gör Individ- och familjeomsorgnämnden bedömningen att stöd 
till barn som anhöriga bäst skulle kunna tillgodoses genom ett utökat ansvar för Vård- och 
äldrenämndens anhörigstöd. Stödet för barn under 18 år skulle då bli ett tydligt allmänt riktat 
stöd. Detta skulle underlätta för såväl barn som föräldrar, att ta en kontakt. Anhörigstödet som är 
fokuserat på att hjälpa anhöriga och arbeta allmänt inriktat, har även lättare att anpassa sitt arbete 
och planera olika former av verksamhet för målgruppen. Hopptornet och liknande 
verksamhetsformer med avgränsat uppdrag och resurser kopplat till andra insatser inom individ- 
och familjenämnden, är mer individinriktade och vanligtvis behovsbedömda. 
 
Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden har idag inget anhörigstöd, men båda 
nämndernas verksamhet möter barn, men endast indirekt. I den mån anhörigstöd behövs 
hänvisas till Vård- och äldrenämndens anhörigkonsulenter alternativt specialistmottagningar inom 
Västra Götalandsregionen, t.ex. öppenvårdsmottagning eller habilitering. Vid oro görs 
orosanmälan till Individ- och familjeomsorgsnämnden. Det finns idag inget stöd för barn inom 
de två nämndernas verksamheter, samtidigt som barn med närstående med t.ex. psykisk ohälsa, 
har det mycket svårt. Sociala omsorgsnämndens verksamheter ser att det behövs trygga vuxna att 
vända sig till och som är anonymare än i skolan. Skolan kan vara den enda platsen som barnet får 
vara sig själv och ingen vet om hur barnet har det hemma. Att ha ett fristående allmänt stöd där 
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inget dokumenteras innebär en lägre tröskel att söka och ta emot hjälp, och skulle därmed ha en 
förebyggande och skyddande effekt.  
 
För att gynna samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så att 
kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan fungerar på ett optimalt 
sätt. Anhörigstödets budget visar kostnader på ca 600 000 kr/år per anhörigkonsulent. I denna 
kostnad är inte hyra av lokaler inräknad. Vård- och äldrenämnden saknar idag anslag i budget för 
en utökning av anhörigstödet.  
 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter ställer krav på den 
offentliga sektorn 
 
FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, blev svensk 
lag den 1 januari 2020. Detta ställer högre krav än tidigare på Borås Stad, att ta hänsyn till och 
arbeta för barns bästa. Det innebär att hela den offentliga sektorn och dess anställda ska 
respektera och uppfylla barnkonventionen. Barnkonventionen är en viktig utgångspunkt även för 
information, råd och stöd till barn och unga som anhöriga. Några av barnkonventionens 
grundprinciper som är tillämpliga på barn som anhöriga är: 

 artikel 3 som handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder 
som rör barn.  

 artikel 3:2 om skydd och omvårdnad, som handlar om att ett barn ska tillförsäkras sådant 
skydd och sådan omvårdnad som behövs för dess välfärd, med hänsyn tagen till de 
rättigheter och skyldigheter som tillkommer barnets vårdnadshavare. 

 artikel 12 om delaktighet, som anger att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och 
höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till dess ålder 
och mognad. 

 artikel 17 om information, som anger att barnet ska ha tillgång till information och 
material från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar till att 
främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska hälsa. 

 artikel 18 om stöd i föräldraansvaret, som bl.a. handlar om att staten ska ge lämpligt 
bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran. 

 artikel 24 om barnets rätt till jämlik hälsa, som bl.a. tar upp att staten ska sträva efter att 
till fullo förverkliga barnets rätt till bästa uppnåeliga hälsa och vidta lämpliga åtgärder för 
att utveckla förebyggande hälsovård och föräldrarådgivning. 

 artikel 31 om rätt till lek, vila och fritid, som bl.a. handlar om barnets rätt till vila, fritid, 
lek och rekreation anpassad till barnets ålder. 

 
 
Omvärldsbevakning 
 
Det är få kommuner som erbjuder ett samlat anhörigstöd till barn. I Boråsregionen är det endast 
Ulricehamns kommun som har anhörigstöd för barn. Svenljunga och Tranemo kommuner har 
stöd till barn i begränsad utsträckning. 
 
I Ulricehamns kommun riktar sig anhörigstödet till alla. Ulricehamns kommun har sedan en 
omorganisering 2011-01-01 inga facknämnder och arbetar verksamhetsövergripande, dels genom 
en styrgrupp, för att nå ut till barn som behöver anhörigstöd. Anhörigkonsulenten samverkar 
också med föreningar, sjukvård, kyrkor, studieförbund eller frivilliga organisationer. 
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I Uddevalla kommun är anhörigstödet organiserat i en anhörigcentral. Anhörigstöd ges till alla 
som är familjemedlem eller släkting, en god vän eller granne till någon som är långvarigt sjuk, 
äldre eller har en funktionsnedsättning. Stödet ges också till barn/ungdom till förälder eller 
syskon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. De som är anhöriga till någon som har 
missbruks- eller beroendeproblematik, erbjuds stöd och hjälp från kommunen via två andra 
verksamheter i kommunen (Kompassen och Musslan)som ger stöd till barn. Anhörigcentralen 
samverkar även med föreningar, kyrkor, organisationer, studieförbund och andra frivilliga. 
 
 
Slutsatser 
 
Enligt 5 kap 10 § socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de 
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder. Socialtjänstlagen tar inte hänsyn till ålder. Samtidigt blev 
barnkonventionen svensk lag den 1 januari 2020. I barnkonventionen är flera av artiklarna 
tillämpbara på anhörigstöd. Anhörigstöd till barn var alltså redan innan barnkonventionen blev 
svensk lag, ett lagkrav. Detta lagkrav är förtydligat genom barnkonventionen.  Borås Stad har 
dessutom redan, genom att anta styrdokumenten Ungdomspolitiskt program och Program för att 
förebygga psykisk ohälsa i skolan, tagit ställning till många delar som handlar om att ge barn som 
anhöriga stöd.  
 
Borås Stad har endast sammanhållet och icke biståndsbedömt anhörigstöd för personer från 18 år 
och äldre. Både nationell statistik och den årliga ökningen i efterfrågan, visar att det finns behov 
av anhörigstöd till barn.  Om det förhindras att barn själva utvecklar den problematik som svåra 
familjeförhållanden innebär, kan Borås Stad minska sina kostnader i framtiden. I Sverige är den 
ekonomiska beräkningen av minskningen ca 35 miljarder kronor per år enligt NKA.  
 
Mot bakgrund av ovan behöver Borås Stad upprätta anhörigstöd för barn. Även om arbetssätten 
och metoderna skiljer sig åt, behöver anhörigkonsulenterna ha en samsyn på anhörigperspektivet. 
För att gynna samsyn och samverkan kring anhörigstöd, behöver verksamheten organiseras så att 
kompetens och uppdrag säkerställs och tydliggörs, samt att samverkan fungerar på ett optimalt 
sätt.  
 
I Vård- och äldrenämndens svar på motion om anhörigstöd till barn, 2019-05-20, ställde sig 
nämnden positiv till en utökning under förutsättning att medel avsätts i budget. Vård- och 
äldrenämnden saknar anslag i budget för en utökning av anhörigstödet och efterfrågar därför 
finansiering.  
 
Ett utökat ansvar för Vård- och äldrenämnden skulle innebära att nämndens reglemente behöver 
uppdateras med att omfatta anhörigstöd för anhöriga i alla åldrar. Vård- och äldrenämnden 
föreslår därför att Kommunfullmäktige gör följande tillägg i Vård- och äldrenämndens 
reglemente: ”Vård- och äldrenämnden ansvarar för icke biståndsbedömt anhörigstöd i Borås 
Stad.” 
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E-petition: Borås Återbyggdepå 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att frågan utreds 
vidare av Borås Energi och Miljö.   
 
Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet till förmån för sitt förslag, se bilaga.       
 

Ärendet i sin helhet 
En E-petition som inkommit har gett förslag på ett kommunalt initiativ där 
man kan lämna och köpa begagnat byggmaterial, således en Återbyggdepå som 
både säljer och tar emot begagnat material. Detta är ett gynnsamt initiativ för att 
komma närmare ett cirkulärt samhälle men som också kan ge sysselsättnings för 
personer som står långt från arbetsmarknaden. 

Bakgrund  
Företagsbeskrivning Malmö 
Malmö Återbyggdepå är en funktion som både säljer och tar emot begagnat 
byggmaterial. Det är ett samarbete med Malmö stad serviceförvaltning samt 
företaget Sysav, som har hand om att ta emot, behandla och återvinna avfall 
från hushåll och industrier. Både privatpersoner och företag kan lämna in 
material där fördelen för företag är att man slipper betala tippavgifter och 
deponiskatt. 
 
Lämna 
Företag kontaktar Malmö Återbyggdepå som då brukar hämta material med 
egen transport. Företagen betalar inte för att lämna material och transporten är 
arrangerad och betald av depån. Vid stora mängder av material köper man 
tjänster externt och ibland transporterar företagen själva sina produkter till 
Återbyggdepån och bekostar transporterna. Privatpersoner lämnar sitt material 
på återvinningscentraler där det finns antigen en container eller någon annan 
plats (exempelvis ett litet hus) för att samla in återanvändbara produkter. 
Personalen från Återbyggdepån sorterar produkterna på återvinningscentralerna 

Nr 69
E-petition: Borås Återuppbyggdepå
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och transporterar säljbara produkter, med egen transport, till second hand-
butiken. 
 
Köpa 
På Malmö Återbyggdepå kan du köpa begagnat byggmaterial. I sortimentet 
finns bland annat betongplattor, kakel, tegel, isoleringsmaterial, fönster, 
takpannor, lysrörsarmaturer, beslag, gångjärn, skåp, bänkar och överblivet 
byggmaterial. Istället för att detta ska hamna på deponi kan det istället 
återanvändas i nya hus och byggnader. 
 
Företagsbeskrivning Borlänge 
Detta initiativ är även något som Borlänge kommun har infört, där 
Återbyggdepåns huvudfokus är att minska avfallet som går i linje med 
kommunens viktigaste mål i den avfallsplan som är fastställd av 
kommunfullmäktige. Återbyggdepån bidrar till en hållbar utveckling genom att 
bidra till en minskad resursanvändning och en möjlighet att konsumera hållbara 
produkter. Projektets syfte är också att kunna bidra till att fler personer får en 
sysselsättning, arbetsträning och att nyanlända integreras i samhället. Detta är 
ett samarbete mellan Borlänge kommun, Borlänge energi, Tunabyggen, 
Hushagen och Dalarnas försäkringsbolag.  
 
Genom denna Återbyggdepå kan företag och privatpersoner köpa och lämna 
byggmaterial som blivit över. Privatpersoner kan lämna sitt material direkt till 
depån eller på återvinningscentraler medan företag lämnar sitt material direkt till 
depån. Materialet som hamnar på återvinningscentralerna transporteras av 
Återbyggdepån till depån. Personalen hjälper sedan till så att materialet blir 
sorterat. 
 
Företagsbeskrivning Eskilstuna 
I Eskilstuna finns ReTuna som är en Återbruksgalleria där butikerna i gallerian 
förädlar, reparerar och omvandlar gamla saker till nya saker, som sedan säljs 
vidare. Bredvid gallerian har ReTuna en återvinningscentral som beskrivs som 
en kretsloppspark där man kan lämna sitt avfall, men det som däremot kan 
återanvändas lämnas in till deras inlämningsdepå Returen. Depån är byggd som 
en ”drive thru” vilket gör det enklare att köra in och lämna saker med bil. I 
Returen tas sakerna emot av personal som gör en sortering av sakerna och som 
sedan delas ut till de olika butikerna i gallerian. Därefter repareras, förädlas eller 
omvandlas sakerna efter behov och får fortsatt liv när de säljs vidare. 

Möjligt upplägg i Borås 
De förslag som kan presenteras är att denna fråga bör utredas vidare hos 
förslagsvis Borås Energi och miljö i samarbete med Arbetslivsnämnden. Dessa 
är förslagsvis mest lämpade för att kunna lokalisera vart en sådan funktion 
skulle kunna ta plats. Motiveringen till det är att Borås Energi och miljö redan 
har återvinningscentraler som är det enklaste sättet för allmänheten att slänga 
sitt material, därför är det också smidigt att allmänheten på samma plats även 
kan lämna sitt material. I och med att det redan finns stationer skulle det 
förslagsvis bli enklare att synkronisera denna nya funktion på en redan befintlig 
plats. Ytterligare ett förslag är att använda personal via Arbetslivsnämnden från 
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sitt material, därför är det också smidigt att allmänheten på samma plats även 
kan lämna sitt material. I och med att det redan finns stationer skulle det 
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Återbruk för att skapa sysselsättning åt de personer som står längre bort från 
arbetsmarknaden. Även detta är en fråga som bör utredas vidare. I dagsläget tar 
Återbruk i en liten skala emot överblivet bygg- och rivningsmaterial, förslagsvis 
skulle det kunna utvecklas vidare hos Återbruk eller hos Borås Energi och 
miljö. Depån skulle även kunna ha ett samarbete med ett företag, liknande de 
andra kommunerna. Eventuellt kan ett företag upphandlas som skulle kunna 
hjälpa till med vissa saker, exempelvis mer maskinella åtgärder. För att detta 
initiativ ska kunna ta plats i Borås måste det utredas vidare för att få fram 
förutsättningar, kostnader, plats och dylikt.               

   

Beslutet expedieras till 
1. Anna Belfrage 
2. Koncerninköp 
3. Borås Energi och Miljö AB 
 

 

 
Tom Andersson 
Kommunalråd 

Iqbal Musaji 
Avdelningschef 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

E-petition: Borås Återbyggdepå 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att frågan utreds 
vidare av Borås Energi och Miljö. Utredningen bör bland annat se över: 
 

- Huruvida en verksamhet, enligt vad som föreslås i e-petitionen, ligger 
inom den kommunala kompetensen 

- Huruvida det finns andra aktörer, som tillhandahåller, eller skulle kunna 
tillhandahålla, den typ av tjänst som föreslås 

 

Ärendet i sin helhet 
En E-petition som inkommit har gett förslag på ett kommunalt initiativ där 
man kan lämna och köpa begagnat byggmaterial, således en Återbyggdepå som 
både säljer och tar emot begagnat material. Detta skulle kunna vara ett 
gynnsamt initiativ för att komma närmare ett cirkulärt samhälle men som också 
kan ge sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden. 
Samtidigt kan det finnas andra aktörer vars verksamhet fyller eller skulle fylla 
samma funktion, som det som föreslås av e-petitionen.  

Bakgrund 

Företagsbeskrivning Malmö 
Malmö Återbyggdepå är en funktion som både säljer och tar emot begagnat 
byggmaterial. Det är ett samarbete med Malmö stad serviceförvaltning samt 
företaget Sysav, som har hand om att ta emot, behandla och återvinna avfall 
från hushåll och industrier. Både privatpersoner och företag kan lämna in 
material där fördelen för företag är att man slipper betala tippavgifter och 
deponiskatt. 
 
Lämna 
Företag kontaktar Malmö Återbyggdepå som då brukar hämta material med 
egen transport. Företagen betalar inte för att lämna material och transporten är 
arrangerad och betald av depån. Vid stora mängder av material köper man 
tjänster externt och ibland transporterar företagen själva sina produkter till 
Återbyggdepån och bekostar transporterna. Privatpersoner lämnar sitt material 
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på återvinningscentraler där det finns antigen en container eller någon annan 
plats (exempelvis ett litet hus) för att samla in återanvändbara produkter. 
Personalen från Återbyggdepån sorterar produkterna på återvinningscentralerna 
och transporterar säljbara produkter, med egen transport, till second hand-
butiken. 
 
Köpa 
På Malmö Återbyggdepå kan du köpa begagnat byggmaterial. I sortimentet 
finns bland annat betongplattor, kakel, tegel, isoleringsmaterial, fönster, 
takpannor, lysrörsarmaturer, beslag, gångjärn, skåp, bänkar och överblivet 
byggmaterial. Istället för att detta ska hamna på deponi kan det istället 
återanvändas i nya hus och byggnader. 
 
Företagsbeskrivning Borlänge 
Detta initiativ är även något som Borlänge kommun har infört, där 
Återbyggdepåns huvudfokus är att minska avfallet som går i linje med 
kommunens viktigaste mål i den avfallsplan som är fastställd av 
kommunfullmäktige. Återbyggdepån bidrar till en hållbar utveckling genom att 
bidra till en minskad resursanvändning och en möjlighet att konsumera hållbara 
produkter. Projektets syfte är också att kunna bidra till att fler personer får en 
sysselsättning, arbetsträning och att nyanlända integreras i samhället. Detta är 
ett samarbete mellan Borlänge kommun, Borlänge energi, Tunabyggen, 
Hushagen och Dalarnas försäkringsbolag.  
 
Genom denna Återbyggdepå kan företag och privatpersoner köpa och lämna 
byggmaterial som blivit över. Privatpersoner kan lämna sitt material direkt till 
depån eller på återvinningscentraler medan företag lämnar sitt material direkt till 
depån. Materialet som hamnar på återvinningscentralerna transporteras av 
Återbyggdepån till depån. Personalen hjälper sedan till så att materialet blir 
sorterat. 
 
Företagsbeskrivning Eskilstuna 
I Eskilstuna finns ReTuna som är en Återbruksgalleria där butikerna i gallerian 
förädlar, reparerar och omvandlar gamla saker till nya saker, som sedan säljs 
vidare. Bredvid gallerian har ReTuna en återvinningscentral som beskrivs som 
en kretsloppspark där man kan lämna sitt avfall, men det som däremot kan 
återanvändas lämnas in till deras inlämningsdepå Returen. Depån är byggd som 
en ”drive thru” vilket gör det enklare att köra in och lämna saker med bil. I 
Returen tas sakerna emot av personal som gör en sortering av sakerna och som 
sedan delas ut till de olika butikerna i gallerian. Därefter repareras, förädlas eller 
omvandlas sakerna efter behov och får fortsatt liv när de säljs vidare. 
 

Möjligt upplägg i Borås 
De förslag som kan presenteras är att denna fråga bör utredas vidare hos 
förslagsvis Borås Energi och miljö i samarbete med Arbetslivsnämnden. Dessa 
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på återvinningscentraler där det finns antigen en container eller någon annan 
plats (exempelvis ett litet hus) för att samla in återanvändbara produkter. 
Personalen från Återbyggdepån sorterar produkterna på återvinningscentralerna 
och transporterar säljbara produkter, med egen transport, till second hand-
butiken. 
 
Köpa 
På Malmö Återbyggdepå kan du köpa begagnat byggmaterial. I sortimentet 
finns bland annat betongplattor, kakel, tegel, isoleringsmaterial, fönster, 
takpannor, lysrörsarmaturer, beslag, gångjärn, skåp, bänkar och överblivet 
byggmaterial. Istället för att detta ska hamna på deponi kan det istället 
återanvändas i nya hus och byggnader. 
 
Företagsbeskrivning Borlänge 
Detta initiativ är även något som Borlänge kommun har infört, där 
Återbyggdepåns huvudfokus är att minska avfallet som går i linje med 
kommunens viktigaste mål i den avfallsplan som är fastställd av 
kommunfullmäktige. Återbyggdepån bidrar till en hållbar utveckling genom att 
bidra till en minskad resursanvändning och en möjlighet att konsumera hållbara 
produkter. Projektets syfte är också att kunna bidra till att fler personer får en 
sysselsättning, arbetsträning och att nyanlända integreras i samhället. Detta är 
ett samarbete mellan Borlänge kommun, Borlänge energi, Tunabyggen, 
Hushagen och Dalarnas försäkringsbolag.  
 
Genom denna Återbyggdepå kan företag och privatpersoner köpa och lämna 
byggmaterial som blivit över. Privatpersoner kan lämna sitt material direkt till 
depån eller på återvinningscentraler medan företag lämnar sitt material direkt till 
depån. Materialet som hamnar på återvinningscentralerna transporteras av 
Återbyggdepån till depån. Personalen hjälper sedan till så att materialet blir 
sorterat. 
 
Företagsbeskrivning Eskilstuna 
I Eskilstuna finns ReTuna som är en Återbruksgalleria där butikerna i gallerian 
förädlar, reparerar och omvandlar gamla saker till nya saker, som sedan säljs 
vidare. Bredvid gallerian har ReTuna en återvinningscentral som beskrivs som 
en kretsloppspark där man kan lämna sitt avfall, men det som däremot kan 
återanvändas lämnas in till deras inlämningsdepå Returen. Depån är byggd som 
en ”drive thru” vilket gör det enklare att köra in och lämna saker med bil. I 
Returen tas sakerna emot av personal som gör en sortering av sakerna och som 
sedan delas ut till de olika butikerna i gallerian. Därefter repareras, förädlas eller 
omvandlas sakerna efter behov och får fortsatt liv när de säljs vidare. 
 

Möjligt upplägg i Borås 
De förslag som kan presenteras är att denna fråga bör utredas vidare hos 
förslagsvis Borås Energi och miljö i samarbete med Arbetslivsnämnden. Dessa 
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är förslagsvis mest lämpade för att kunna lokalisera vart en sådan funktion 
skulle kunna ta plats. Motiveringen till det är att Borås Energi och miljö redan 
har återvinningscentraler som är det enklaste sättet för allmänheten att slänga 
sitt material, därför är det också smidigt att allmänheten på samma plats även 
kan lämna sitt material. I och med att det redan finns stationer skulle det 
förslagsvis bli enklare att synkronisera denna nya funktion på en redan befintlig 
plats. Ytterligare ett förslag är att använda personal via Arbetslivsnämnden från 
Återbruk för att skapa sysselsättning åt de personer som står längre bort från 
arbetsmarknaden. Även detta är en fråga som bör utredas vidare. I dagsläget tar 
Återbruk i en liten skala emot överblivet bygg- och rivningsmaterial, förslagsvis 
skulle det kunna utvecklas vidare hos Återbruk eller hos Borås Energi och 
miljö. Depån skulle även kunna ha ett samarbete med ett företag, liknande de 
andra kommunerna. Eventuellt kan ett företag upphandlas som skulle kunna 
hjälpa till med vissa saker, exempelvis mer maskinella åtgärder. För att detta 
initiativ ska kunna ta plats i Borås måste det utredas vidare för att få fram 
förutsättningar, kostnader, plats och dylikt.               

   

Beslutet expedieras till 
1. Anna Belfrage 
2. Koncerninköp 
3. Borås Energi och Miljö AB 
 

 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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E-petition: Borås Återbyggdepå 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att frågan utreds 
vidare av Borås Energi och Miljö. 
 
Borås Energi och Miljö ska i vidare utredning även undersöka om förslaget 
skulle innebära en osund marknadskonkurrens. Om detta föreligger ska ärendet 
avgöras av Kommunfullmäktige. 
 

Ärendet i sin helhet 
En E-petition som inkommit har gett förslag på ett kommunalt initiativ där 
man kan lämna och köpa begagnat byggmaterial, således en Återbyggdepå som 
både säljer och tar emot begagnat material. Detta är ett gynnsamt initiativ för att 
komma närmare ett cirkulärt samhälle men som också kan ge sysselsättnings för 
personer som står långt från arbetsmarknaden. 

Bakgrund  
Företagsbeskrivning Malmö 
Malmö Återbyggdepå är en funktion som både säljer och tar emot begagnat 
byggmaterial. Det är ett samarbete med Malmö stad serviceförvaltning samt 
företaget Sysav, som har hand om att ta emot, behandla och återvinna avfall 
från hushåll och industrier. Både privatpersoner och företag kan lämna in 
material där fördelen för företag är att man slipper betala tippavgifter och 
deponiskatt. 
 
Lämna 
Företag kontaktar Malmö Återbyggdepå som då brukar hämta material med 
egen transport. Företagen betalar inte för att lämna material och transporten är 
arrangerad och betald av depån. Vid stora mängder av material köper man 
tjänster externt och ibland transporterar företagen själva sina produkter till 
Återbyggdepån och bekostar transporterna. Privatpersoner lämnar sitt material 
på återvinningscentraler där det finns antigen en container eller någon annan 
plats (exempelvis ett litet hus) för att samla in återanvändbara produkter. 
Personalen från Återbyggdepån sorterar produkterna på återvinningscentralerna 
och transporterar säljbara produkter, med egen transport, till second hand-
butiken. 
 
Köpa 
På Malmö Återbyggdepå kan du köpa begagnat byggmaterial. I sortimentet 
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E-petition: Borås Återbyggdepå 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att frågan utreds 
vidare av Borås Energi och Miljö. 
 
Borås Energi och Miljö ska i vidare utredning även undersöka om förslaget 
skulle innebära en osund marknadskonkurrens. Om detta föreligger ska ärendet 
avgöras av Kommunfullmäktige. 
 

Ärendet i sin helhet 
En E-petition som inkommit har gett förslag på ett kommunalt initiativ där 
man kan lämna och köpa begagnat byggmaterial, således en Återbyggdepå som 
både säljer och tar emot begagnat material. Detta är ett gynnsamt initiativ för att 
komma närmare ett cirkulärt samhälle men som också kan ge sysselsättnings för 
personer som står långt från arbetsmarknaden. 

Bakgrund  
Företagsbeskrivning Malmö 
Malmö Återbyggdepå är en funktion som både säljer och tar emot begagnat 
byggmaterial. Det är ett samarbete med Malmö stad serviceförvaltning samt 
företaget Sysav, som har hand om att ta emot, behandla och återvinna avfall 
från hushåll och industrier. Både privatpersoner och företag kan lämna in 
material där fördelen för företag är att man slipper betala tippavgifter och 
deponiskatt. 
 
Lämna 
Företag kontaktar Malmö Återbyggdepå som då brukar hämta material med 
egen transport. Företagen betalar inte för att lämna material och transporten är 
arrangerad och betald av depån. Vid stora mängder av material köper man 
tjänster externt och ibland transporterar företagen själva sina produkter till 
Återbyggdepån och bekostar transporterna. Privatpersoner lämnar sitt material 
på återvinningscentraler där det finns antigen en container eller någon annan 
plats (exempelvis ett litet hus) för att samla in återanvändbara produkter. 
Personalen från Återbyggdepån sorterar produkterna på återvinningscentralerna 
och transporterar säljbara produkter, med egen transport, till second hand-
butiken. 
 
Köpa 
På Malmö Återbyggdepå kan du köpa begagnat byggmaterial. I sortimentet 
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finns bland annat betongplattor, kakel, tegel, isoleringsmaterial, fönster, 
takpannor, lysrörsarmaturer, beslag, gångjärn, skåp, bänkar och överblivet 
byggmaterial. Istället för att detta ska hamna på deponi kan det istället 
återanvändas i nya hus och byggnader. 
 
Företagsbeskrivning Borlänge 
Detta initiativ är även något som Borlänge kommun har infört, där 
Återbyggdepåns huvudfokus är att minska avfallet som går i linje med 
kommunens viktigaste mål i den avfallsplan som är fastställd av 
kommunfullmäktige. Återbyggdepån bidrar till en hållbar utveckling genom att 
bidra till en minskad resursanvändning och en möjlighet att konsumera hållbara 
produkter. Projektets syfte är också att kunna bidra till att fler personer får en 
sysselsättning, arbetsträning och att nyanlända integreras i samhället. Detta är 
ett samarbete mellan Borlänge kommun, Borlänge energi, Tunabyggen, 
Hushagen och Dalarnas försäkringsbolag.  
 
Genom denna Återbyggdepå kan företag och privatpersoner köpa och lämna 
byggmaterial som blivit över. Privatpersoner kan lämna sitt material direkt till 
depån eller på återvinningscentraler medan företag lämnar sitt material direkt till 
depån. Materialet som hamnar på återvinningscentralerna transporteras av 
Återbyggdepån till depån. Personalen hjälper sedan till så att materialet blir 
sorterat. 
 
Företagsbeskrivning Eskilstuna 
I Eskilstuna finns ReTuna som är en Återbruksgalleria där butikerna i gallerian 
förädlar, reparerar och omvandlar gamla saker till nya saker, som sedan säljs 
vidare. Bredvid gallerian har ReTuna en återvinningscentral som beskrivs som 
en kretsloppspark där man kan lämna sitt avfall, men det som däremot kan 
återanvändas lämnas in till deras inlämningsdepå Returen. Depån är byggd som 
en ”drive thru” vilket gör det enklare att köra in och lämna saker med bil. I 
Returen tas sakerna emot av personal som gör en sortering av sakerna och som 
sedan delas ut till de olika butikerna i gallerian. Därefter repareras, förädlas eller 
omvandlas sakerna efter behov och får fortsatt liv när de säljs vidare. 

Möjligt upplägg i Borås 
De förslag som kan presenteras är att denna fråga bör utredas vidare hos 
förslagsvis Borås Energi och miljö i samarbete med Arbetslivsnämnden. Dessa 
är förslagsvis mest lämpade för att kunna lokalisera vart en sådan funktion 
skulle kunna ta plats. Motiveringen till det är att Borås Energi och miljö redan 
har återvinningscentraler som är det enklaste sättet för allmänheten att slänga 
sitt material, därför är det också smidigt att allmänheten på samma plats även 
kan lämna sitt material. I och med att det redan finns stationer skulle det 
förslagsvis bli enklare att synkronisera denna nya funktion på en redan befintlig 
plats. Ytterligare ett förslag är att använda personal via Arbetslivsnämnden från 
Återbruk för att skapa sysselsättning åt de personer som står längre bort från 
arbetsmarknaden. Även detta är en fråga som bör utredas vidare. I dagsläget tar 
Återbruk i en liten skala emot överblivet bygg- och rivningsmaterial, förslagsvis 
skulle det kunna utvecklas vidare hos Återbruk eller hos Borås Energi och 
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miljö. Depån skulle även kunna ha ett samarbete med ett företag, liknande de 
andra kommunerna. Eventuellt kan ett företag upphandlas som skulle kunna 
hjälpa till med vissa saker, exempelvis mer maskinella åtgärder. För att detta 
initiativ ska kunna ta plats i Borås måste det utredas vidare för att få fram 
förutsättningar, kostnader, plats och dylikt.               

Borås Energi och Miljö ska i vidare utredning även undersöka om förslaget 
skulle innebära en osund marknadskonkurrens. Om detta föreligger ska ärendet 
avgöras av Kommunfullmäktige. 
   

Beslutet expedieras till 
1. Anna Belfrage 
2. Koncerninköp 
3. Borås Energi och Miljö AB 
 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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miljö. Depån skulle även kunna ha ett samarbete med ett företag, liknande de 
andra kommunerna. Eventuellt kan ett företag upphandlas som skulle kunna 
hjälpa till med vissa saker, exempelvis mer maskinella åtgärder. För att detta 
initiativ ska kunna ta plats i Borås måste det utredas vidare för att få fram 
förutsättningar, kostnader, plats och dylikt.               

Borås Energi och Miljö ska i vidare utredning även undersöka om förslaget 
skulle innebära en osund marknadskonkurrens. Om detta föreligger ska ärendet 
avgöras av Kommunfullmäktige. 
   

Beslutet expedieras till 
1. Anna Belfrage 
2. Koncerninköp 
3. Borås Energi och Miljö AB 
 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen Diarium

Från: Carl Morberg
Skickat: den 31 augusti 2020 07:58
Till: Kommunstyrelsen Diarium
Kopia:

E-petition: Borås Återbyggdepå

Borås Återbyggdepå 

Sammanfattning 
 
I Malmö finns ett kommunalt initiativ där man kan lämna och köpa begagnat byggmaterial. Vore 
inte detta något för Borås för att komma närmre ett cirkulärt samhälle! 

Beskrivning 
 
Företagsbeskrivning Malmö 
 
Malmö Återbyggdepå drivs gemensamt av Sysav och Malmö Stads Serviceförvaltning och vi tar 
emot och säljer begagnat byggmaterial. Utbudet varierar från enstaka varor till material i stora 
serier. Återbyggdepån rensar själva tegel och vi sågar även tegelsten till golvtegel. 
 
Köpa 
På Malmö Återbyggdepå kan du köpa begagnat byggmaterial. Här finns ett imponerande 
sortiment av trä, tegel, takpannor, dörrar och mycket mer, som istället för att hamna på deponi kan 
få nytt liv i nya hus och byggnader. 
 
Lämna 
Lämna ditt överblivna byggmaterial till Malmö Återbyggdepå så bidrar du till ett mer 
kretsloppsanpassat samhälle. Vi tar emot och säljer begagnat byggmaterial och utbudet varierar 
från enstaka varor till material i stora serier. 
 
Vore inte detta något för Borås? 

Länk(ar) till relaterad information 
http://www.malmoabd.se/  
 

 
 

 
 
Underskrifter 
4 underskrifter 
 
 
Till förslaget: 
https://boras.demokratiportalen.se/adminProposal?pid=230 
 
Not: 
Ovanstående e‐petition är inlämnad i Borås Stads e‐petitionssystem. Enligt de regler som 
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Kommunfullmäktige fastställt skall e‐petitionen efter det att den varit exponerad på stadens webbplats 
överlämnas till den nämnd/bolag som handlägger e‐petitionens ämnesområde. Den skall sedan hanteras 
som ett vanligt ärende hos nämnden/bolaget. 

Eftersom Kommunfullmäktige två gånger per år får en redovisning av hur e‐petitionerna har handlagts, 
behöver Stadsledningskansliet (Carl Morberg) få en redovisning från nämnden när ärendet behandlats. 
 
 
 
 
 
Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 
Borås Stad – Stadsledningskansliet 
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
033‐35 84 29 
0768‐88 84 29 
boras.se 
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås Stad 
hanterar personuppgifter se boras.se/pub  
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 Kommunfullmäktige 

 

Motion: Valfrihet inom hemtjänsten 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 Fullmäktige anser motionen besvarad. 

Ärendet i sin helhet 
Hanna Bernholdsson och Christina Waldenström (MP) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 september 2015 lämnat in ett 
förslag att införa ”block och nivåsystemet” i hemtjänsten. Systemet innebär att 
en person blir beviljad en viss mängd timmar men bestämmer själv vad denne 
vill ha hjälp med. Detta ökar medbestämmandet vilket är viktigt för 
livskvaliteten.  

Motionen har skickats ut på remiss till Stadsdelsnämnd, väster, Öster och Norr, 
Centrala Pensionärsrådet, Kommunala Funktionshinderrådet, Sociala 
omsorgsförvaltningen och Vård och äldrenämnden. Samtliga instanser utom 
Stadsdelsnämnd Öster beslöt att tillstyrka motionen. Motivet för 
Stadsdelsnämnd Öster var att sättet att bevilja inte stämde överens med lagen.  

Sedan motionen skrevs har en lagändring öppnat upp för möjligheten att bevilja 
insatser enligt motionärernas förslag.  Vård- och äldrenämnden gav 
förvaltningen ett uppdrag 2019 att utreda förenklad biståndsbedömning samt 
hur det skulle kunna tillämpas. Arbetet har pågått under året och beslut att 
fastställa regler för förenklat beslutsfattande togs vid sammanträdet 10 
december 2019, VAN 2019-00213.  

Principiellt innebär beslutet att fastställa regler för förenklat beslutsfattande att 
individer med behov av hemtjänst får ett antal timmar att disponera vilket liknar 
förslaget i motionen på avgörande punkter.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Vård och äldrenämnden har gett ett uppdrag till förvaltningen att utreda frågan 
om förenklat biståndshandläggande och beredningsfasen är avslutad genom 
beslutet i december 2019. Beslut om vilka tillämpningsregler som ska gälla togs 
den 1 oktober 2020 vilket också markerar starten för när förvaltningen tillämpar 
reglerna vilket innebär att  motionen anses som besvarad.  
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 Kommunfullmäktige 

 

Motion: Valfrihet inom hemtjänsten 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 Fullmäktige anser motionen besvarad. 

Ärendet i sin helhet 
Hanna Bernholdsson och Christina Waldenström (MP) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 september 2015 lämnat in ett 
förslag att införa ”block och nivåsystemet” i hemtjänsten. Systemet innebär att 
en person blir beviljad en viss mängd timmar men bestämmer själv vad denne 
vill ha hjälp med. Detta ökar medbestämmandet vilket är viktigt för 
livskvaliteten.  

Motionen har skickats ut på remiss till Stadsdelsnämnd, väster, Öster och Norr, 
Centrala Pensionärsrådet, Kommunala Funktionshinderrådet, Sociala 
omsorgsförvaltningen och Vård och äldrenämnden. Samtliga instanser utom 
Stadsdelsnämnd Öster beslöt att tillstyrka motionen. Motivet för 
Stadsdelsnämnd Öster var att sättet att bevilja inte stämde överens med lagen.  

Sedan motionen skrevs har en lagändring öppnat upp för möjligheten att bevilja 
insatser enligt motionärernas förslag.  Vård- och äldrenämnden gav 
förvaltningen ett uppdrag 2019 att utreda förenklad biståndsbedömning samt 
hur det skulle kunna tillämpas. Arbetet har pågått under året och beslut att 
fastställa regler för förenklat beslutsfattande togs vid sammanträdet 10 
december 2019, VAN 2019-00213.  

Principiellt innebär beslutet att fastställa regler för förenklat beslutsfattande att 
individer med behov av hemtjänst får ett antal timmar att disponera vilket liknar 
förslaget i motionen på avgörande punkter.  

Kommunstyrelsens bedömning 

Vård och äldrenämnden har gett ett uppdrag till förvaltningen att utreda frågan 
om förenklat biståndshandläggande och beredningsfasen är avslutad genom 
beslutet i december 2019. Beslut om vilka tillämpningsregler som ska gälla togs 
den 1 oktober 2020 vilket också markerar starten för när förvaltningen tillämpar 
reglerna vilket innebär att  motionen anses som besvarad.  

   

Nr 70
Svar på motion av Hanna Bernholdsson (MP) Christina 
Waldenström (MP): Valfrihet inom hemtjänsten

2021-04-12 Dnr KS 2015-00621 732

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Beslutsunderlag 
1. ”Motion: Valfrihet inom hemtjänsten”, 2015-09-18 
2. Yttrande över motion, Centrala pensionärsrådet, 2016-05-18 
3. Yttrande över motion, Kommunala funktionshinderrådet, 2016-05-27.  
4. Yttrande över motion, Sociala Omsorgsnämnden, 2016-06-15 
5. Yttrande över motion, Stadsdelsnämnd Öster, 2016-06-21. 
6. Yttrande över motion, Stadsdelsnämnd Norr 2016-06-22. 
7. Yttrande över motion Stadsdelsnämnd Väster, 2016-06-28. 
8. Yttrande över motion Vård- och äldrenämnden, 2019-03-01 
  
 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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3. Yttrande över motion, Kommunala funktionshinderrådet, 2016-05-27.  
4. Yttrande över motion, Sociala Omsorgsnämnden, 2016-06-15 
5. Yttrande över motion, Stadsdelsnämnd Öster, 2016-06-21. 
6. Yttrande över motion, Stadsdelsnämnd Norr 2016-06-22. 
7. Yttrande över motion Stadsdelsnämnd Väster, 2016-06-28. 
8. Yttrande över motion Vård- och äldrenämnden, 2019-03-01 
  
 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 

Valfrihet inom hemtjänsten

Miljöpartiet de Gröna i Borås anser att valfrihet inom hemtjänsten är en viktig del av de äldres 
välbefinnande. Med valfrihet menar vi inte val av utförare, utan val av innehåll, alltså vad man får 
hjälp med. 

Miljöpartiet vill värna den enskildes inflytande över de insatser i hemtjänsten som man blir beviljad. 
Ett sätt att göra detta är genom något som kallas ”block-och nivåsystemet”, ett system som man 
jobbar efter bland annat i Landskrona. Brukaren blir där beviljad en viss mängd insatser eller 
timmar hemtjänst, men bestämmer själv vad hen vill ha hjälp med. Exempelvis kan man välja att 
duscha en gång extra i veckan, istället för att tvätta två gånger per vecka eller liknande. Detta ökar 
medbestämmandet vilket är viktigt för livskvaliteten.

Med anledning av ovanstående yrkar vi på:

- Att Borås Stad utreder möjligheten att införa en modell för biståndsbedömning av hemtjänst i 
enlighet med motionens intentioner. 

Hanna Bernholdsson (MP)
Christina Waldenström (MP)
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Centrala pensionärsrådet 
Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65 

 Diarienummer 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

Motion: Valfrihet inom hemtjänsten 
Kommunstyrelsens diarienummer 2015/KS0621 

Centrala pensionärsrådets beslut 
Centrala pensionärsrådet har tagit del av remissen: Valfrihet inom hemtjänsten. 

Vid sammanträdet den 10 maj 2016 § 18 beslutade rådet att ställa sig positiva till  

motionen. 

 

 

Enligt uppdrag 

 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Centrala pensionärsrådet 
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Motion: Valfrihet inom hemtjänsten 
Kommunstyrelsens diarienummer 2015/KS0621 

Centrala pensionärsrådets beslut 
Centrala pensionärsrådet har tagit del av remissen: Valfrihet inom hemtjänsten. 

Vid sammanträdet den 10 maj 2016 § 18 beslutade rådet att ställa sig positiva till  

motionen. 

 

 

Enligt uppdrag 

 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Centrala pensionärsrådet 
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Kommunala funktionshinderrådet 
Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65 

 Diarienummer 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

Motion: Valfrihet inom hemtjänsten 
Kommunstyrelsens diarienummer 2015/KS0621 

Kommunala funktionshinderrådets beslut 
Kommunala funktionshinderrådet har tagit del av remissen: Valfrihet inom hemtjäns-
ten. Vid sammanträdet den 10 maj 2016 § 22 beslutade rådet att ställa sig bakom  

motionen. 

 

 

Enligt uppdrag 

 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Kommunala funktionshinderrådet 
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 Kommunstyrelsen 

 
 

 
Motion: Valfrihet inom hemtjänsten 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0621 
 
Nämndens beslut  
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen ”Valfrihet inom hemtjänsten”. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Miljöpartiet de Gröna i Borås har i sin motion ”Valfrihet inom hemtjänsten” beskrivit 
ett förslag om att brukare själva ska få bestämma fördelning av tiden utifrån beviljade 
insatser.  
 
Nämnden ser det positivt att den enskilde är med och påverkar utformningen av 
beviljade insatser. Det ger ett större inflytande och valfrihet utifrån de egna behoven 
för Sociala omsorgsnämndens målgrupper. 
 
Nämnden vill belysa att valfrihet inom hemtjänsten utifrån motionärens intentioner 
gäller utifrån de biståndsbedömda insatserna enligt Socialtjänstlagen som fattas av 
myndigheten. Valfriheten gäller inte val av insatser utan påverkan i planering och 
utförandet av beviljade insatser. 
 
Block- och nivåsystem innebär att handläggaren efter beslut gör en sammanfattning 
av brukarens behov/insatser av omsorg och omvårdnad på en övergripande 
gruppnivå. Nivåerna anger en skala av timmar inom vilket utföraren ska tillgodose 
brukarens behov. 
 
Modellen skulle ge brukaren större möjligheter att påverka hur och när utföraren ska 
verkställa insatserna och det uppmuntrar brukaren till egna initiativ samt aktivitet och 
möjlighet till påverkan av insatsernas utformning. 
 
Barn och unga 
Förslaget ”Valfrihet inom hemtjänsten” gäller även barn och unga och är inte 
avgränsat på grund av ålder. Förslaget ger ett större inflytande och valfrihet utifrån de 
egna behoven att påverka planeringen av beviljade insatser. 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande   

Annika Andersson  
 Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum 2016-06-15 
 2016/SDNO0064 
Handläggare 
Cecilia Bothin 
Ulrika Johansson 
 

   
   Kommunstyrelsen 

 
 
  

 
Remiss, motion: Valfrihet inom hemtjänsten 
 
Nämndens beslut  
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att avstyrka motionen ”Valfrihet inom hemtjänsten”. 

 
Nämndens yttrande  
I motionen Valfrihet inom hemtjänsten uttrycker Miljöpartiet de grönas förespråkare att 
Borås Stad ska införa möjlighet till större valfrihet inom hemtjänsten genom en så kallad 
”block- och nivåmodell” som används bland annat i Landskrona. Block- och nivåmodellens 
grunder innebär att brukaren utifrån en bedömning kan få den hjälp brukaren själv vill ha 
inom en viss ram/nivå.  
 
Modellen påminner om den förenklade handläggningen inom ärendehandläggningen som 
Borås Stad tillämpade mellan åren 2008 och 2014. I slutet av 2010-talet var det många 
kommuner som började arbeta utifrån olika förenklingsmodeller. Syftet var att ge den 
enskilde inflytande genom att själv få bedöma vilket behov av stöd man hade och att 
dessutom förenkla administrationen för kommunens handläggare.  
 
Den förenklade handläggningen omfattade trygghetslarm, matdistribution, serviceinsatser, 
omvårdnadsinsatser samt vård- och omsorgsboende. Kriterierna för att kunna tillämpa 
hemtjänstinsatserna i den förenklade handläggningen var att brukaren skulle ha fyllt 70 år, 
vara klar och adekvat och kunna planera och vara delaktiga i planeringen kring de insatser 
som brukaren ville ha hjälp med. Kriterierna för att flytta in på ett vård- och omsorgsboende 
var att brukaren skulle ha fyllt 90 år, vara klar och adekvat och uppleva oro för sin situation.  
 
2014 fattade kommunfullmäktige beslut om att avveckla den förenklade handläggningen. 
Grunderna för avvecklingen var att det enligt flera skrivelser från Socialstyrelsen och ett 
antal domslut inte fanns lagstöd för att använda sig av modeller där myndighetsutövningen 
inte genomfördes fullt ut. Ytterligare en grund till att den förenklade handläggningen skulle 
avvecklas var att Socialstyrelsen tagit fram en ny modell – Äldres Behov i Centrum (ÄBiC), 
för att arbeta strukturerat med dokumentationen kring brukaren från ansökan, utredning till 
utförandet och uppföljningen av beviljade insatser. ÄBiC grundar sig även i att brukaren ska 
vara delaktig i alla delar och den enskildes behov ska stå i centrum. Utifrån de behov den 
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Motion: Valfrihet inom hemtjänsten 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0621 
 
Nämndens beslut  
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen ”Valfrihet inom hemtjänsten”. 
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
Miljöpartiet de Gröna i Borås har i sin motion ”Valfrihet inom hemtjänsten” beskrivit 
ett förslag om att brukare själva ska få bestämma fördelning av tiden utifrån beviljade 
insatser.  
 
Nämnden ser det positivt att den enskilde är med och påverkar utformningen av 
beviljade insatser. Det ger ett större inflytande och valfrihet utifrån de egna behoven 
för Sociala omsorgsnämndens målgrupper. 
 
Nämnden vill belysa att valfrihet inom hemtjänsten utifrån motionärens intentioner 
gäller utifrån de biståndsbedömda insatserna enligt Socialtjänstlagen som fattas av 
myndigheten. Valfriheten gäller inte val av insatser utan påverkan i planering och 
utförandet av beviljade insatser. 
 
Block- och nivåsystem innebär att handläggaren efter beslut gör en sammanfattning 
av brukarens behov/insatser av omsorg och omvårdnad på en övergripande 
gruppnivå. Nivåerna anger en skala av timmar inom vilket utföraren ska tillgodose 
brukarens behov. 
 
Modellen skulle ge brukaren större möjligheter att påverka hur och när utföraren ska 
verkställa insatserna och det uppmuntrar brukaren till egna initiativ samt aktivitet och 
möjlighet till påverkan av insatsernas utformning. 
 
Barn och unga 
Förslaget ”Valfrihet inom hemtjänsten” gäller även barn och unga och är inte 
avgränsat på grund av ålder. Förslaget ger ett större inflytande och valfrihet utifrån de 
egna behoven att påverka planeringen av beviljade insatser. 
 
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 
 
 
Yvonne Persson 
Ordförande   

Annika Andersson  
 Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum 2016-06-15 
 2016/SDNO0064 
Handläggare 
Cecilia Bothin 
Ulrika Johansson 
 

   
   Kommunstyrelsen 

 
 
  

 
Remiss, motion: Valfrihet inom hemtjänsten 
 
Nämndens beslut  
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att avstyrka motionen ”Valfrihet inom hemtjänsten”. 

 
Nämndens yttrande  
I motionen Valfrihet inom hemtjänsten uttrycker Miljöpartiet de grönas förespråkare att 
Borås Stad ska införa möjlighet till större valfrihet inom hemtjänsten genom en så kallad 
”block- och nivåmodell” som används bland annat i Landskrona. Block- och nivåmodellens 
grunder innebär att brukaren utifrån en bedömning kan få den hjälp brukaren själv vill ha 
inom en viss ram/nivå.  
 
Modellen påminner om den förenklade handläggningen inom ärendehandläggningen som 
Borås Stad tillämpade mellan åren 2008 och 2014. I slutet av 2010-talet var det många 
kommuner som började arbeta utifrån olika förenklingsmodeller. Syftet var att ge den 
enskilde inflytande genom att själv få bedöma vilket behov av stöd man hade och att 
dessutom förenkla administrationen för kommunens handläggare.  
 
Den förenklade handläggningen omfattade trygghetslarm, matdistribution, serviceinsatser, 
omvårdnadsinsatser samt vård- och omsorgsboende. Kriterierna för att kunna tillämpa 
hemtjänstinsatserna i den förenklade handläggningen var att brukaren skulle ha fyllt 70 år, 
vara klar och adekvat och kunna planera och vara delaktiga i planeringen kring de insatser 
som brukaren ville ha hjälp med. Kriterierna för att flytta in på ett vård- och omsorgsboende 
var att brukaren skulle ha fyllt 90 år, vara klar och adekvat och uppleva oro för sin situation.  
 
2014 fattade kommunfullmäktige beslut om att avveckla den förenklade handläggningen. 
Grunderna för avvecklingen var att det enligt flera skrivelser från Socialstyrelsen och ett 
antal domslut inte fanns lagstöd för att använda sig av modeller där myndighetsutövningen 
inte genomfördes fullt ut. Ytterligare en grund till att den förenklade handläggningen skulle 
avvecklas var att Socialstyrelsen tagit fram en ny modell – Äldres Behov i Centrum (ÄBiC), 
för att arbeta strukturerat med dokumentationen kring brukaren från ansökan, utredning till 
utförandet och uppföljningen av beviljade insatser. ÄBiC grundar sig även i att brukaren ska 
vara delaktig i alla delar och den enskildes behov ska stå i centrum. Utifrån de behov den 
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 Sammanträdesdatum 2016-06-15 
 2016/SDNO0064 
Handläggare 
Cecilia Bothin 
Ulrika Johansson 
 

enskilde har ska det sedan sättas upp mål med de insatser som är avsedda att täcka de 
utredda behoven. Intentionen med ÄBiC är också att stärka den enskildes resurser, vilket 
även är en av grundstenarna i Socialtjänstlagen. Borås Stad har utbildat biståndshandläggarna 
och omvårdnadspersonalen i modellen ÄBiC. Arbetssättet kring ÄBiC är delvis 
implementerat men behöver fortsätta att utvecklas både inom biståndshandläggningen, 
utförarsidan och i systemet Borås stad använder som stöd för den sociala dokumentationen, 
VIVA.  
 
Även Linköping har en förenklad modell för ärendehandläggning som är likvärdig med 
Landskronas block- och nivåmodell. Kammarrätten har i december 2015 slagit fast att inte 
heller Linköpings modell har stöd i Socialtjänstlagen. Högsta förvaltningsdomstolen ger inte 
Linköping prövningstillstånd varför Kammarrättens dom står fast, dvs att individuella 
socialtjänstinsatser ska utredas och bedömas. Lagens krav ska också följas genom att 
beviljade insatser följs upp och systematiskt dokumenteras utifrån om behov har blivit 
tillgodosedda. Om inte Linköping förändrar sitt sätt att handlägga ärenden kommer det att 
utdömas vite. 
 
Vid ett införande av en block- och nivåmodell där brukaren själv ska välja vilka insatser som 
ska utföras inom en viss ram innebär att ärendehandläggningen och därmed 
myndighetsutövningen lite grand sätts ur spel. Ett eventuellt införande av en sådan här 
modell skapar en mängd frågeställningar. Vart i processen sker myndighetsutövningen? Är 
det utföraren, den enskilde omvårdnadspersonalen, som utifrån en viss nivå av tid ska 
hantera den enskildes olika önskemål från dag till dag? Var sker då bedömningen av vad som 
är en skälig levnadsnivå? Om behovet utifrån en ÄBiC-utredning t ex är att tillgodose 
behovet av en god hygien och den enskilde istället önskar promenader, ska detta då 
betraktas att ingå i skälig levnadsnivå? Om behovet av just promenader egentligen skulle 
kunna tillgodoses på annat sätt (så som det står i socialtjänstlagen), ska socialtjänsten då ändå 
utföra dessa insatser bara för att den enskilde önskar detta? Modellen skulle också ställa stora 
krav på omvårdnadspersonalen. De måste varje arbetsvardag, i varje arbetspass, kunna ställa 
om att planera och utföra insatser tillsammans med den enskilde brukaren som kanske inte 
alltid utgår från en utredning, bedömning och en upprättad genomförandeplan. Hur ska en 
biståndshandläggare kunna följa upp om den enskildes behov har blivit tillgodosedda utifrån 
det beslut som är fattat? Skulle en sådan här modell med ett friare förhållningssätt öka 
kostnaderna för Äldreomsorgen? 
 
Socialtjänstlagen ligger till grund för det arbete som bedrivs på enheten för 
Ärendehandläggning. I kap 1 § 1 står bland annat att läsa: Verksamheten skall bygga på 
respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. I kap 3 § 5 står att läsa: 
Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med 
honom eller henne. I kap 4 § 1 står att läsa: Den som inte själv kan tillgodose sina behov 
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Cecilia Bothin 
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eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom 
biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans 
eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 
 
På Borås Stads nya samlokaliserade Ärendehandläggningsenheten pågår ett arbete kring att 
kvalitetssäkra myndighetsprocessen utifrån socialtjänstlagens intentioner. Fokus är 
likställighet samtidigt som den enskilde brukaren ska få sina individuella behov tillgodosedda 
utifrån en skälig levnadsnivå, dvs ”rätt beslut till rätt person vid rätt tillfälle”. Parallellt med 
detta har en modell utvecklats för att minska tidsfokuseringen inom hemtjänsten, 
feedbackmodellen. Biståndshandläggaren ska fokusera på brukarens behov i stället för på 
den individuella tid som tidigare har beviljas per brukare. Hemtjänstgrupperna ska sedan 
förfoga över den totala tid som just deras brukare genererar, i stället för att som tidigare vara 
styrd till en viss angiven tid per enskild brukare. Detta i sig bör medföra ett ökat inflytande 
för den enskilde brukaren då aktuell dagsform får lov att ligga till grund för hur beviljade 
insatser ska utföras vid varje besök. Hur insatser ska utföras har också den enskilde brukaren 
ett inflytande över då detta görs upp i samförstånd i samband med upprättande av 
genomförandeplanen. Utifrån det arbete som redan pågår kring att stärka den enskildes 
delaktighet vid utformandet av sina insatser bör denna motion om valfrihet inom 
hemtjänsten avstyrkas.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo-Göran Gunnarsson (MP) föreslår att motionen tillstyrks.  
Ida Legnemark (V) föreslår att motionen avstyrks.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Stadsdelsnämnden Öster beslutar 
enligt Ida Legnemarks förslag. Omröstning begärs.  
 
Följande omröstningsordning fastställs:  
Ja innebär beslut enligt Ida Legnemarks förslag. 
Nej innebär beslut enligt Bo-Göran Gunnarssons förslag.  
 
Vid omröstningen röstas ja av Ida Legnemark (V), Eva Österlund Hjort (S), Tauno Haikara 
(S), Emina Beganovic (S), Mohamed Ben Maaouia (S) och Eva Andersson (S) och nej av Bo-
Göran Gunnarsson (MP), Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Björn-Ola Kronander (M) 
och Lars Lyborg (KD).  
 
Med 6 röster för ja och 5 röster för nej finner ordförande att Stadsdelsnämnden Öster 
beslutar enligt Ida Legnemarks förslag.  
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Reservationer 
Bo-Göran Gunnarsson (MP), Ulf Sjösten (M), Martin Nilsson (M), Björn-Ola Kronander 
(M) och Lars Lyborg (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Bo-Göran 
Gunnarssons förslag.  
 
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER 
 
 
 
Ida Legnemark  Ulrika Gustafson 
Ordförande  Stadsdelschef 
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Svar på remiss Valfrihet inom 
Hemtjänsten 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2015/KS0621 
 
 
Nämndens beslut  
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen: ”Valfrihet inom hemtjänsten” 
och översänder svaret till Kommunstyrelsen. 
 
Nämndens yttrande i sammanfattning 
Stadsdelsnämnden Norr har fått möjlighet att yttra sig över remissen: 
”Valfrihet inom hemtjänsten”. Inom Borås Stads 
Ärendehandläggningsenhet arbetar man med att kvalitetssäkra 
myndighetsprocessen utifrån Socialtjänstlagens intentioner. Fokus är 
likställighet samtidigt som den enskilde brukaren ska få sina individuella 
behov tillgodosedda utifrån en skälig levnadsnivå. Parallellt med detta har en 
modell utvecklats för att minska tidsfokuseringen inom hemtjänsten. 
Biståndshandläggaren ska fokusera på brukarens behov i stället för på den 
individuella tid som tidigare har beviljas per brukare. Detta i sig bör medföra 
ett ökat inflytande för den enskilde brukaren då aktuell dagsform får lov att 
ligga till grund för hur beviljade insatser ska utföras vid varje besök. Hur 
insatser ska utföras har också den enskilde brukaren ett inflytande över då 
detta görs upp i samförstånd i samband med upprättande av 
genomförandeplanen. Utifrån det arbete som redan pågår kring att stärka 
den enskildes delaktighet vid utformandet av sina insatser bör denna motion 
om valfrihet inom hemtjänsten avstyrkas.  
 
Nämndens yttrande i sin helhet 
I motionen Valfrihet inom hemtjänsten uttrycker Miljöpartiet de gröna att 
Borås Stad ska införa möjlighet till större valfrihet inom hemtjänsten genom 
en så kallad ”block- och nivåmodell” som används bland annat i 
Landskrona. Block- och nivåmodellens grunder innebär att brukaren utifrån 
en bedömning kan få den hjälp brukaren själv vill ha inom en viss ram/nivå.  

 
Modellen påminner om den förenklade handläggningen inom 
ärendehandläggningen som Borås Stad tillämpade mellan åren 2008 och 
2014. Syftet med denna modell var att ge den enskilde inflytande genom att 
själv få bedöma vilket behov av stöd man hade och att dessutom förenkla 
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administrationen för kommunens handläggare. Den förenklade 
handläggningen omfattade trygghetslarm, matdistribution, serviceinsatser, 
omvårdnadsinsatser samt vård- och omsorgsboende.  

 
2014 fattade Kommunfullmäktige beslut om att avveckla den förenklade 
handläggningen. Grunderna för avvecklingen var att det enligt flera 
skrivelser från Socialstyrelsen och ett antal domslut inte fanns lagstöd för att 
använda sig av modeller där myndighetsutövningen inte genomfördes fullt 
ut. Ytterligare en grund till att den förenklade handläggningen skulle 
avvecklas var att Socialstyrelsen tagit fram en ny modell – Äldres Behov i 
Centrum (ÄBiC), för att arbeta strukturerat med dokumentationen kring 
brukaren från ansökan, utredning till utförandet och uppföljningen av 
beviljade insatser. ÄBiC grundar sig även i att brukaren ska vara delaktig i 
alla delar och den enskildes behov ska stå i centrum. Utifrån de behov den 
enskilde har ska det sedan sättas upp mål med de insatser som är avsedda att 
täcka de utredda behoven. Intentionen med ÄBiC är även att stärka den 
enskildes resurser.  
 
Vid ett införande av en block- och nivåmodell där brukaren själv ska välja 
vilka insatser som ska utföras inom en viss ram, innebär det att 
ärendehandläggningen och därmed myndighetsutövningen lite grand sätts ur 
spel. Ett eventuellt införande av en sådan här modell skapar en mängd 
frågeställningar. Vart i processen sker myndighetsutövningen? Är det 
utföraren, den enskilde omvårdnadspersonalen, som utifrån en viss nivå av 
tid ska hantera den enskildes olika önskemål från dag till dag? Var sker då 
bedömningen av vad som är en skälig levnadsnivå? Om behovet utifrån en 
ÄBiC-utredning t ex är att tillgodose behovet av en god hygien och den 
enskilde istället önskar promenader, ska detta då betraktas att ingå i skälig 
levnadsnivå? Om behovet av just promenader egentligen skulle kunna 
tillgodoses på annat sätt (så som det står i Socialtjänstlagen), ska 
socialtjänsten då ändå utföra dessa insatser bara för att den enskilde önskar 
detta? Modellen skulle också ställa stora krav på omvårdnadspersonalen. De 
måste varje arbetsvardag, i varje arbetspass, kunna ställa om att planera och 
utföra insatser tillsammans med den enskilde brukaren som kanske inte 
alltid utgår från en utredning, bedömning och en upprättad 
genomförandeplan. Hur ska en biståndshandläggare kunna följa upp om den 
enskildes behov har blivit tillgodosedda utifrån det beslut som är fattat? 
Skulle en sådan här modell med ett friare förhållningssätt öka kostnaderna 
för äldreomsorgen? 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 3206

  3(4) 
 
  
Hans Abrahamsson 2016-06-20 Dnr 2016/SDNN0090 
Områdeschef  
 
    
 
 

 
Socialtjänstlagen ligger till grund för det arbete som bedrivs på enheten för 
ärendehandläggning.  
 
I kap 1 § 1 står bland annat att läsa: Verksamheten skall bygga på respekt för 
människornas självbestämmanderätt och integritet.  
 
I kap 3 § 5 står att läsa: Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och 
genomföras tillsammans med honom eller henne.  
 
I kap 4 § 1 står att läsa: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet 
tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller 
hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 

 
På Borås Stads nya samlokaliserade ärendehandläggningsenhet pågår ett 
arbete kring att kvalitetssäkra myndighetsprocessen utifrån Socialtjänstlagens 
intentioner. Fokus är likställighet samtidigt som den enskilde brukaren ska få 
sina individuella behov tillgodosedda utifrån en skälig levnadsnivå, dvs. ”rätt 
beslut till rätt person vid rätt tillfälle”. Parallellt med detta har en modell 
utvecklats för att minska tidsfokuseringen inom hemtjänsten, 
feedbackmodellen. Biståndshandläggaren ska fokusera på brukarens behov i 
stället för på den individuella tid som tidigare har beviljas per brukare. 
Hemtjänstgrupperna ska sedan förfoga över den totala tid som just deras 
brukare genererar, i stället för att som tidigare vara styrd till en viss angiven 
tid per enskild brukare. Detta i sig bör medföra ett ökat inflytande för den 
enskilde brukaren då aktuell dagsform får lov att ligga till grund för hur 
beviljade insatser ska utföras vid varje besök. Hur insatser ska utföras har 
också den enskilde brukaren ett inflytande över då detta görs upp i 
samförstånd i samband med upprättande av genomförandeplanen. Utifrån 
det arbete som redan pågår kring att stärka den enskildes delaktighet vid 
utformandet av sina insatser bör denna motion om valfrihet inom 
hemtjänsten avstyrkas.  
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås. 
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Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås 
Stad. 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
 
Barn och unga 
Barn och ungdomar påverkas inte av ärendet. 
 
Likabehandling 
Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet. 
 
Omvärldsperspektiv 
Linköping har en förenklad modell för ärendehandläggning som är likvärdig 
med Landskronas block- och nivåmodell. Kammarrätten har i december 
2015 slagit fast att Linköpings modell inte har stöd i Socialtjänstlagen.  
 
Facklig samverkan 
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2016-06-20. 
 
Remissinstans 
Ärendet har inte skickats på remiss. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för ett 
avstyrkande av motionen. 

 
Protokollsanteckning 
Staffan Falk (MP) lämnar en protokollsanteckning (se bilaga 1). 
 
STADSDELSNÄMNDEN NORR 
 
 
 
Malin Carlsson (S)   Bo Drysén 
Ordförande    Stadsdelschef 
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§ 83 2016/SDNV0065 
 
Remiss Motion Valfrihet inom hemtjänsten 
 
Motionären föreslår att införa en block-nivåmodell inom hemtjänsten för att öka 
valfriheten och delaktigheten för den enskilde.  
 
Liknande förenklade modeller har fått kritik från Socialstyrelsen och Kammarrätten har 
fastslagit att det inte finns stöd i Socialtjänstlagen för ett sådant arbetssätt.  Utifrån den 
politiska handlingsplanen i ”Ett gott liv var dag” och i den nya samlokaliserade 
ärendehandläggningsenheten pågår arbete att skapa jämlikhet och delaktighet gentemot den 
enskilde. Med hänvisning till detta föreslår förvaltningen Stadsdelsnämnden Väster att 
avstryka motionen.  
 
Stadsdelsnämnden Väster väljer att se de positiva intentionerna i motionen och gör 
bedömningen att det mest naturliga är att tillstyrka motionen. Det finns en del områden 
som är i behov av att utvecklas och förändras inom hemtjänsten. De frågor som rör de 
äldres frihet och möjlighet att påverka sin tillvaro är mycket viktiga när det gäller att 
utforma en modern och kvalitativt bra hemtjänst. Det kan sägas mycket om innehållet i 
motionen. Den modell som motionen hänvisar till är inte gångbar. Däremot bör det finnas 
förändringar som kan vidtas i den riktningen.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att: 

1. Tillstyrka motionen: Valfrihet inom hemtjänsten. 
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till 

Kommunstyrelsen. 

Vid protokollet 
 

Malin Länsberg 
2016-06-28 

 

Ordförande    Justerande ledamot 
Per Carlsson    Ninni Dyberg 
 
 
 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

 B 3209
1(2) 

Protokollsutdrag  
Sammanträdesdatum 

  2016-06-21 

§ 83 2016/SDNV0065 
 
Remiss Motion Valfrihet inom hemtjänsten 
 
Motionären föreslår att införa en block-nivåmodell inom hemtjänsten för att öka 
valfriheten och delaktigheten för den enskilde.  
 
Liknande förenklade modeller har fått kritik från Socialstyrelsen och Kammarrätten har 
fastslagit att det inte finns stöd i Socialtjänstlagen för ett sådant arbetssätt.  Utifrån den 
politiska handlingsplanen i ”Ett gott liv var dag” och i den nya samlokaliserade 
ärendehandläggningsenheten pågår arbete att skapa jämlikhet och delaktighet gentemot den 
enskilde. Med hänvisning till detta föreslår förvaltningen Stadsdelsnämnden Väster att 
avstryka motionen.  
 
Stadsdelsnämnden Väster väljer att se de positiva intentionerna i motionen och gör 
bedömningen att det mest naturliga är att tillstyrka motionen. Det finns en del områden 
som är i behov av att utvecklas och förändras inom hemtjänsten. De frågor som rör de 
äldres frihet och möjlighet att påverka sin tillvaro är mycket viktiga när det gäller att 
utforma en modern och kvalitativt bra hemtjänst. Det kan sägas mycket om innehållet i 
motionen. Den modell som motionen hänvisar till är inte gångbar. Däremot bör det finnas 
förändringar som kan vidtas i den riktningen.  

Beslut 
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att: 

1. Tillstyrka motionen: Valfrihet inom hemtjänsten. 
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till 

Kommunstyrelsen. 

Vid protokollet 
 

Malin Länsberg 
2016-06-28 

 

Ordförande    Justerande ledamot 
Per Carlsson    Ninni Dyberg 
 
 
 

2(2) 

 
 
 
 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 28 juni 2016. 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
 
Malin Länsberg 
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Yttrande över motionen: Valfrihet inom hemtjänst 
 
Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att: 
 

1. Avstyrka motionen: Valfrihet inom hemtjänsten. 
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers 

yttrande till Kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Miljöpartiet de grönas språkrör föreslår att införa en block-nivåmodell inom 
hemtjänsten för att öka valfriheten och delaktigheten för den enskilde. 
Liknande förenklade modeller har fått kritik från Socialstyrelsen och 
Kammarrätten har fastslagit att det inte finns stöd i Socialtjänstlagen för ett 
sådant arbetssätt. Den enskilde har rätt till ett formellt överklagningsbart 
beslut.  Utifrån den politiska handlingsplanen i ”Ett gott liv var dag” och i 
den nya samlokaliserade ärendehandläggningsenheten pågår arbete att skapa 
jämlikhet och delaktighet gentemot den enskilde. Utifrån det arbete som 
redan pågår kring att stärka den enskildes delaktighet vid utformandet av 
sina insatser bör denna motion om valfrihet inom hemtjänsten avslås.  
 
 
Yttrandet i sin helhet 
I motionen Valfrihet inom hemtjänsten uttrycker Miljöpartiets de grönas 
förespråkare att Borås Stad ska införa möjlighet till större valfrihet inom 
hemtjänsten genom den så kallade block-nivåmodellen som används bland 
annat i Landskrona. Block- nivåmodellens grunder innebär att brukaren 
utifrån en bedömning kan få den hjälp brukaren själv vill ha inom en viss 
nivå.  
 
Modellen påminner om den förenklade handläggningen inom 
ärendehandläggningen som Borås Stad tillämpade mellan åren 2008 och 
2014. I slutet av 2010-talet var det många kommuner som började arbeta 
utifrån olika förenklingsmodeller. Syftet med den förenklade 
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Yttrande över motionen: Valfrihet inom hemtjänst 
 
Förslag till beslut 
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att: 
 

1. Avstyrka motionen: Valfrihet inom hemtjänsten. 
2. Översända upprättat yttrande som Stadsdelsnämnden Västers 

yttrande till Kommunstyrelsen. 
 
 
Sammanfattning 
Miljöpartiet de grönas språkrör föreslår att införa en block-nivåmodell inom 
hemtjänsten för att öka valfriheten och delaktigheten för den enskilde. 
Liknande förenklade modeller har fått kritik från Socialstyrelsen och 
Kammarrätten har fastslagit att det inte finns stöd i Socialtjänstlagen för ett 
sådant arbetssätt. Den enskilde har rätt till ett formellt överklagningsbart 
beslut.  Utifrån den politiska handlingsplanen i ”Ett gott liv var dag” och i 
den nya samlokaliserade ärendehandläggningsenheten pågår arbete att skapa 
jämlikhet och delaktighet gentemot den enskilde. Utifrån det arbete som 
redan pågår kring att stärka den enskildes delaktighet vid utformandet av 
sina insatser bör denna motion om valfrihet inom hemtjänsten avslås.  
 
 
Yttrandet i sin helhet 
I motionen Valfrihet inom hemtjänsten uttrycker Miljöpartiets de grönas 
förespråkare att Borås Stad ska införa möjlighet till större valfrihet inom 
hemtjänsten genom den så kallade block-nivåmodellen som används bland 
annat i Landskrona. Block- nivåmodellens grunder innebär att brukaren 
utifrån en bedömning kan få den hjälp brukaren själv vill ha inom en viss 
nivå.  
 
Modellen påminner om den förenklade handläggningen inom 
ärendehandläggningen som Borås Stad tillämpade mellan åren 2008 och 
2014. I slutet av 2010-talet var det många kommuner som började arbeta 
utifrån olika förenklingsmodeller. Syftet med den förenklade 
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handläggningen i Borås Stad var att ge den enskilde inflytande genom att 
själv bedöma vilket behov av stöd den enskilde hade och att förenkla 
administrationen för kommunens handläggare.  
 
Den förenklade handläggningen omfattade trygghetslarm, matdistribution, 
serviceinsatser, omvårdnadsinsatser samt vård- och omsorgsboende. 
Kriterierna för att kunna tillämpa hemtjänstinsatserna i den förenklade 
handläggningen var att brukaren skulle ha fyllt 70 år, vara klar och adekvat 
och kunna planera och vara delaktiga i planeringen kring de insatser som 
brukaren ville ha hjälp med. Kriterierna för att flytta in på ett vård- och 
omsorgsboende var att brukaren skulle ha fyllt 90 år, vara klar och adekvat 
och uppleva oro för sin situation.  
 
2014 fattade kommunfullmäktige beslut om att avveckla den förenklade 
handläggningen. Grunderna för avvecklingen var att det enligt flera 
skrivelser från Socialstyrelsen och ett antal domslut inte fanns lagstöd för att 
använda sig av modeller där myndighetsutövningen inte genomförs fullt ut 
genom beslut. Det fanns ytterligare en grund till att beslut fattades att 
avveckla den förenklade handläggningen. Socialstyrelsen hade tagit fram en 
ny modell – Äldres Behov i Centrum (ÄBIC), för att arbeta strukturerat i 
dokumentationen kring brukaren från ansökan till utförandet och 
uppföljningen. Modellen grundar sig även i att brukaren ska vara delaktig i 
alla delar och att hen har möjlighet att bibehålla sin integritet genom att 
enbart det som brukaren ansöker om ska utredas och inget annat. ÄBIC 
innefattar ett arbetssätt med grundperspektivet att stärka den enskildes 
resurser, vilket även är en av grundstenarna i Socialtjänstlagen. Borås Stad 
började utbilda och implementera biståndshandläggarna i modellen ÄBIC. 
 
Även Linköping har en förenklad modell för ärendehandläggningen som är 
likvärdig med Landskronas block- och nivåmodell. Kammarrätten har 
fastslagit att inte heller denna modell har stöd i Socialtjänstlagen. Enligt 
domen finns en rättsosäkerhet då beslut inte fattas formellt, vilket även 
innebär att det inte går att överklaga de insatser som brukaren får.  
 
Vid ett införande av block- och nivåmodell där brukaren själv kan välja vilka 
insatser som utförs inom en viss ram innebär att ärendehandläggningen och 
därmed myndighetsutövningen sätts ur spel. Enligt Socialtjänstlagen kap 4 § 1 
ska insatser beviljas utifrån skälig levnadsnivå, men om brukaren själv väljer 
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insatser enligt block-/nivåmodellen bedöms inte skäligheten i de insatser 
som kommer att utföras 
 
Att införa en block-/nivåmodell kräver en omfattande förändringsarbete 
både för myndighetsutövningen och utförarna. En mängd frågeställningar 
väcks vid ett eventuellt införande av en block-/nivåmodell. Vart i processen 
sker myndighetsutövningen? Vem/vilken funktion ska hantera den nivå av 
tid och olika önskemål från dag till dag som den enskilde har, utföraren/den 
enskilde omvårdnadspersonalen? Var sker bedömningen av vad som är en 
skälig levnadsnivå? Om behovet utifrån en ÄBiC-utredning t ex är att 
tillgodose behovet av en god hygien och den enskilde istället önskar 
aktivering, ska detta då betraktas att ingå i skälig levnadsnivå? Om behovet 
av just aktivering egentligen skulle kunna tillgodoses på annat sätt (så som 
det står i socialtjänstlagen), ska socialtjänsten då ändå utföra dessa insatser 
bara för att den enskilde önskar detta? Hur ska en biståndshandläggare 
kunna följa upp om den enskildes behov har blivit tillgodosedda utifrån det 
beslut som är fattat? Skulle en sådan modell med ett friare förhållningssätt 
öka kostnaderna för Äldreomsorgen och finns i så fall ekonomiska 
förutsättningar för det? 
 
Modellen skulle också ställa stora krav på omvårdnadspersonalen. Hur 
insatser ska utföras har den enskilde brukaren ett inflytande över då detta 
görs upp i samförstånd i samband med upprättande av 
genomförandeplanen. Idag arbetar omvårdnadspersonalen kontinuerligt 
med att hålla genomförandeplanerna aktuella för att skapa delaktighet hos 
brukarna och för att all personal ska veta på vilket sätt insatserna ska utföras 
hos respektive brukare. Modellen skulle innebära att omvårdnadspersonalen 
varje arbetsvardag, i varje arbetspass, måste kunna ställa om, planera och 
utföra insatser tillsammans med den enskilde brukaren. Dessa insatser 
kanske inte alltid utgår från en utredning, bedömning och en upprättad 
genomförandeplan.  
 
Utifrån den genomlysning som gjordes i vård- och omsorgsprojektet ”Ett 
gott liv var dag” konstaterades ett antal förbättringsområdena som mynnade 
ut i en politisk handlingsplan och en verkställighetsplan.  
Ett av förbättringsområde var att se över likställigheten i beslut gentemot 
brukarna. På den nya samlokaliserade Ärendehandläggningsenheten pågår 
nu ett arbete kring att kvalitetssäkra myndighetsprocessen utifrån 
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insatser enligt block-/nivåmodellen bedöms inte skäligheten i de insatser 
som kommer att utföras 
 
Att införa en block-/nivåmodell kräver en omfattande förändringsarbete 
både för myndighetsutövningen och utförarna. En mängd frågeställningar 
väcks vid ett eventuellt införande av en block-/nivåmodell. Vart i processen 
sker myndighetsutövningen? Vem/vilken funktion ska hantera den nivå av 
tid och olika önskemål från dag till dag som den enskilde har, utföraren/den 
enskilde omvårdnadspersonalen? Var sker bedömningen av vad som är en 
skälig levnadsnivå? Om behovet utifrån en ÄBiC-utredning t ex är att 
tillgodose behovet av en god hygien och den enskilde istället önskar 
aktivering, ska detta då betraktas att ingå i skälig levnadsnivå? Om behovet 
av just aktivering egentligen skulle kunna tillgodoses på annat sätt (så som 
det står i socialtjänstlagen), ska socialtjänsten då ändå utföra dessa insatser 
bara för att den enskilde önskar detta? Hur ska en biståndshandläggare 
kunna följa upp om den enskildes behov har blivit tillgodosedda utifrån det 
beslut som är fattat? Skulle en sådan modell med ett friare förhållningssätt 
öka kostnaderna för Äldreomsorgen och finns i så fall ekonomiska 
förutsättningar för det? 
 
Modellen skulle också ställa stora krav på omvårdnadspersonalen. Hur 
insatser ska utföras har den enskilde brukaren ett inflytande över då detta 
görs upp i samförstånd i samband med upprättande av 
genomförandeplanen. Idag arbetar omvårdnadspersonalen kontinuerligt 
med att hålla genomförandeplanerna aktuella för att skapa delaktighet hos 
brukarna och för att all personal ska veta på vilket sätt insatserna ska utföras 
hos respektive brukare. Modellen skulle innebära att omvårdnadspersonalen 
varje arbetsvardag, i varje arbetspass, måste kunna ställa om, planera och 
utföra insatser tillsammans med den enskilde brukaren. Dessa insatser 
kanske inte alltid utgår från en utredning, bedömning och en upprättad 
genomförandeplan.  
 
Utifrån den genomlysning som gjordes i vård- och omsorgsprojektet ”Ett 
gott liv var dag” konstaterades ett antal förbättringsområdena som mynnade 
ut i en politisk handlingsplan och en verkställighetsplan.  
Ett av förbättringsområde var att se över likställigheten i beslut gentemot 
brukarna. På den nya samlokaliserade Ärendehandläggningsenheten pågår 
nu ett arbete kring att kvalitetssäkra myndighetsprocessen utifrån 
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socialtjänstlagens intentioner. Fokus är likställighet samtidigt som den 
enskilde brukaren ska få sina individuella behov tillgodosedda utifrån en 
skälig levnadsnivå, dvs ”rätt beslut till rätt person vid rätt tillfälle”.  
 
Socialtjänstlagen ligger till grund för det arbete som bedrivs på enheten för 
Ärendehandläggning. I kap 1 § 1 står bland annat att läsa: Verksamheten 
skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 
integritet. I kap 3 § 5 står att läsa: Socialnämndens insatser för den enskilde 
ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne. I kap 4 
§ 1 står att läsa: Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få 
dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin 
försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde 
ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska 
utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 
självständigt liv. 
 
Ytterligare ett förbättringsområde var att utveckla arbetssätt för beställd och 
utförd tid och att ge biståndshandläggare och legitimerad personal en säker 
metod att beställa insatser av hemtjänsten utifrån ÄBIC. Det finns en 
intention att minska fokuseringen på tid och istället fokusera på behovet. 
Säkerställande av arbetssätt utifrån ÄBIC pågår kontinuerligt både inom 
ärendehandläggningen och verkställigheten, vilket innebär att den enskildes 
delaktighet bevakas i hela processen från ansökan till utförande.  
 
Utifrån det arbete som redan pågår kring att stärka den enskildes delaktighet 
vid utformandet av sina insatser bör denna motion om valfrihet inom 
hemtjänsten avslås.  
 
Samverkan 
Ärendet har inte varit aktuellt för samverkan. 
 
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

   

Monica Svensson 
Stadsdelschef 
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Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-02-26 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00095 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över motion: Valfrihet inom hemtjänsten 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka motionen ”Valfrihet inom 
hemtjänsten” men anser att ett eventuellt införande av block- och nivåmodell 
behöver utredas efter att förutsättningar och konsekvenser för förenklat 
beslutsfattande, är slutredovisad.                

Ärendet i sin helhet 
I motionen beskrivs att valfrihet inom hemtjänsten är en viktig del av de äldres 
välbefinnande. Med valfrihet menas val av innehåll, alltså vad man får hjälp 
med. Ett sätt att värna den enskildes inflytande över de insatser i hemtjänsten 
som blir beviljade är att införa ”block- och nivåsystemet”. Block- och 
nivåmodellens grunder innebär att brukaren utifrån en bedömning kan få den 
hjälp brukaren själv vill ha inom en viss ram/nivå. Detta ökar, enligt 
motionärerna, medbestämmandet vilket är viktigt för livskvaliteten. 
Motionärerna vill därför att Borås Stad utreder möjligheten att införa en ny 
modell för biståndsbedömning av hemtjänst.  

Vård- och äldrenämnden har yttrat sig över motionen ”Ökad valfrihet och 
mindre byråkratisk biståndsbedömning för äldre” och ger i samband med det 
yttrandet, ett uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningar och 
konsekvenser av en tillämpning av förenklat beslutsfattande enligt 4 kap 2 § 
socialtjänstlagen (2001:453) eller av en tillämpning av lag (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter. I detta uppdrag ingår även att utreda om det med 
traditionell biståndsbedömning går att ytterligare öka äldres delaktighet, 
valfrihet och självbestämmande ex genom tillämpning av en block- och 
nivåmodell. Därmed tillstyrker Vård- och äldrenämnden motionen ”Valfrihet 
inom hemtjänsten” med hänvisning till den utredning som nämnden gett 
förvaltningen i uppdrag att genomföra.           

 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Valfrihet inom hemtjänsten. 
2. -                                

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-02-20. 
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Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-02-26 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00095 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över motion: Valfrihet inom hemtjänsten 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka motionen ”Valfrihet inom 
hemtjänsten” men anser att ett eventuellt införande av block- och nivåmodell 
behöver utredas efter att förutsättningar och konsekvenser för förenklat 
beslutsfattande, är slutredovisad.                

Ärendet i sin helhet 
I motionen beskrivs att valfrihet inom hemtjänsten är en viktig del av de äldres 
välbefinnande. Med valfrihet menas val av innehåll, alltså vad man får hjälp 
med. Ett sätt att värna den enskildes inflytande över de insatser i hemtjänsten 
som blir beviljade är att införa ”block- och nivåsystemet”. Block- och 
nivåmodellens grunder innebär att brukaren utifrån en bedömning kan få den 
hjälp brukaren själv vill ha inom en viss ram/nivå. Detta ökar, enligt 
motionärerna, medbestämmandet vilket är viktigt för livskvaliteten. 
Motionärerna vill därför att Borås Stad utreder möjligheten att införa en ny 
modell för biståndsbedömning av hemtjänst.  

Vård- och äldrenämnden har yttrat sig över motionen ”Ökad valfrihet och 
mindre byråkratisk biståndsbedömning för äldre” och ger i samband med det 
yttrandet, ett uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningar och 
konsekvenser av en tillämpning av förenklat beslutsfattande enligt 4 kap 2 § 
socialtjänstlagen (2001:453) eller av en tillämpning av lag (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter. I detta uppdrag ingår även att utreda om det med 
traditionell biståndsbedömning går att ytterligare öka äldres delaktighet, 
valfrihet och självbestämmande ex genom tillämpning av en block- och 
nivåmodell. Därmed tillstyrker Vård- och äldrenämnden motionen ”Valfrihet 
inom hemtjänsten” med hänvisning till den utredning som nämnden gett 
förvaltningen i uppdrag att genomföra.           

 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Valfrihet inom hemtjänsten. 
2. -                                

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-02-20. 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
2. - 
 
 

 

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 

 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 3216

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 353220 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00089 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan 
Hjalmarsson (L) , Kerstin Hermansson (C) och Falco 
Güldenpfennig (KD): Ökad valfrihet och mindre 
byråkratiskt biståndsbedömning för äldre 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.         

 

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco 
Guldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-18 
lämnat in förslaget att: 

- Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att snarast utreda vilka insatser som 
kan erbjudas äldre utan föregående biståndsbedömning för att möjliggöra 
ett snabbt införande när lagen så tillåter.        

Motionen har skickats på remiss till Vård och äldrenämnden och Centrala 
pensionärsrådet. 

Vård och äldrenämnden tillstyrker motionen. Centrala pensionärsrådet ställer sig 
positiva till motionen. Yttranden redovisas i bilaga. 
 
Vid Vård- och äldrenämndens sammanträde den 10 december 2019 fastställdes 
regler för förenklat beslutsfattande. Nämnden fastställde regler om förenklat 
beslutsfattande avseende insatserna städ, tvätt samt digitalt stöd. Reglerna ska 
tillämpas från och med den 1 april 2020 och är utformade så att det ökar personens 
möjlighet att leva ett självständigt liv och ha inflytande över hur beviljade insatser 
utförs och planeras. Förenklad biståndshandläggning tillämpas för individer från 
och med att personen fyllt 80 år. Insatsen digitalt stöd tillämpas för individer från 
och med 75 års ålder. Efter handlagt ärende skickas en beställning till en utförare 
som kan vara privat eller kommunal beroende på utförare som individerna väljer. 
Insatsen digitalt stöd är dock en insats som enbart den kommunala verksamheten 
utför.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 

Nr 71
Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan Hjal-
marsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco Gülden-
pfennig (KD): Ökad valfrihet och mindre byråkratiskt 
biståndsbedömning för äldre

2021-03-22 Dnr KS 2018-00089 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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501 80 Borås 
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Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 353220 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00089 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Morgan 
Hjalmarsson (L) , Kerstin Hermansson (C) och Falco 
Güldenpfennig (KD): Ökad valfrihet och mindre 
byråkratiskt biståndsbedömning för äldre 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.         

 

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Falco 
Guldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-18 
lämnat in förslaget att: 

- Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att snarast utreda vilka insatser som 
kan erbjudas äldre utan föregående biståndsbedömning för att möjliggöra 
ett snabbt införande när lagen så tillåter.        

Motionen har skickats på remiss till Vård och äldrenämnden och Centrala 
pensionärsrådet. 

Vård och äldrenämnden tillstyrker motionen. Centrala pensionärsrådet ställer sig 
positiva till motionen. Yttranden redovisas i bilaga. 
 
Vid Vård- och äldrenämndens sammanträde den 10 december 2019 fastställdes 
regler för förenklat beslutsfattande. Nämnden fastställde regler om förenklat 
beslutsfattande avseende insatserna städ, tvätt samt digitalt stöd. Reglerna ska 
tillämpas från och med den 1 april 2020 och är utformade så att det ökar personens 
möjlighet att leva ett självständigt liv och ha inflytande över hur beviljade insatser 
utförs och planeras. Förenklad biståndshandläggning tillämpas för individer från 
och med att personen fyllt 80 år. Insatsen digitalt stöd tillämpas för individer från 
och med 75 års ålder. Efter handlagt ärende skickas en beställning till en utförare 
som kan vara privat eller kommunal beroende på utförare som individerna väljer. 
Insatsen digitalt stöd är dock en insats som enbart den kommunala verksamheten 
utför.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
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Vård och äldrenämnden har fastställt regler om förenklat beslutsfattande avseende 
insatserna städ, tvätt samt digitalt stöd. Reglerna ska tillämpas från och med den 1 
oktober 2020 och är utformade så att det ökar personens möjlighet att leva ett 
självständigt liv och ha inflytande över hur beviljade insatser utförs.  
 
Motionen anses därmed besvarad.  

Beslutsunderlag 
1. Motion: Ökad valfrihet och mindre byråkratiskt biståndsbedömning för äldre 
2018-01-17 
2. Vård- och äldrenämndens yttrande 2019-03-01 
3. Centrala pensionärsrådets yttrande 2018-03-05 
5. Fullmäktigeskrivelse, 2021-03-22 
   
 

 

 

 
Ylva Lengberg  

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 
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Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 
1(4) 

Datum 
2019-02-26 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00094 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över motion: Ökad valfrihet och mindre 
byråkratiskt biståndsbedömning för äldre 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka motionen ”Ökad valfrihet och 
mindre byråkratisk biståndsbedömning för äldre”.   

Vård- och äldrenämnden vill öka äldres valfrihet, självbestämmande och 
delaktighet och ger därför förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar 
och konsekvenser av en tillämpning av förenklat beslutsfattande enligt 4 kap 2 § 
socialtjänstlagen (2001:453) eller av en tillämpning av lag (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter. Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2019.         

Sammanfattning  
I motionen beskrivs att det är viktigt att garantera valfrihet, självbestämmande 
och delaktighet för den som behöver andras omsorg och stöd. Motionärerna 
vill öka äldres självbestämmande och valmöjligheter genom att återinföra 
förenklad biståndsbedömning i Borås med anledning av ändringen i 
socialtjänstlagen (2001:453) som trädde i kraft den 1 juli 2018. Bestämmelsen 
har innebörden att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda 
hemtjänst till äldre personer, vilket dock inte är tvingande för kommunerna.  

Sedan tidigare kan kommuner enligt lag (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter erbjuda personer över 67 år vissa tjänster i syfte att förebygga 
skador, olycksfall samt främja hälsa, och som inte utgör personlig omvårdnad. 
Därför är det relevant att utreda vilka möjligheter denna lagstiftning kan ge. 

Vård- och äldrenämnden tillstyrker motionen. Nämnden vill öka äldres 
valfrihet, självbestämmande och delaktighet och ger därför förvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av en tillämpning av 
förenklat beslutsfattande enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen (2001:453) eller av en 
tillämpning av lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. De frågor som 
behöver utredas och belysas är bland annat: på vilket sätt de olika 
lagstiftningarna påverkar den enskildes delaktighet, valfrihet och 
självbestämmande, hur förenklad biståndsbedömning påverkar Socialstyrelsens 
modell – Individens Behov i Centrum (IBIC), vilka arbetsmetoder och riktlinjer 
som ska tillämpas, hemtjänstens förutsättningar att arbeta utifrån olika slags 
beställningar från biståndshandläggare/myndighet, samt ekonomiska 
konsekvenser som förenklat beslutsfattande respektive tillämpning av 
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Sida 
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Datum 
2019-02-26 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00094 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över motion: Ökad valfrihet och mindre 
byråkratiskt biståndsbedömning för äldre 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka motionen ”Ökad valfrihet och 
mindre byråkratisk biståndsbedömning för äldre”.   

Vård- och äldrenämnden vill öka äldres valfrihet, självbestämmande och 
delaktighet och ger därför förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar 
och konsekvenser av en tillämpning av förenklat beslutsfattande enligt 4 kap 2 § 
socialtjänstlagen (2001:453) eller av en tillämpning av lag (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter. Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2019.         

Sammanfattning  
I motionen beskrivs att det är viktigt att garantera valfrihet, självbestämmande 
och delaktighet för den som behöver andras omsorg och stöd. Motionärerna 
vill öka äldres självbestämmande och valmöjligheter genom att återinföra 
förenklad biståndsbedömning i Borås med anledning av ändringen i 
socialtjänstlagen (2001:453) som trädde i kraft den 1 juli 2018. Bestämmelsen 
har innebörden att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda 
hemtjänst till äldre personer, vilket dock inte är tvingande för kommunerna.  

Sedan tidigare kan kommuner enligt lag (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter erbjuda personer över 67 år vissa tjänster i syfte att förebygga 
skador, olycksfall samt främja hälsa, och som inte utgör personlig omvårdnad. 
Därför är det relevant att utreda vilka möjligheter denna lagstiftning kan ge. 

Vård- och äldrenämnden tillstyrker motionen. Nämnden vill öka äldres 
valfrihet, självbestämmande och delaktighet och ger därför förvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av en tillämpning av 
förenklat beslutsfattande enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen (2001:453) eller av en 
tillämpning av lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. De frågor som 
behöver utredas och belysas är bland annat: på vilket sätt de olika 
lagstiftningarna påverkar den enskildes delaktighet, valfrihet och 
självbestämmande, hur förenklad biståndsbedömning påverkar Socialstyrelsens 
modell – Individens Behov i Centrum (IBIC), vilka arbetsmetoder och riktlinjer 
som ska tillämpas, hemtjänstens förutsättningar att arbeta utifrån olika slags 
beställningar från biståndshandläggare/myndighet, samt ekonomiska 
konsekvenser som förenklat beslutsfattande respektive tillämpning av 
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befogenhetslagen innebär för Vård- och äldrenämnden. Hänsyn behöver också 
tas till det stora rekryteringsbehovet som råder och vilken arbetsbelastning det 
förenklade beslutsfattandet innebär för medarbetaren.   

Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2019.       

      

Ärendet i sin helhet 
Motionen i sammanfattning 

I motionen beskrivs att det är viktigt att garantera valfrihet, självbestämmande 
och delaktighet för den som behöver andras omsorg och stöd. Respekten för 
människors egen vilja är särskilt viktig när de själva har svårt att hävda den. 
Motionärerna vill öka äldres självbestämmande och valmöjligheter genom att 
återinföra förenklad biståndsbedömning i Borås med anledning av ändringen i 
socialtjänstlagen (2001:453) som trädde i kraft den 1 juli 2018.  

I motionen beskrivs att det för många äldre är viktigt att kunna påverka 
servicens utformning utifrån tillfälliga önskemål och behov. Äldre personers 
inflytande, självbestämmande eller makt kan och bör förbättras för att äldre 
personer ska kunna ha det som andra i samhället. Motionärerna förslår därför 
att Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att snarast utreda vilka insatser som 
kan erbjudas äldre utan föregående biståndsbedömning.  

 

Bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre, och 
lag om vissa kommunala befogenheter 

Den 1 juli 2018 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen. Bestämmelsen 
har innebörden att socialnämnden utan föregående behovsprövning får erbjuda 
hemtjänst till äldre personer, vilket dock inte är tvingande för kommunerna. 
Syftet är att ge de kommuner som så önskar möjlighet att bevilja äldre personer 
insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt. Korttidsplats ska inte kunna 
erbjudas utan föregående behovsprövning. Vidare ska kommunen följa upp 
insatserna som har erbjudits med utgångspunkt i kommunens riktlinjer, 
insatsernas kvalitet och värdegrunden för äldre. Kommunen ska i sin riktlinje 
närmare precisera villkoren för de insatser som kommunen erbjuder.  

Sedan tidigare kan kommuner enligt lag (2009:47) om vissa kommunala 
befogenheter erbjuda personer över 67 år vissa tjänster i syfte att förebygga 
skador, olycksfall samt främja hälsa, och som inte utgör personlig omvårdnad. 
Därför är det relevant att utreda vilka möjligheter denna lagstiftning kan ge. 
Borås Stad erbjuder redan idag fixartjänst som är en tillämpning av 
befogenhetslagen och det bör utredas om lagen går att tillämpa för att ge äldre 
personer ytterligare valfrihet, självbestämmande och delaktighet.  
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Bakgrund 

Mellan 2008 och 2014 tillämpade Borås Stad förenklad handläggning. I slutet av 
00-talet var det många kommuner som började arbeta utifrån olika 
förenklingsmodeller. Syftet var att ge den enskilde inflytande genom att själv få 
bedöma vilket behov och stöd man hade och att dessutom förenkla 
administrationen för kommunens handläggare. Den förenklade handläggningen 
omfattade trygghetslarm, matdistribution, serviceinsatser, omvårdnadsinsatser 
samt vård- och omsorgsboende. Kriterierna för att kunna tillämpa 
hemtjänstinsatserna i den förenklade handläggningen var att brukaren skulle ha 
fyllt 70 år, vara klar och adekvat och kunna vara delaktig i planeringen kring de 
insatser som brukaren ville ha hjälp med. Kriterierna för att flytta in på ett vård- 
och omsorgsboende var att brukaren skulle ha fyllt 90 år, vara klar och adekvat 
och uppleva oro för sin situation.   

2014 fattade Kommunfullmäktige beslut om att avveckla den förenklade 
handläggningen. Grunderna för avvecklingen var att det, enligt flera skrivelser 
från Socialstyrelsen och ett antal domslut, inte fanns lagstöd för att använda sig 
av modeller där myndighetsutövningen inte genomfördes fullt ut. Ytterligare en 
grund till att den förenklade handläggningen skulle avvecklas var att 
Socialstyrelsen tagit fram en ny modell – Äldres Behov i Centrum (ÄBiC), som 
numera heter Individens behov i centrum (IBIC) - för att arbeta strukturerat 
med dokumentationen kring brukaren.   

 

Vård- och äldrenämndens ställningstagande till förenklat beslutsfattande 

Vård- och äldrenämnden tillstyrker motionen. Nämnden vill öka äldres 
valfrihet, självbestämmande och delaktighet och ger därför förvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av en tillämpning av 
förenklat beslutsfattande enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen (2001:453) eller av en 
tillämpning av lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.  

De frågor som behöver utredas och belysas är bland annat:  

 En nulägesbeskrivning av brukarens delaktighet och valfrihet i 
nuvarande arbetssätt i handläggningen och utförande av insatser. 

 Tidigare erfarenheter av tillämpning av förenklat beslutsfattande.  

 Om det med traditionell biståndsbedömning går att ytterligare öka 
äldres delaktighet, valfrihet och självbestämmande.   

 På vilket sätt de olika lagstiftningarna påverkar den enskildes 
delaktighet, valfrihet och självbestämmande. 

 Hur förenklad biståndsbedömning påverkar Socialstyrelsens modell – 
Individens Behov i Centrum (IBIC), som Borås Stad har valt att 
implementera.  

 Vilka arbetsmetoder och riktlinjer som ska tillämpas, då Socialstyrelsen 
ännu inte har utarbetat vägledning och/eller föreskrifter för hur ett 
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Bakgrund 

Mellan 2008 och 2014 tillämpade Borås Stad förenklad handläggning. I slutet av 
00-talet var det många kommuner som började arbeta utifrån olika 
förenklingsmodeller. Syftet var att ge den enskilde inflytande genom att själv få 
bedöma vilket behov och stöd man hade och att dessutom förenkla 
administrationen för kommunens handläggare. Den förenklade handläggningen 
omfattade trygghetslarm, matdistribution, serviceinsatser, omvårdnadsinsatser 
samt vård- och omsorgsboende. Kriterierna för att kunna tillämpa 
hemtjänstinsatserna i den förenklade handläggningen var att brukaren skulle ha 
fyllt 70 år, vara klar och adekvat och kunna vara delaktig i planeringen kring de 
insatser som brukaren ville ha hjälp med. Kriterierna för att flytta in på ett vård- 
och omsorgsboende var att brukaren skulle ha fyllt 90 år, vara klar och adekvat 
och uppleva oro för sin situation.   

2014 fattade Kommunfullmäktige beslut om att avveckla den förenklade 
handläggningen. Grunderna för avvecklingen var att det, enligt flera skrivelser 
från Socialstyrelsen och ett antal domslut, inte fanns lagstöd för att använda sig 
av modeller där myndighetsutövningen inte genomfördes fullt ut. Ytterligare en 
grund till att den förenklade handläggningen skulle avvecklas var att 
Socialstyrelsen tagit fram en ny modell – Äldres Behov i Centrum (ÄBiC), som 
numera heter Individens behov i centrum (IBIC) - för att arbeta strukturerat 
med dokumentationen kring brukaren.   

 

Vård- och äldrenämndens ställningstagande till förenklat beslutsfattande 

Vård- och äldrenämnden tillstyrker motionen. Nämnden vill öka äldres 
valfrihet, självbestämmande och delaktighet och ger därför förvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningar och konsekvenser av en tillämpning av 
förenklat beslutsfattande enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen (2001:453) eller av en 
tillämpning av lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.  

De frågor som behöver utredas och belysas är bland annat:  

 En nulägesbeskrivning av brukarens delaktighet och valfrihet i 
nuvarande arbetssätt i handläggningen och utförande av insatser. 

 Tidigare erfarenheter av tillämpning av förenklat beslutsfattande.  

 Om det med traditionell biståndsbedömning går att ytterligare öka 
äldres delaktighet, valfrihet och självbestämmande.   

 På vilket sätt de olika lagstiftningarna påverkar den enskildes 
delaktighet, valfrihet och självbestämmande. 

 Hur förenklad biståndsbedömning påverkar Socialstyrelsens modell – 
Individens Behov i Centrum (IBIC), som Borås Stad har valt att 
implementera.  

 Vilka arbetsmetoder och riktlinjer som ska tillämpas, då Socialstyrelsen 
ännu inte har utarbetat vägledning och/eller föreskrifter för hur ett 
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förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre är tänkt att hanteras av 
kommunerna.  

 Hemtjänstens förutsättningar att arbeta utifrån olika slags beställningar 
från biståndshandläggare/myndighet: dels behovsbedömda insatser, 
dels önskade/självvalda insatser.  

 Vilka ekonomiska konsekvenser som förenklat beslutsfattande 
respektive tillämpning av befogenhetslagen innebär för Vård- och 
äldrenämnden ex volymökningar, kostnader för utveckling av 
verksamhetssystem m.m.  

 Hänsyn behöver också tas till det stora rekryteringsbehovet som råder, 
särskilt inom hemtjänsten, och vilken arbetsbelastning det förenklade 
beslutsfattandet innebär för medarbetaren.   

 Preliminär tidsplan för införande efter ett politiskt beslut. 

 Om förenklat beslutsfattande är förenligt med lagen om 
valfrihetssystem LOV och Lag om vissa kommunala befogenheter. 

 Värdera egenavgiften för vård och omsorg utifrån förenklat 
beslutsfattande och/eller Lag om vissa kommunala befogenheter. 

 

Utredningen ska redovisas senast den 30 juni 2019. 

 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Ökad valfrihet och mindre byråkratisk biståndsbedömning för äldre.  
2. -                                

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-02-20. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
2. - 
 
 

 

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 
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 REMISSVAR 

Sida 
1(1) 

Centrala pensionärsrådet 
Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65 

2018-03-05 Diarienummer  
2018--00089 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

Svar på motion från allianspartierna: Ökad val-
frihet och mindre byråkratisk biståndsbedöm-
ning för äldre 
 

Centrala pensionärsrådets beslut 
Vid sammanträdet den 6 februari 2018 § 54 beslutade rådet att ställa sig positiva till 
motionen. 
 
Enligt uppdrag 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Centrala pensionärsrådet 
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Centrala pensionärsrådet 
Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65 

2018-03-05 Diarienummer  
2018--00089 

 Kommunstyrelsen  
 

 

 
 

Svar på motion från allianspartierna: Ökad val-
frihet och mindre byråkratisk biståndsbedöm-
ning för äldre 
 

Centrala pensionärsrådets beslut 
Vid sammanträdet den 6 februari 2018 § 54 beslutade rådet att ställa sig positiva till 
motionen. 
 
Enligt uppdrag 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Centrala pensionärsrådet 

  

 

Motion  2018-01-18 
  Kommunfullmäktige 

 

Ökad valfrihet och mindre byråkratisk biståndsbedömning för äldre 

Att garantera valfrihet, självbestämmande och delaktighet är inte mindre viktigt för den som 
behöver andras omsorg och stöd. Tvärtom är respekten för människors egen vilja är särskilt 
viktig när de själva har svårt att hävda den. 

Äldre människor har alltför länge betraktats som ett kollektiv och inte som unika individer. Ingen 
vet bättre än den enskilda människan hur hon vill ha det. Att öka äldres självbestämmande och 
valmöjligheter är därför en central uppgift i Allianspartiernas äldrepolitik. Vi vill nu återinföra 
förenklad biståndsbedömning i Borås med anledning av regeringens förslag till lag om ändring i 
socialtjänstlagen (2001:453). Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. 

För många äldre är det viktigt att kunna påverka servicens utformning utifrån tillfälliga önskemål 
och behov. Då är det för henne eller honom viktigast att veta vilken tid man förfogar över och 
att man får använda den till sådana uppgifter som kan rymmas inom begreppet stöd och hjälp i 
boendet samt annan lättåtkomlig service. Förenklad biståndsbedömning skulle öppna för en hjälp 
som i högre utsträckning bygger på en växande relation mellan den äldre personen och 
vårdpersonalen. Äldre personers inflytande, självbestämmande eller makt kan och bör förbättras 
för att äldre personer ska kunna ha det som andra i samhället. Grundläggande är att ha makt över 
vad, när och hur något ska göras. Det skapar betydligt bättre förutsättningar för att kunna ha 
kontroll över sin vardag på villkor som liknar andras. Har den enskilde också makt över vem som 
ska genomföra beslutade insatser inom äldreomsorgen, får denne även möjlighet att påverka 
bakomliggande organisatoriska frågor som personalkontinuitet och kompetens. 
 
Socialdepartementet har utrett möjligheterna att göra det enklare för kommunerna att få 
befogenhet att kunna bevilja äldre personer vissa insatser inom äldreomsorgen utan föregående 
individuell biståndsprövning. Syftet med de föreslagna reglerna är att ge de kommuner som så 
önskar möjlighet att bevilja äldre insatser inom äldreomsorg på ett enklare sätt och med större 
utrymme för självbestämmande. 
 
Exempel på insatser som i regeringens förslag, till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 
kan erbjudas äldre utan föregående biståndsprövning är hemtjänst, trygghetslarm, matservice, 
korttidsplats, samt stödsamtal och rådgivande insatser. Kommunen ska följa upp insatserna med 
utgångspunkt i kommunens riktlinjer, insatsernas kvalitet och värdegrunden för äldre.  
 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att snarast utreda vilka insatser som kan erbjudas äldre 
utan föregående biståndsbedömning för att möjliggöra ett snabbt införande när lagen så tillåter. 
 

 
För Moderaterna  För Liberalerna  
Annette Carlson   Morgan Hjalmarsson  
      
För Centerpartiet   För Kristdemokraterna 
Kerstin Hermansson   Falco Guldenpfennig 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00094 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Niklas Arvidsson (KD) och Hans 
Gustavsson (KD): Enklare vårdinsatser till äldre utan 
biståndsbedömning. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.   

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga.    
     

 Ärendet i sin helhet 
Annette Carlsson (M), Anna-Clara Stenström (M), Niklas Arvidsson (KD), 
Hans Gustavsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-01-16 
lämnat in förslaget att ge Vård- och äldrenämnden i uppdrag att under 2019 
införa förenklad biståndsbedömning för hemtjänst enligt möjligheterna med 
ändringar i socialtjänstlagen (2001:453)             

Motionen har skickats på remiss till Vård och äldrenämnden och avstyrker 
motionen med hänvisning till en annan utredning som Vård- och äldrenämnden 
gett förvaltningen i uppdrag att genomföra.   

I samband med yttrandet över motion ”Ökad valfrihet och mindre byråkratiskt 
biståndsbedömning för äldre” gavs ett uppdrag till förvaltningen att utreda 
förutsättningar och konsekvenser av ett förenklat biståndshandläggande. Vid 
Vård- och äldrenämndens sammanträde den 10 december 2019 fastställdes 
utifrån uppdraget, regler för förenklat beslutsfattande. Förenklad 
biståndshandläggning tillämpas för individer från och med att personen fyllt 80 
år. Insatsen digitalt stöd tillämpas för individer från och med 75 års ålder. Efter 
handlagt ärende skickas en beställning till en utförare som kan vara privat eller 
kommunal beroende på utförare som individerna väljer. Insatsen digitalt stöd är 
dock en insats som enbart den kommunala verksamheten utför.  

Reglerna är planerade att tillämpas från och med den 1 oktober 2020 och är 
utformade så att det ökar personens möjlighet att leva ett självständigt liv och 
ha inflytande över hur beviljade insatser utförs och planeras. 

Nr 72
Svar på motion av Annette Carlson (M), Anna-Clara 
Stenström(M), Niklas Arvidsson (KD) och Hans Gus-
tavsson (KD): Enklare vårdinsatser till äldre utan bi-
ståndsbedömning
2021-03-22 Dnr KS 2019-00094 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00094 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Niklas Arvidsson (KD) och Hans 
Gustavsson (KD): Enklare vårdinsatser till äldre utan 
biståndsbedömning. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.   

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga.    
     

 Ärendet i sin helhet 
Annette Carlsson (M), Anna-Clara Stenström (M), Niklas Arvidsson (KD), 
Hans Gustavsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-01-16 
lämnat in förslaget att ge Vård- och äldrenämnden i uppdrag att under 2019 
införa förenklad biståndsbedömning för hemtjänst enligt möjligheterna med 
ändringar i socialtjänstlagen (2001:453)             

Motionen har skickats på remiss till Vård och äldrenämnden och avstyrker 
motionen med hänvisning till en annan utredning som Vård- och äldrenämnden 
gett förvaltningen i uppdrag att genomföra.   

I samband med yttrandet över motion ”Ökad valfrihet och mindre byråkratiskt 
biståndsbedömning för äldre” gavs ett uppdrag till förvaltningen att utreda 
förutsättningar och konsekvenser av ett förenklat biståndshandläggande. Vid 
Vård- och äldrenämndens sammanträde den 10 december 2019 fastställdes 
utifrån uppdraget, regler för förenklat beslutsfattande. Förenklad 
biståndshandläggning tillämpas för individer från och med att personen fyllt 80 
år. Insatsen digitalt stöd tillämpas för individer från och med 75 års ålder. Efter 
handlagt ärende skickas en beställning till en utförare som kan vara privat eller 
kommunal beroende på utförare som individerna väljer. Insatsen digitalt stöd är 
dock en insats som enbart den kommunala verksamheten utför.  

Reglerna är planerade att tillämpas från och med den 1 oktober 2020 och är 
utformade så att det ökar personens möjlighet att leva ett självständigt liv och 
ha inflytande över hur beviljade insatser utförs och planeras. 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Vård och äldrenämnden har fastställt regler om förenklat beslutsfattande 
avseende insatserna städ, tvätt samt digitalt stöd. Reglerna ska tillämpas från 
och med den 1 oktober 2020 och är utformade så att det ökar personens 
möjlighet att leva ett självständigt liv och ha inflytande över hur beviljade 
insatser utförs.  

Motionen anses därmed besvarad.                 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2021-03-22 
2. Remissyttrande Vård- och äldrenämnden, 2019-03-01 
3. Motion från Annette Carlsson (M), Anna-Clara Stenström (M), Niklas 
Arvidsson (KD), Hans Gustavsson (KD): Motion - Enklare vårdinsatser till 
äldre utan biståndsbedömning, 2019-01-16   
 

 

 
Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 
   Avdelningschef 
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Postadress 
501 80 Borås 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00094 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Niklas Arvidsson (KD) och Hans 
Gustavsson (KD): Enklare vårdinsatser till äldre utan 
biståndsbedömning. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är bifallen 

Vård- och äldrenämnden uppdras att under 2021 även införa förenklad 
biståndsbedömning för trygghetslarm, matservice, samt stödsamtal.         

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlsson (M), Anna-Clara Stenström (M), Niklas Arvidsson (KD), 
Hans Gustavsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-01-16 
lämnat in förslaget att ge Vård- och äldrenämnden i uppdrag att under 2019 
införa förenklad biståndsbedömning för hemtjänst enligt möjligheterna med 
ändringar i socialtjänstlagen (2001:453)             

Motionen har skickats på remiss till Vård och äldrenämnden och avstyrker 
motionen med hänvisning till en annan utredning som Vård- och äldrenämnden 
gett förvaltningen i uppdrag att genomföra.   

I samband med yttrandet över motion ”Ökad valfrihet och mindre byråkratiskt 
biståndsbedömning för äldre” gavs ett uppdrag till förvaltningen att utreda 
förutsättningar och konsekvenser av ett förenklat biståndshandläggande. Vid 
Vård- och äldrenämndens sammanträde den 10 december 2019 fastställdes 
utifrån uppdraget, regler för förenklat beslutsfattande. Förenklad 
biståndshandläggning tillämpas för individer från och med att personen fyllt 80 
år. Insatsen digitalt stöd tillämpas för individer från och med 75 års ålder. Efter 
handlagt ärende skickas en beställning till en utförare som kan vara privat eller 
kommunal beroende på utförare som individerna väljer. Insatsen digitalt stöd är 
dock en insats som enbart den kommunala verksamheten utför.  

Reglerna är planerade att tillämpas från och med den 1 oktober 2020 och är 
utformade så att det ökar personens möjlighet att leva ett självständigt liv och 
ha inflytande över hur beviljade insatser utförs och planeras. 
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SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(2) 

Datum 
2021-03-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00094 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Annette Carlson (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Niklas Arvidsson (KD) och Hans 
Gustavsson (KD): Enklare vårdinsatser till äldre utan 
biståndsbedömning. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är bifallen 

Vård- och äldrenämnden uppdras att under 2021 även införa förenklad 
biståndsbedömning för trygghetslarm, matservice, samt stödsamtal.         

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlsson (M), Anna-Clara Stenström (M), Niklas Arvidsson (KD), 
Hans Gustavsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-01-16 
lämnat in förslaget att ge Vård- och äldrenämnden i uppdrag att under 2019 
införa förenklad biståndsbedömning för hemtjänst enligt möjligheterna med 
ändringar i socialtjänstlagen (2001:453)             

Motionen har skickats på remiss till Vård och äldrenämnden och avstyrker 
motionen med hänvisning till en annan utredning som Vård- och äldrenämnden 
gett förvaltningen i uppdrag att genomföra.   

I samband med yttrandet över motion ”Ökad valfrihet och mindre byråkratiskt 
biståndsbedömning för äldre” gavs ett uppdrag till förvaltningen att utreda 
förutsättningar och konsekvenser av ett förenklat biståndshandläggande. Vid 
Vård- och äldrenämndens sammanträde den 10 december 2019 fastställdes 
utifrån uppdraget, regler för förenklat beslutsfattande. Förenklad 
biståndshandläggning tillämpas för individer från och med att personen fyllt 80 
år. Insatsen digitalt stöd tillämpas för individer från och med 75 års ålder. Efter 
handlagt ärende skickas en beställning till en utförare som kan vara privat eller 
kommunal beroende på utförare som individerna väljer. Insatsen digitalt stöd är 
dock en insats som enbart den kommunala verksamheten utför.  

Reglerna är planerade att tillämpas från och med den 1 oktober 2020 och är 
utformade så att det ökar personens möjlighet att leva ett självständigt liv och 
ha inflytande över hur beviljade insatser utförs och planeras. 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Vård och äldrenämnden har fastställt regler om förenklat beslutsfattande 
avseende insatserna städ, tvätt samt digitalt stöd. Reglerna ska tillämpas från 
och med den 1 oktober 2020 och är utformade så att det ökar personens 
möjlighet att leva ett självständigt liv och ha inflytande över hur beviljade 
insatser utförs. Kommunstyrelsen anser att vård- och äldrenämnden bör gå 
vidare med ytterligare insatser som kan erbjudas utan föregående 
biståndsprövning. Insatser som vård- och äldrenämnden uppdras införa 
förenklad biståndsbedömning för är; trygghetslarm, matservice, korttidsplats, 
samt stödsamtal. 

Motionen anses därmed besvarad.                 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2021-03-22 
2. Remissyttrande Vård- och äldrenämnden, 2019-03-01 
3. Motion från Annette Carlsson (M), Anna-Clara Stenström (M), Niklas 
Arvidsson (KD), Hans Gustavsson (KD): Motion - Enklare vårdinsatser till 
äldre utan biståndsbedömning, 2019-01-16   
 

 

 
För Allianspartierna  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna 
 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-02-26 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00037 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över motion: Enklare vårdinsatser till äldre 
utan biståndsbedömning 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ”Enklare vårdinsatser 
till äldre utan biståndsbedömning”.          

Ärendet i sin helhet 
Motionärerna beskriver att äldre människor alltför länge har betraktats som ett 
kollektiv och inte som unika individer och att ingen vet bättre än den enskilda 
människan hur vederbörande vill ha sin vardag. Förenklad biståndsbedömning 
skulle öppna för en hjälp som i högre utsträckning bygger på en växande 
relation mellan den äldre personen och vårdpersonalen. Äldre personers 
inflytande, självbestämmande eller makt kan och bör förbättras för att äldre 
personer ska kunna ha det som alla andra i samhället. Att garantera valfrihet, 
självbestämmande och delaktighet är inte mindre viktigt för den som behöver 
andras omsorg och stöd. Motionärerna vill, med anledning av regeringens 
förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som trädde i kraft den 1 
juli 2018, återinföra förenklad biståndsbedömning i Borås.  

Vård- och äldrenämnden har yttrat sig över motionen ”Ökad valfrihet och 
mindre byråkratisk biståndsbedömning för äldre” och ger i samband med det 
yttrandet, ett uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningar och 
konsekvenser av en tillämpning av förenklat beslutsfattande enligt 4 kap 2 § 
socialtjänstlagen (2001:453) eller av en tillämpning av lag (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter. I samband med den utredningen kommer denna 
motions intentioner att belysas, då båda motionerna syftar till att öka de äldres 
inflytande, självbestämmande och valmöjligheter. Vård- och äldrenämnden 
beslutar därmed att avstyrka motionen ”Enklare vårdinsatser till äldre utan 
biståndsbedömning” med hänvisning till den utredning som Vård- och 
äldrenämnden gett förvaltningen i uppdrag att genomföra.                  

Beslutsunderlag 
1. Motion: Enklare vårdinsatser till äldre utan biståndsbedömning. 
2. -                                

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-02-20. 
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Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-02-26 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00037 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över motion: Enklare vårdinsatser till äldre 
utan biståndsbedömning 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ”Enklare vårdinsatser 
till äldre utan biståndsbedömning”.          

Ärendet i sin helhet 
Motionärerna beskriver att äldre människor alltför länge har betraktats som ett 
kollektiv och inte som unika individer och att ingen vet bättre än den enskilda 
människan hur vederbörande vill ha sin vardag. Förenklad biståndsbedömning 
skulle öppna för en hjälp som i högre utsträckning bygger på en växande 
relation mellan den äldre personen och vårdpersonalen. Äldre personers 
inflytande, självbestämmande eller makt kan och bör förbättras för att äldre 
personer ska kunna ha det som alla andra i samhället. Att garantera valfrihet, 
självbestämmande och delaktighet är inte mindre viktigt för den som behöver 
andras omsorg och stöd. Motionärerna vill, med anledning av regeringens 
förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som trädde i kraft den 1 
juli 2018, återinföra förenklad biståndsbedömning i Borås.  

Vård- och äldrenämnden har yttrat sig över motionen ”Ökad valfrihet och 
mindre byråkratisk biståndsbedömning för äldre” och ger i samband med det 
yttrandet, ett uppdrag till förvaltningen att utreda förutsättningar och 
konsekvenser av en tillämpning av förenklat beslutsfattande enligt 4 kap 2 § 
socialtjänstlagen (2001:453) eller av en tillämpning av lag (2009:47) om vissa 
kommunala befogenheter. I samband med den utredningen kommer denna 
motions intentioner att belysas, då båda motionerna syftar till att öka de äldres 
inflytande, självbestämmande och valmöjligheter. Vård- och äldrenämnden 
beslutar därmed att avstyrka motionen ”Enklare vårdinsatser till äldre utan 
biståndsbedömning” med hänvisning till den utredning som Vård- och 
äldrenämnden gett förvaltningen i uppdrag att genomföra.                  

Beslutsunderlag 
1. Motion: Enklare vårdinsatser till äldre utan biståndsbedömning. 
2. -                                

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2019-02-20. 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen. 
2. - 
 
 

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson 
Förvaltningschef 
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Kommunfullmäktige  2019-01-17 

           

 
Enklare vårdinsatser till äldre utan biståndsbedömning 

 
Äldre människor har alltför länge betraktats som ett kollektiv och inte som unika individer. Ingen 
vet bättre än den enskilda människan hur vederbörande vill ha sin vardag. Att öka äldres 
självbestämmande och valmöjligheter är därför en central uppgift i Allianspartierna, Moderaterna 
och Kristdemokraternas äldrepolitik. Vi vill därför, med anledning av regeringens förslag till lag 
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som träde i kraft den 1 juli 2018, återinföra förenklad 
biståndsbedömning i Borås.  
 
För många äldre är det viktigt att kunna påverka servicens utformning utifrån tillfälliga önskemål 
och behov. Då är det för vederbörande viktigast att veta vilken tid man förfogar över och att man 
får använda den till sådana uppgifter som kan rymmas inom begreppet stöd och hjälp i boendet 
samt annan lättåtkomlig service. Förenklad biståndsbedömning skulle öppna för en hjälp som i 
högre utsträckning bygger på en växande relation mellan den äldre personen och vårdpersonalen. 
Äldre personers inflytande, självbestämmande eller makt kan och bör förbättras för att äldre 
personer ska kunna ha det som alla andra i samhället. Grundläggande är att ha makt över vad, när 
och hur något ska göras. Det skapar betydligt bättre förutsättningar för att kunna ha kontroll över 
sin vardag på villkor som liknar andras.  
 
Exempel på insatser som i regeringens förslag, till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 
kan erbjudas äldre utan föregående biståndsprövning är hemtjänst, trygghetslarm, matservice, 
korttidsplats, samt stödsamtal och rådgivande insatser.  
 
Att garantera valfrihet, självbestämmande och delaktighet är inte mindre viktigt för den som 
behöver andras omsorg och stöd. Tvärtom är respekten för människors egen vilja särskilt viktig 
när de själva har svårt att hävda den. 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta: 
 

- ge Vård- och äldrenämnden i uppdrag att under 2019 införa förenklad 
biståndsbedömning för hemtjänst enligt möjligheterna med ändringar i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

 
 
För Moderaterna   För Kristdemokraterna 
Annette Carlson    Niklas Arvidsson   
Anna-Clara Stenström   Hans Gustavsson  
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Skärp språkkraven i äldreomsorg, 
förskola och funktionshinderverksamhet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.      

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.  

Vidare reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga.        

Sammanfattning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-08-27 lämnat in förslag om att språkkraven ska skärpas i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet. Språkbristerna är på 
sina håll allvarliga och goda svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå 
brukarens behov och kunna dokumentera och överlämna korrekt information. I 
motionen föreslås att de som nyanställs inom äldreomsorgen, förskolan och 
funktionshinderverksamheten behöver mötas av ett tydligt språkkrav där rätt 
nivå av språkkunskap säkerställs.        

Motionen har skickats på remiss till Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden samt Förskolenämnden.  

Nämnderna ser utmaningar i att rekrytera medarbetare till verksamheten med 
tillräckliga kvalifikationer men i deras rekryteringsprocess finns förutsättningar 
för att bedöma och rekrytera medarbetare som har goda kunskaper i svenska. 
Nämndernas bedömning är att det arbete som utförs uppfyller motionens 
intentioner.  

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-08-27 lämnat in förslag att språkkraven ska skärpas i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet. Språkbristerna är på 
sina håll allvarliga och goda svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå 
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MOTION 
Kommunfullmäktige  2019-01-17 

           

 
Enklare vårdinsatser till äldre utan biståndsbedömning 

 
Äldre människor har alltför länge betraktats som ett kollektiv och inte som unika individer. Ingen 
vet bättre än den enskilda människan hur vederbörande vill ha sin vardag. Att öka äldres 
självbestämmande och valmöjligheter är därför en central uppgift i Allianspartierna, Moderaterna 
och Kristdemokraternas äldrepolitik. Vi vill därför, med anledning av regeringens förslag till lag 
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) som träde i kraft den 1 juli 2018, återinföra förenklad 
biståndsbedömning i Borås.  
 
För många äldre är det viktigt att kunna påverka servicens utformning utifrån tillfälliga önskemål 
och behov. Då är det för vederbörande viktigast att veta vilken tid man förfogar över och att man 
får använda den till sådana uppgifter som kan rymmas inom begreppet stöd och hjälp i boendet 
samt annan lättåtkomlig service. Förenklad biståndsbedömning skulle öppna för en hjälp som i 
högre utsträckning bygger på en växande relation mellan den äldre personen och vårdpersonalen. 
Äldre personers inflytande, självbestämmande eller makt kan och bör förbättras för att äldre 
personer ska kunna ha det som alla andra i samhället. Grundläggande är att ha makt över vad, när 
och hur något ska göras. Det skapar betydligt bättre förutsättningar för att kunna ha kontroll över 
sin vardag på villkor som liknar andras.  
 
Exempel på insatser som i regeringens förslag, till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453), 
kan erbjudas äldre utan föregående biståndsprövning är hemtjänst, trygghetslarm, matservice, 
korttidsplats, samt stödsamtal och rådgivande insatser.  
 
Att garantera valfrihet, självbestämmande och delaktighet är inte mindre viktigt för den som 
behöver andras omsorg och stöd. Tvärtom är respekten för människors egen vilja särskilt viktig 
när de själva har svårt att hävda den. 
 
Mot bakgrund av ovan föreslås Kommunfullmäktige besluta: 
 

- ge Vård- och äldrenämnden i uppdrag att under 2019 införa förenklad 
biståndsbedömning för hemtjänst enligt möjligheterna med ändringar i socialtjänstlagen 
(2001:453) 

 
 
För Moderaterna   För Kristdemokraterna 
Annette Carlson    Niklas Arvidsson   
Anna-Clara Stenström   Hans Gustavsson  
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Skärp språkkraven i äldreomsorg, 
förskola och funktionshinderverksamhet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.      

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande, se bilaga.  

Vidare reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande, se bilaga.        

Sammanfattning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-08-27 lämnat in förslag om att språkkraven ska skärpas i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet. Språkbristerna är på 
sina håll allvarliga och goda svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå 
brukarens behov och kunna dokumentera och överlämna korrekt information. I 
motionen föreslås att de som nyanställs inom äldreomsorgen, förskolan och 
funktionshinderverksamheten behöver mötas av ett tydligt språkkrav där rätt 
nivå av språkkunskap säkerställs.        

Motionen har skickats på remiss till Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden samt Förskolenämnden.  

Nämnderna ser utmaningar i att rekrytera medarbetare till verksamheten med 
tillräckliga kvalifikationer men i deras rekryteringsprocess finns förutsättningar 
för att bedöma och rekrytera medarbetare som har goda kunskaper i svenska. 
Nämndernas bedömning är att det arbete som utförs uppfyller motionens 
intentioner.  

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-08-27 lämnat in förslag att språkkraven ska skärpas i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet. Språkbristerna är på 
sina håll allvarliga och goda svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå 

Nr 73
Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas Ar-
vidsson (KD): Skärp språkkraven i äldreomsorg, försko-
la och funktionshinderverksamhet
2021-03-22 Dnr KS 2020-00572 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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brukarens behov och kunna dokumentera och överlämna korrekt information. I 
motionen föreslås att de som nyanställs inom äldreomsorgen, förskolan och 
funktionshinderverksamheten behöver mötas av ett tydligt språkkrav där rätt 
nivå av språkkunskap säkerställs.        

Motionen har skickats på remiss till Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden samt Förskolenämnden.  

I stora delar av Sverige finns utmaningar med kompetensförsörjning inom vård 
och omsorgsyrkena och det finns hos en del medarbetare brister i svenska 
språket. Nämnderna ser utmaningar i att rekrytera medarbetare till 
verksamheten med tillräckliga kvalifikationer även om det sommaren 2020 har 
varit lättare än tidigare. I nämndernas rekryteringsprocess som till stor del sker 
via bemanningsenheterna, finns förutsättningar för att bedöma och rekrytera 
medarbetare som har goda kunskaper i svenska. I rekryteringsprocesserna 
prövas sökandes kunskaper skriftligen och muntligen. Nämnderna bedömer att 
de med en god rekryteringsprocess kan bedöma och rekrytera medarbetare med 
goda språkkunskaper.  

Nämndernas kompetensförsörjningsplaner ligger till grund för medarbetarnas 
kompetensbehov. Förskolenämnden och Sociala omsorgsnämnden bedömer 
inte ett behov av generell kompetensutveckling i Svenska språket. Vård och 
äldrenämnden arbetar med Språkombud för att höja medvetenheten om 
språkets betydelse och språkkompetensen hos befintliga medarbetare. 
Språkombuden arbetar med stöd av närmsta chef för att förbättra 
kommunikationen och göra hela arbetsplatsen språkutvecklande. Det kan både 
handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska, och att 
hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.  

Nämndernas bedömning är att det arbete som utförs genom 
rekryteringsprocessen och språkombud uppfyller motionens intentioner.  

Beslutsunderlag 
1. Yttrande över motion från Förskolenämnden 2020-10-23 
2. Yttrande över motion från Vård- och äldrenämnden 2020-11-02 
3. Yttrande över motion från Sociala omsorgsnämnden 2020-11-13 
 

Samverkan 
Respektive förvaltning har samverkat yttrandena över motion i 
Förvaltningssamverkansgruppen.  

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Vård och äldrenämnden van.diarium@boras.se 
2. Sociala omsorgsnämnden son.diarium@boras.se 
3. Förskolenämnd fn.diarium@boras.se  
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brukarens behov och kunna dokumentera och överlämna korrekt information. I 
motionen föreslås att de som nyanställs inom äldreomsorgen, förskolan och 
funktionshinderverksamheten behöver mötas av ett tydligt språkkrav där rätt 
nivå av språkkunskap säkerställs.        

Motionen har skickats på remiss till Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden samt Förskolenämnden.  

I stora delar av Sverige finns utmaningar med kompetensförsörjning inom vård 
och omsorgsyrkena och det finns hos en del medarbetare brister i svenska 
språket. Nämnderna ser utmaningar i att rekrytera medarbetare till 
verksamheten med tillräckliga kvalifikationer även om det sommaren 2020 har 
varit lättare än tidigare. I nämndernas rekryteringsprocess som till stor del sker 
via bemanningsenheterna, finns förutsättningar för att bedöma och rekrytera 
medarbetare som har goda kunskaper i svenska. I rekryteringsprocesserna 
prövas sökandes kunskaper skriftligen och muntligen. Nämnderna bedömer att 
de med en god rekryteringsprocess kan bedöma och rekrytera medarbetare med 
goda språkkunskaper.  

Nämndernas kompetensförsörjningsplaner ligger till grund för medarbetarnas 
kompetensbehov. Förskolenämnden och Sociala omsorgsnämnden bedömer 
inte ett behov av generell kompetensutveckling i Svenska språket. Vård och 
äldrenämnden arbetar med Språkombud för att höja medvetenheten om 
språkets betydelse och språkkompetensen hos befintliga medarbetare. 
Språkombuden arbetar med stöd av närmsta chef för att förbättra 
kommunikationen och göra hela arbetsplatsen språkutvecklande. Det kan både 
handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska, och att 
hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.  

Nämndernas bedömning är att det arbete som utförs genom 
rekryteringsprocessen och språkombud uppfyller motionens intentioner.  

Beslutsunderlag 
1. Yttrande över motion från Förskolenämnden 2020-10-23 
2. Yttrande över motion från Vård- och äldrenämnden 2020-11-02 
3. Yttrande över motion från Sociala omsorgsnämnden 2020-11-13 
 

Samverkan 
Respektive förvaltning har samverkat yttrandena över motion i 
Förvaltningssamverkansgruppen.  

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Vård och äldrenämnden van.diarium@boras.se 
2. Sociala omsorgsnämnden son.diarium@boras.se 
3. Förskolenämnd fn.diarium@boras.se  
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Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 
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Datum 
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Dnr KS 2020-00572 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Skärp språkkraven i äldreomsorg, 
förskola och funktionshinderverksamhet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles.  

Kommunstyrelsen uppdras att snarast revidera Borås personalpolitiska program 
för att omfatta ett krav vid nyrekrytering inom samtliga yrken att behärska det 
svenska språket motsvarande den europeiska standarden B2. 

All personal inom Borås Stad ska självständigt kunna utföra sina arbetsuppgifter 
utan att språket utgör ett hinder i arbetet. 

Sammanfattning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-08-27 lämnat in förslag om att språkkraven ska skärpas i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet. Språkbristerna är på 
sina håll allvarliga och goda svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå 
brukarens behov och kunna dokumentera och överlämna korrekt information. I 
motionen föreslås att de som nyanställs inom äldreomsorgen, förskolan och 
funktionshinderverksamheten behöver mötas av ett tydligt språkkrav där rätt 
nivå av språkkunskap säkerställs.        

Motionen har skickats på remiss till Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden samt Förskolenämnden.  

Nämnderna ser utmaningar i att rekrytera medarbetare till verksamheten med 
tillräckliga kvalifikationer men nämnderna bedömer att i deras 
rekryteringsprocess finns förutsättningar för att bedöma och rekrytera 
medarbetare som har goda kunskaper i svenska. Nämndernas bedömning är att 
det arbete som utförs uppfyller motionens intentioner.  

Utmaningar i att rekrytera medarbetare till Borås verksamheter utgör dock inte 
skäl till att göra avsteg från att vid nyrekrytering säkerställa att 
språkförbristningar inte föreligger. Det är av särskild vikt att medarbetare inom 
kommunen självständigt kan utföra sina arbetsuppgifter utan att språket utgör 
ett hinder i arbetet. Historiska och befintliga insatser, i form av bland annat 
språkombud, är inte rimliga insatser från stadens sida för att tillgodose att 
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ordinarie personal ska ha förutsättningar för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. 

Kommunstyrelsen bedömer att, än om motionens intentioner är goda, 
föreslagna insatser är otillräckliga och behöver utvecklas ytterligare för att 
säkerställa morgondagens högkvalitativa välfärd.  

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-08-27 lämnat in förslag att språkkraven ska skärpas i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet. Språkbristerna är på 
sina håll allvarliga och goda svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå 
brukarens behov och kunna dokumentera och överlämna korrekt information. I 
motionen föreslås att de som nyanställs inom äldreomsorgen, förskolan och 
funktionshinderverksamheten behöver mötas av ett tydligt språkkrav där rätt 
nivå av språkkunskap säkerställs.        

Motionen har skickats på remiss till Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden samt Förskolenämnden.  

I stora delar av Sverige finns utmaningar med kompetensförsörjning inom vård 
och omsorgsyrkena och det finns hos en del medarbetare brister i svenska 
språket. Nämnderna ser utmaningar i att rekrytera medarbetare till 
verksamheten med tillräckliga kvalifikationer även om det sommaren 2020 har 
varit lättare än tidigare. I nämndernas rekryteringsprocess som till stor del sker 
via bemanningsenheterna, finns förutsättningar för att bedöma och rekrytera 
medarbetare som har goda kunskaper i svenska. I rekryteringsprocesserna 
prövas sökandes kunskaper skriftligen och muntligen. Nämnderna bedömer att 
de med en god rekryteringsprocess kan bedöma och rekrytera medarbetare med 
goda språkkunskaper.  

Nämndernas kompetensförsörjningsplaner ligger till grund för medarbetarnas 
kompetensbehov. Förskolenämnden och Sociala omsorgsnämnden bedömer 
inte ett behov av generell kompetensutveckling i Svenska språket. Vård och 
äldrenämnden arbetar med Språkombud för att höja medvetenheten om 
språkets betydelse och språkkompetensen hos befintliga medarbetare. 
Språkombuden arbetar med stöd av närmsta chef för att förbättra 
kommunikationen och göra hela arbetsplatsen språkutvecklande. Det kan både 
handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska, och att 
hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.  

Utmaningar i att rekrytera medarbetare till Borås verksamheter utgör dock inte 
skäl till att göra avsteg från att vid nyrekrytering säkerställa att 
språkförbristningar inte föreligger. För att göra yrket mer attraktivt ska i stället 
arbetet kring KAL-grupperna utvecklas och förstärkas.  

Det är av särskild vikt att medarbetare inom kommunen självständigt kan utföra 
sina arbetsuppgifter utan att språket utgör ett hinder i arbetet. Historiska och 
befintliga insatser, i form av bland annat språkombud, är inte rimliga insatser 
från stadens sida för att tillgodose att ordinarie personal ska ha förutsättningar 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-03-22 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00572 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Skärp språkkraven i äldreomsorg, 
förskola och funktionshinderverksamhet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalles.  

Kommunstyrelsen uppdras att snarast revidera Borås personalpolitiska program 
för att omfatta ett krav vid nyrekrytering inom samtliga yrken att behärska det 
svenska språket motsvarande den europeiska standarden B2. 

All personal inom Borås Stad ska självständigt kunna utföra sina arbetsuppgifter 
utan att språket utgör ett hinder i arbetet. 

Sammanfattning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-08-27 lämnat in förslag om att språkkraven ska skärpas i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet. Språkbristerna är på 
sina håll allvarliga och goda svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå 
brukarens behov och kunna dokumentera och överlämna korrekt information. I 
motionen föreslås att de som nyanställs inom äldreomsorgen, förskolan och 
funktionshinderverksamheten behöver mötas av ett tydligt språkkrav där rätt 
nivå av språkkunskap säkerställs.        

Motionen har skickats på remiss till Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden samt Förskolenämnden.  

Nämnderna ser utmaningar i att rekrytera medarbetare till verksamheten med 
tillräckliga kvalifikationer men nämnderna bedömer att i deras 
rekryteringsprocess finns förutsättningar för att bedöma och rekrytera 
medarbetare som har goda kunskaper i svenska. Nämndernas bedömning är att 
det arbete som utförs uppfyller motionens intentioner.  

Utmaningar i att rekrytera medarbetare till Borås verksamheter utgör dock inte 
skäl till att göra avsteg från att vid nyrekrytering säkerställa att 
språkförbristningar inte föreligger. Det är av särskild vikt att medarbetare inom 
kommunen självständigt kan utföra sina arbetsuppgifter utan att språket utgör 
ett hinder i arbetet. Historiska och befintliga insatser, i form av bland annat 
språkombud, är inte rimliga insatser från stadens sida för att tillgodose att 

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

ordinarie personal ska ha förutsättningar för att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter. 

Kommunstyrelsen bedömer att, än om motionens intentioner är goda, 
föreslagna insatser är otillräckliga och behöver utvecklas ytterligare för att 
säkerställa morgondagens högkvalitativa välfärd.  

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-08-27 lämnat in förslag att språkkraven ska skärpas i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet. Språkbristerna är på 
sina håll allvarliga och goda svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå 
brukarens behov och kunna dokumentera och överlämna korrekt information. I 
motionen föreslås att de som nyanställs inom äldreomsorgen, förskolan och 
funktionshinderverksamheten behöver mötas av ett tydligt språkkrav där rätt 
nivå av språkkunskap säkerställs.        

Motionen har skickats på remiss till Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden samt Förskolenämnden.  

I stora delar av Sverige finns utmaningar med kompetensförsörjning inom vård 
och omsorgsyrkena och det finns hos en del medarbetare brister i svenska 
språket. Nämnderna ser utmaningar i att rekrytera medarbetare till 
verksamheten med tillräckliga kvalifikationer även om det sommaren 2020 har 
varit lättare än tidigare. I nämndernas rekryteringsprocess som till stor del sker 
via bemanningsenheterna, finns förutsättningar för att bedöma och rekrytera 
medarbetare som har goda kunskaper i svenska. I rekryteringsprocesserna 
prövas sökandes kunskaper skriftligen och muntligen. Nämnderna bedömer att 
de med en god rekryteringsprocess kan bedöma och rekrytera medarbetare med 
goda språkkunskaper.  

Nämndernas kompetensförsörjningsplaner ligger till grund för medarbetarnas 
kompetensbehov. Förskolenämnden och Sociala omsorgsnämnden bedömer 
inte ett behov av generell kompetensutveckling i Svenska språket. Vård och 
äldrenämnden arbetar med Språkombud för att höja medvetenheten om 
språkets betydelse och språkkompetensen hos befintliga medarbetare. 
Språkombuden arbetar med stöd av närmsta chef för att förbättra 
kommunikationen och göra hela arbetsplatsen språkutvecklande. Det kan både 
handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska, och att 
hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.  

Utmaningar i att rekrytera medarbetare till Borås verksamheter utgör dock inte 
skäl till att göra avsteg från att vid nyrekrytering säkerställa att 
språkförbristningar inte föreligger. För att göra yrket mer attraktivt ska i stället 
arbetet kring KAL-grupperna utvecklas och förstärkas.  

Det är av särskild vikt att medarbetare inom kommunen självständigt kan utföra 
sina arbetsuppgifter utan att språket utgör ett hinder i arbetet. Historiska och 
befintliga insatser, i form av bland annat språkombud, är inte rimliga insatser 
från stadens sida för att tillgodose att ordinarie personal ska ha förutsättningar 
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för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Risken för allvarliga tillbud förhöjs 
även när personal saknar yrkessvenska. 

Kommunstyrelsen bedömer att, än om motionens intentioner är goda, 
föreslagna insatser är otillräckliga och behöver utvecklas ytterligare för att 
säkerställa morgondagens högkvalitativa välfärd. 

Beslutsunderlag 
1. Yttrande över motion från Förskolenämnden 2020-10-23 
2. Yttrande över motion från Vård- och äldrenämnden 2020-11-02 
3. Yttrande över motion från Sociala omsorgsnämnden 2020-11-13 
 

Samverkan 
Respektive förvaltning har samverkat yttrandena över motion i 
Förvaltningssamverkansgruppen.  

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Vård och äldrenämnden van.diarium@boras.se 
2. Sociala omsorgsnämnden son.diarium@boras.se 
3. Förskolenämnd fn.diarium@boras.se  
 
 
För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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 Kommunfullmäktige 

 
 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD): Skärp språkkraven i äldreomsorg, 
förskola och funktionshinderverksamhet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen är besvarad.       

Det ska säkerställas att personal inom Vård- och äldrenämndens, Sociala 
omsorgsnämndens och verksamhet har en språklig kompetens som minst 
motsvarar språknivå B1 vid utförande av serviceinsatser och minst B2 för 
uppgifter som kräver undersköterskekompetens.  
 
Det ska säkerställas att personal inom Förskolenämndens verksamhet har en 
språklig kompetens som minst motsvarar språknivå B2.  

      

Sammanfattning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-08-27 lämnat in förslag om att språkkraven ska skärpas i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet. Språkbristerna är på 
sina håll allvarliga och goda svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå 
brukarens behov och kunna dokumentera och överlämna korrekt information. I 
motionen föreslås att de som nyanställs inom äldreomsorgen, förskolan och 
funktionshinderverksamheten behöver mötas av ett tydligt språkkrav där rätt 
nivå av språkkunskap säkerställs.        

Motionen har skickats på remiss till Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden samt Förskolenämnden.  

Nämnderna ser utmaningar i att rekrytera medarbetare till verksamheten med 
tillräckliga kvalifikationer men i deras rekryteringsprocess finns förutsättningar 
för att bedöma och rekrytera medarbetare som har goda kunskaper i svenska. 
Nämndernas bedömning är att det arbete som utförs uppfyller motionens 
intentioner. Kommunstyrelsen anser att det ändå behöver fastställas vilken nivå 
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sökandes språkkunskaper ska mätas mot. Därför föreslås Kommunfullmäktige 
att fastställa dessa i samband med svar på motionen. 

 

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-08-27 lämnat in förslag att språkkraven ska skärpas i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet. Språkbristerna är på 
sina håll allvarliga och goda svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå 
brukarens behov och kunna dokumentera och överlämna korrekt information. I 
motionen föreslås att de som nyanställs inom äldreomsorgen, förskolan och 
funktionshinderverksamheten behöver mötas av ett tydligt språkkrav där rätt 
nivå av språkkunskap säkerställs.        

Motionen har skickats på remiss till Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden samt Förskolenämnden.  

I stora delar av Sverige finns utmaningar med kompetensförsörjning inom vård 
och omsorgsyrkena och det finns hos en del medarbetare brister i svenska 
språket. Nämnderna ser utmaningar i att rekrytera medarbetare till 
verksamheten med tillräckliga kvalifikationer även om det sommaren 2020 har 
varit lättare än tidigare. I nämndernas rekryteringsprocess som till stor del sker 
via bemanningsenheterna, finns förutsättningar för att bedöma och rekrytera 
medarbetare som har goda kunskaper i svenska. I rekryteringsprocesserna 
prövas sökandes kunskaper skriftligen och muntligen. Nämnderna bedömer att 
de med en god rekryteringsprocess kan bedöma och rekrytera medarbetare med 
goda språkkunskaper.  

Nämndernas kompetensförsörjningsplaner ligger till grund för medarbetarnas 
kompetensbehov. Förskolenämnden och Sociala omsorgsnämnden bedömer 
inte ett behov av generell kompetensutveckling i Svenska språket. Vård och 
äldrenämnden arbetar med Språkombud för att höja medvetenheten om 
språkets betydelse och språkkompetensen hos befintliga medarbetare. 
Språkombuden arbetar med stöd av närmsta chef för att förbättra 
kommunikationen och göra hela arbetsplatsen språkutvecklande. Det kan både 
handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska, och att 
hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.  

Nämndernas bedömning är att det arbete som utförs genom 
rekryteringsprocessen och språkombud uppfyller motionens intentioner. 
Kommunstyrelsen anser det att det ändå behöver fastställas vilken nivå 
sökandes språkkunskaper ska mätas mot. Det innebär att den sökande också vet 
vilka krav som ställs för att kunna erhålla en anställning. Därför föreslås 
Kommunfullmäktige att fastställa denna i samband med svar på motionen. 
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sökandes språkkunskaper ska mätas mot. Därför föreslås Kommunfullmäktige 
att fastställa dessa i samband med svar på motionen. 

 

Ärendet i sin helhet 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-08-27 lämnat in förslag att språkkraven ska skärpas i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet. Språkbristerna är på 
sina håll allvarliga och goda svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå 
brukarens behov och kunna dokumentera och överlämna korrekt information. I 
motionen föreslås att de som nyanställs inom äldreomsorgen, förskolan och 
funktionshinderverksamheten behöver mötas av ett tydligt språkkrav där rätt 
nivå av språkkunskap säkerställs.        

Motionen har skickats på remiss till Sociala omsorgsnämnden, Vård- och 
äldrenämnden samt Förskolenämnden.  

I stora delar av Sverige finns utmaningar med kompetensförsörjning inom vård 
och omsorgsyrkena och det finns hos en del medarbetare brister i svenska 
språket. Nämnderna ser utmaningar i att rekrytera medarbetare till 
verksamheten med tillräckliga kvalifikationer även om det sommaren 2020 har 
varit lättare än tidigare. I nämndernas rekryteringsprocess som till stor del sker 
via bemanningsenheterna, finns förutsättningar för att bedöma och rekrytera 
medarbetare som har goda kunskaper i svenska. I rekryteringsprocesserna 
prövas sökandes kunskaper skriftligen och muntligen. Nämnderna bedömer att 
de med en god rekryteringsprocess kan bedöma och rekrytera medarbetare med 
goda språkkunskaper.  

Nämndernas kompetensförsörjningsplaner ligger till grund för medarbetarnas 
kompetensbehov. Förskolenämnden och Sociala omsorgsnämnden bedömer 
inte ett behov av generell kompetensutveckling i Svenska språket. Vård och 
äldrenämnden arbetar med Språkombud för att höja medvetenheten om 
språkets betydelse och språkkompetensen hos befintliga medarbetare. 
Språkombuden arbetar med stöd av närmsta chef för att förbättra 
kommunikationen och göra hela arbetsplatsen språkutvecklande. Det kan både 
handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska, och att 
hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.  

Nämndernas bedömning är att det arbete som utförs genom 
rekryteringsprocessen och språkombud uppfyller motionens intentioner. 
Kommunstyrelsen anser det att det ändå behöver fastställas vilken nivå 
sökandes språkkunskaper ska mätas mot. Det innebär att den sökande också vet 
vilka krav som ställs för att kunna erhålla en anställning. Därför föreslås 
Kommunfullmäktige att fastställa denna i samband med svar på motionen. 
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B1 och B2 är språknivåer på CERF-skalan, som är en gemensam europeisk 
referensram för språk. En språknivå, som ligger mellan B1 och B2 beskrivs som 
följer: ”Studenten kan förstå huvuddelen av en komplex text. Han/hon kan 
interagera med viss spontanitet, men har ofta bekymmer med grammatik och 
ordförråd.” En språknivå på nivå B2 beskrivs: ”Studenten förstår vardagsspråk. 
Trots en del grammatiska och stavningsfel, kan han/hon skriva och tala med 
flyt. Han/hon kan interagera utan svårighet med personer som har språket som 
modersmål. Språkkunskaperna räcker till för att använda i yrkessammanhang.” 1 
 

Beslutsunderlag 
1. Yttrande över motion från Förskolenämnden 2020-10-23 
2. Yttrande över motion från Vård- och äldrenämnden 2020-11-02 
3. Yttrande över motion från Sociala omsorgsnämnden 2020-11-13 
 

Samverkan 
Respektive förvaltning har samverkat yttrandena över motion i 
Förvaltningssamverkansgruppen.  

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Vård och äldrenämnden van.diarium@boras.se 
2. Sociala omsorgsnämnden son.diarium@boras.se 
3. Förskolenämnd fn.diarium@boras.se  
 
 
För Allianspartierna  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna 
 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 

                                                      
1 https://www.esl.se/se/sprakresor/vuxna/spraknivaer-esl-sprakkurser/index.htm  
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Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet  
 
Språkbristerna i äldreomsorg och förskola är på sina håll allvarliga. I äldreomsorgen skapar det en 
känsla av otrygghet och ökar risken för fel och brister. I förskolan gör språkbristerna det svårare att 
bedriva det språkutvecklande arbete som är så viktigt för att alla ska få en bra och jämlik start på 
livet.  
 
I en enkät från fackförbundet Kommunal, svarade närmare 73 procent av skyddsombuden att 
språkförbistring leder till oro bland brukarna och ökad stress hos personal. Många av 
skyddsombuden beskriver konsekvenser som utebliven vård och felmedicinering. Kommunal har 
uttryckt att arbeten inom vård- och omsorg aldrig får vara enbart ett integrationsprojekt.  
 
Vård- och omsorgsyrken kräver goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Goda 
svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå brukarens behov och kunna dokumentera och 
överlämna korrekt information. Framför allt om arbetet är delegerat. Även om man jobbar med äldre 
som har annat modersmål, är det nödvändigt att ha tillgång till det svenska språket för att kunna ta 
till sig och upprätta skriftlig och dokumentation och förstå instruktioner.  
 
I förskolan är fullgoda kunskaper i svenska avgörande för att se till att barnen lär sig språket och leva 
upp till det språkutvecklande uppdraget. Även här är dokumentation en viktig del i arbetet.  
 
Vid nyanställning inom äldreomsorgen, förskolan och funktionshinderverksamheten ska tydligt 
språkkrav säkerställa att den som erbjuds anställning kan kommunicera både muntligt och skriftligt 
så att arbete kan utföras på ett tillfredsställande vis. Redan anställd personal ska erbjudas utbildning 
om så anses nödvändigt för att leva upp till ställda språkkrav. De krav som ställs idag i Borås Stad 
säkerställer inte att medarbetaren har tillräckliga skriftliga kunskaper i svenska språket. Anhöriga, 
brukare och medarbetare uttrycker dessutom att det också finns brister i muntlig kommunikation. 
Därför föreslår vi; 
 
Kommunfullmäktige besluta 
 
Det ska säkerställas att personal som anställs inom äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet har tillräckliga kunskaper i svenska för att de ska kunna göra sig 
förstådda muntligt och skriftligt och kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 
 
Det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, förskola och funktionhinderverksamhet kan 
erbjudas kompetensutveckling för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och 
kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 
 
För Allianspartierna i Borås 
Moderaterna    Kristdemokraterna 
 
Annette Carlson (M)   Niklas Arvidsson (KD) 
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Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet  
 
Språkbristerna i äldreomsorg och förskola är på sina håll allvarliga. I äldreomsorgen skapar det en 
känsla av otrygghet och ökar risken för fel och brister. I förskolan gör språkbristerna det svårare att 
bedriva det språkutvecklande arbete som är så viktigt för att alla ska få en bra och jämlik start på 
livet.  
 
I en enkät från fackförbundet Kommunal, svarade närmare 73 procent av skyddsombuden att 
språkförbistring leder till oro bland brukarna och ökad stress hos personal. Många av 
skyddsombuden beskriver konsekvenser som utebliven vård och felmedicinering. Kommunal har 
uttryckt att arbeten inom vård- och omsorg aldrig får vara enbart ett integrationsprojekt.  
 
Vård- och omsorgsyrken kräver goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Goda 
svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå brukarens behov och kunna dokumentera och 
överlämna korrekt information. Framför allt om arbetet är delegerat. Även om man jobbar med äldre 
som har annat modersmål, är det nödvändigt att ha tillgång till det svenska språket för att kunna ta 
till sig och upprätta skriftlig och dokumentation och förstå instruktioner.  
 
I förskolan är fullgoda kunskaper i svenska avgörande för att se till att barnen lär sig språket och leva 
upp till det språkutvecklande uppdraget. Även här är dokumentation en viktig del i arbetet.  
 
Vid nyanställning inom äldreomsorgen, förskolan och funktionshinderverksamheten ska tydligt 
språkkrav säkerställa att den som erbjuds anställning kan kommunicera både muntligt och skriftligt 
så att arbete kan utföras på ett tillfredsställande vis. Redan anställd personal ska erbjudas utbildning 
om så anses nödvändigt för att leva upp till ställda språkkrav. De krav som ställs idag i Borås Stad 
säkerställer inte att medarbetaren har tillräckliga skriftliga kunskaper i svenska språket. Anhöriga, 
brukare och medarbetare uttrycker dessutom att det också finns brister i muntlig kommunikation. 
Därför föreslår vi; 
 
Kommunfullmäktige besluta 
 
Det ska säkerställas att personal som anställs inom äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet har tillräckliga kunskaper i svenska för att de ska kunna göra sig 
förstådda muntligt och skriftligt och kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 
 
Det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, förskola och funktionhinderverksamhet kan 
erbjudas kompetensutveckling för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och 
kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 
 
För Allianspartierna i Borås 
Moderaterna    Kristdemokraterna 
 
Annette Carlson (M)   Niklas Arvidsson (KD) 
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Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 114 Dnr FN 2020-00137 1.2.3.25 

Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden avstyrker motion ”Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola 
och funktionshinderverksamhet” och översänder svaret till Kommunstyrelsen.  

Reservationer/Protokollsanteckning 
Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.   

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Marie Fridéns 
(M) med fleras alternativa förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Motionen ”Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet ” har skickats på remiss till Förskolenämnden. 
Kommunfullmäktige föreslås där att besluta:  

Det ska säkerställas att personal som anställs inom äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet har tillräckliga kunskaper i svenska för att de ska 
kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna tillgodogöra sig 
muntlig och skriftlig information. 

Det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, förskola och 
funktionhinderverksamhet kan erbjudas kompetensutveckling för att de ska 
kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna tillgodogöra sig 
muntlig och skriftlig information. 

Att ha en god kompetensförsörjningsplan är ett prioriterat mål i förvaltningens 
verksamhetsplan. Förvaltningen arbetar aktivt med att attrahera och rekrytera 
utbildad personal. Beroende på vilken anställningsform det gäller går personen 
igenom olika rekryteringsförfaranden där kontroll av språkkunskaper alltid görs.  

I dagsläget erbjuds ingen språkundervisning för medarbetare som är i behov av 
extra stöttning i det svenska språket då det inte har identifierats som ett 
problem i verksamheten.              

Beslutsunderlag 
Remiss: Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet  
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Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Yrkanden 
Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lämnar 
in ett alternativt förslag till beslut där de yrkar att motionen ”Skärp språkkraven 
i äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet” tillstyrks (bilaga 3 till 
protokollet). 

Ordföranden ställer frågan om Förskolenämnden antar upprättat förslag till 
beslut, att avstyrka motionen och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Omröstning begärs.  

Propositionsordningar 
Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut. 

NEJ innebär att ärendet tillstyrks.  

Omröstningsresultat 
JA röstas av Andreas Ekström (S), Erik Johson (MP), Eva Andersson (S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L) och Anne Rapinoja 
(V).  

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Gunilla Christoffersson 
(KD) och Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 7 röster mot 4 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut.  
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Sammanträdesdatum 
2020-10-22 

 
 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Yrkanden 
Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lämnar 
in ett alternativt förslag till beslut där de yrkar att motionen ”Skärp språkkraven 
i äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet” tillstyrks (bilaga 3 till 
protokollet). 

Ordföranden ställer frågan om Förskolenämnden antar upprättat förslag till 
beslut, att avstyrka motionen och finner att nämnden beslutar enligt förslaget.  

Omröstning begärs.  

Propositionsordningar 
Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut. 

NEJ innebär att ärendet tillstyrks.  

Omröstningsresultat 
JA röstas av Andreas Ekström (S), Erik Johson (MP), Eva Andersson (S), Leif 
Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L) och Anne Rapinoja 
(V).  

NEJ röstas av Marie Fridén (M), Stefan Medin (M), Gunilla Christoffersson 
(KD) och Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 7 röster mot 4 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut.  

 

 

 

Förskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 
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Instans 
Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00137 1.2.3.25 
 

  

 

Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden avstyrker motion ”Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola 
och funktionshinderverksamhet” och översänder svaret till Kommunstyrelsen.      

Reservationer/Protokollsanteckning 
Marie Fridén (M), Stefan Medin (M) och Gunilla Christoffersson (KD) 
reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag.   

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för Marie Fridéns 
(M) med fleras alternativa förslag till beslut.  

Sammanfattning 
Motionen ”Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet ” har skickats på remiss till Förskolenämnden. 
Kommunfullmäktige föreslås där att besluta:  

- Det ska säkerställas att personal som anställs inom äldreomsorg, 
förskola och funktionshinderverksamhet har tillräckliga kunskaper i 
svenska för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt 
och kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 

- Det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, förskola och 
funktionhinderverksamhet kan erbjudas kompetensutveckling för att de 
ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna 
tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 

Att ha en god kompetensförsörjningsplan är ett prioriterat mål i förvaltningens 
verksamhetsplan. Förvaltningen arbetar aktivt med att attrahera och rekrytera 
utbildad personal. Beroende på vilken anställningsform det gäller går personen 
igenom olika rekryteringsförfaranden där kontroll av språkkunskaper alltid görs.  

I dagsläget erbjuds ingen språkundervisning för medarbetare som är i behov av 
extra stöttning i det svenska språket då det inte har identifierats som ett 
problem i verksamheten.              
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Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige föreslås i motionen ”Skärp språkkraven i äldreomsorg, 
förskola och funktionshinderverksamhet” att besluta: 

- Det ska säkerställas att personal som anställs inom äldreomsorg, 
förskola och funktionshinderverksamhet har tillräckliga kunskaper i 
svenska för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt 
och kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 

- Det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, förskola och 
funktionhinderverksamhet kan erbjudas kompetensutveckling för att de 
ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna 
tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 

Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden, Vård- och 
äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden.  

Att ha en god kompetensförsörjning är ett prioriterat mål i förvaltningens 
verksamhetsplan. Det betyder att förvaltningen arbetar aktivt med att attrahera 
och rekrytera utbildad personal. Om andelen utbildade barnskötare och 
förskollärare som finns i verksamheten är hög är språkkunskaperna på en hög 
nivå då dessa medarbetare har avklarat en gymnasial eller högskoleutbildning i 
det svenska utbildningsväsendet vilket ställer krav på att behärska svenska 
språket i såväl tal som skrift.  

Vikarier som kommer in i verksamheten genomgår ett rekryteringsförfarande 
hos Borås Stads bemanningsenhet område pedagogik. Bemanningsenheten 
ligger under Grundskolenämndens ansvarsområde. Grundkrav är att de som 
söker måste ha genomgått SFI D för att bli aktuella. Personerna blir inte per 
automatik anställda, utan medarbetarna på bemanningsenheten genomför både 
telefonintervjuer där språket är en av delarna som kontrolleras och fysiska 
intervjuer där de träffar kandidaterna för att, bland annat, ytterligare säkerställa 
att kandidaten behärskar svenska språket. I dagsläget genomförs inte några 
skriftliga tester, men bemanningsenheten håller på att se över sitt 
introduktionsmaterial för att digitalisera och kommer i och med detta att 
genomföra ett kort kunskapstest digitalt. Vikarier från bemanningsenheten 
genomför endast en liten del dokumentation.  

De medarbetare som rekryteras in på tidsbegränsade anställningar genomgår ett 
rekryteringsförfarande, antingen via bemanningsenheten eller via rektorn. 
Oftast är det medarbetare som från början anställs i bemanningsenheten som 
erbjuds längre tidsbegränsade anställningar, och dessa personer har hanterats 
enligt beskrivningen ovan. När rektor själv sköter rekryteringen träffar alltid 
rektorn personen och säkerställer att personen har ett språk som är tillräckligt 
bra för att utföra arbete på förskolan.  

I Förvaltningens Kompetensförsörjningsplan ingår att stötta outbildade 
medarbetare att valideras till barnskötare. Utbildningen genomförs via 
Almåsgymnasiet och här kan elever med behov få språkstöd. Att erbjuda de 
medarbetare som behöver extra stöttning i svenska språket språkundervisning 
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Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige föreslås i motionen ”Skärp språkkraven i äldreomsorg, 
förskola och funktionshinderverksamhet” att besluta: 

- Det ska säkerställas att personal som anställs inom äldreomsorg, 
förskola och funktionshinderverksamhet har tillräckliga kunskaper i 
svenska för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt 
och kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 

- Det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, förskola och 
funktionhinderverksamhet kan erbjudas kompetensutveckling för att de 
ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna 
tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. 

Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden, Vård- och 
äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden.  

Att ha en god kompetensförsörjning är ett prioriterat mål i förvaltningens 
verksamhetsplan. Det betyder att förvaltningen arbetar aktivt med att attrahera 
och rekrytera utbildad personal. Om andelen utbildade barnskötare och 
förskollärare som finns i verksamheten är hög är språkkunskaperna på en hög 
nivå då dessa medarbetare har avklarat en gymnasial eller högskoleutbildning i 
det svenska utbildningsväsendet vilket ställer krav på att behärska svenska 
språket i såväl tal som skrift.  

Vikarier som kommer in i verksamheten genomgår ett rekryteringsförfarande 
hos Borås Stads bemanningsenhet område pedagogik. Bemanningsenheten 
ligger under Grundskolenämndens ansvarsområde. Grundkrav är att de som 
söker måste ha genomgått SFI D för att bli aktuella. Personerna blir inte per 
automatik anställda, utan medarbetarna på bemanningsenheten genomför både 
telefonintervjuer där språket är en av delarna som kontrolleras och fysiska 
intervjuer där de träffar kandidaterna för att, bland annat, ytterligare säkerställa 
att kandidaten behärskar svenska språket. I dagsläget genomförs inte några 
skriftliga tester, men bemanningsenheten håller på att se över sitt 
introduktionsmaterial för att digitalisera och kommer i och med detta att 
genomföra ett kort kunskapstest digitalt. Vikarier från bemanningsenheten 
genomför endast en liten del dokumentation.  

De medarbetare som rekryteras in på tidsbegränsade anställningar genomgår ett 
rekryteringsförfarande, antingen via bemanningsenheten eller via rektorn. 
Oftast är det medarbetare som från början anställs i bemanningsenheten som 
erbjuds längre tidsbegränsade anställningar, och dessa personer har hanterats 
enligt beskrivningen ovan. När rektor själv sköter rekryteringen träffar alltid 
rektorn personen och säkerställer att personen har ett språk som är tillräckligt 
bra för att utföra arbete på förskolan.  

I Förvaltningens Kompetensförsörjningsplan ingår att stötta outbildade 
medarbetare att valideras till barnskötare. Utbildningen genomförs via 
Almåsgymnasiet och här kan elever med behov få språkstöd. Att erbjuda de 
medarbetare som behöver extra stöttning i svenska språket språkundervisning 
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är i dagsläget inte ett område som lyfts i kompetensförsörjningsplanen, då detta 
inte tidigare identifierats som ett problem i verksamheten. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 

funktionshinderverksamhet                         

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 15 oktober 2020. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 

 

 

Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
Förvaltningschef 
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Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 122 Dnr VAN 2020-00226 1.1.3.1 

Yttrande över motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ” Skärp språkkraven i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet ”.   

Reservation  
Moderaterna och Krisdemokraterna reserverar sig i förmån för eget förslag.  
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.    

Sammanfattning av ärendet 
I motionen beskrivs att språkbristerna inom äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet, på sina håll är allvarliga. I äldreomsorgen skapar 
det en känsla av otrygghet och ökar risken för fel och brister. Vård- och 
omsorgsyrken kräver goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. 

I motionen föreslås att det ska säkerställas att personal som anställs inom 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet, har tillräckliga 
kunskaper i svenska för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och 
skriftligt samt kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. I 
motionen föreslås också att det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, 
förskola och funktionhinderverksamhet, kan erbjudas kompetensutveckling för 
att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna 
tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information.  

Vård- och äldrenämnden instämmer i att det finns brister i kunskapen i svenska 
bland vissa medarbetare och att det har varit svårt att rekrytera personal och 
vikarier med goda kunskaper i svenska. Detta är en utmaning som finns i stora 
delar av Sverige.  

Vård- och äldrenämndens bedömning är att det arbete som utförs med 
Språkombud uppfyller motionens intentioner med att erbjuda 
kompetensutveckling, samt att satsningen behöver utvärderas för att kunna se 
effekterna innan eventuell uppstart av ytterligare språkprojekt. De med lägre 
kunskaper i svenska har dock genomgått och klarat svenska för invandrare 
(SFI). Det är studier kombinerat med att arbeta i svenskspråkig miljö som 
behövs för att lära sig språket och hur man arbetar inom vård och omsorg i 
Sverige. Vård- och äldrenämnden anser också att höjda språkkrav skulle 
försvåra rekryteringsläget i dagsläget.  

Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen med hänvisning till att motionens 
intentioner är uppfyllda genom arbetet med Språkombud, samt att ytterligare 
höjda språkkrav skulle försvåra rekryteringsläget.    
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2020-10-27 

 
 

Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 122 Dnr VAN 2020-00226 1.1.3.1 

Yttrande över motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg 

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ” Skärp språkkraven i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet ”.   

Reservation  
Moderaterna och Krisdemokraterna reserverar sig i förmån för eget förslag.  
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.    

Sammanfattning av ärendet 
I motionen beskrivs att språkbristerna inom äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet, på sina håll är allvarliga. I äldreomsorgen skapar 
det en känsla av otrygghet och ökar risken för fel och brister. Vård- och 
omsorgsyrken kräver goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. 

I motionen föreslås att det ska säkerställas att personal som anställs inom 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet, har tillräckliga 
kunskaper i svenska för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och 
skriftligt samt kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. I 
motionen föreslås också att det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, 
förskola och funktionhinderverksamhet, kan erbjudas kompetensutveckling för 
att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna 
tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information.  

Vård- och äldrenämnden instämmer i att det finns brister i kunskapen i svenska 
bland vissa medarbetare och att det har varit svårt att rekrytera personal och 
vikarier med goda kunskaper i svenska. Detta är en utmaning som finns i stora 
delar av Sverige.  

Vård- och äldrenämndens bedömning är att det arbete som utförs med 
Språkombud uppfyller motionens intentioner med att erbjuda 
kompetensutveckling, samt att satsningen behöver utvärderas för att kunna se 
effekterna innan eventuell uppstart av ytterligare språkprojekt. De med lägre 
kunskaper i svenska har dock genomgått och klarat svenska för invandrare 
(SFI). Det är studier kombinerat med att arbeta i svenskspråkig miljö som 
behövs för att lära sig språket och hur man arbetar inom vård och omsorg i 
Sverige. Vård- och äldrenämnden anser också att höjda språkkrav skulle 
försvåra rekryteringsläget i dagsläget.  

Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen med hänvisning till att motionens 
intentioner är uppfyllda genom arbetet med Språkombud, samt att ytterligare 
höjda språkkrav skulle försvåra rekryteringsläget.    
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Förslag och yrkanden 
Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna yrkar på att 
initiativärendet ska tillstyrkas.  

Ordförande Johan Wikander (L) föreslår att nämnden beslutar i enligt med 
upprättat förslag.  

 
Beslutsgång:  
Ordförande stället förslagen mot varandra och finner att Vård- och 
äldrenämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag. Moderaterna och 
Kristdemokraterna begär omröstning.  
 
Vård- och äldrenämnden godkänner följande beslutsgång:  
Ja innebär bifall till ordförandes förslag.  
Nej innebär bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas förslag.    

 
Omröstningsresultat:  
Vid omröstning röstas ja av: Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Mohamed Ben 
Maaouia (S), Marie Sandberg (S), Bo Unosson (C), Göran Larsson (MP), 
Gunbritt Johansson (V) och Johan Wikander (L). Röstar nej gör: Hans 
Gustavsson (KD), Anna-Clara Stenström (M), Lotta Löfgren Hjelm (M) och 
Björn Qvarnström (SD).  

Med 7 ja-röster mot 4-nej röster beslutas bifall till ordförandes förslag.                                                       

Beslutsunderlag 
1. Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet                   

 
Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
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Vård- och äldrenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Ramnåsgatan 1 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 
1(5) 

Datum 
2020-10-27 

Instans 
Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2020-00226 1.1.3.1 
 

  

 
Yttrande över motion: Skärp språkkraven i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet   

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ” Skärp språkkraven i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet ”.    

Sammanfattning 
I motionen beskrivs att språkbristerna inom äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet, på sina håll är allvarliga. I äldreomsorgen skapar 
det en känsla av otrygghet och ökar risken för fel och brister. Vård- och 
omsorgsyrken kräver goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. 

I motionen föreslås att det ska säkerställas att personal som anställs inom 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet, har tillräckliga 
kunskaper i svenska för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och 
skriftligt samt kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. I 
motionen föreslås också att det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, 
förskola och funktionhinderverksamhet, kan erbjudas kompetensutveckling för 
att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna 
tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information.  

Vård- och äldrenämnden instämmer i att det finns brister i kunskapen i svenska 
bland vissa medarbetare och att det har varit svårt att rekrytera personal och 
vikarier med goda kunskaper i svenska. Detta är en utmaning som finns i stora 
delar av Sverige.  

Vård- och äldrenämndens bedömning är att det arbete som utförs med 
Språkombud uppfyller motionens intentioner med att erbjuda 
kompetensutveckling, samt att satsningen behöver utvärderas för att kunna se 
effekterna innan eventuell uppstart av ytterligare språkprojekt. De med lägre 
kunskaper i svenska har dock genomgått och klarat svenska för invandrare 
(SFI). Det är studier kombinerat med att arbeta i svenskspråkig miljö som 
behövs för att lära sig språket och hur man arbetar inom vård och omsorg i 
Sverige. Vård- och äldrenämnden anser också att höjda språkkrav skulle 
försvåra rekryteringsläget i dagsläget.  

Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen med hänvisning till att motionens 
intentioner är uppfyllda genom arbetet med Språkombud, samt att ytterligare 
höjda språkkrav skulle försvåra rekryteringsläget.      
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Yttrande över motion: Skärp språkkraven i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet   

Vård- och äldrenämndens beslut 
Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ” Skärp språkkraven i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet ”.    

Sammanfattning 
I motionen beskrivs att språkbristerna inom äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet, på sina håll är allvarliga. I äldreomsorgen skapar 
det en känsla av otrygghet och ökar risken för fel och brister. Vård- och 
omsorgsyrken kräver goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. 

I motionen föreslås att det ska säkerställas att personal som anställs inom 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet, har tillräckliga 
kunskaper i svenska för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och 
skriftligt samt kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. I 
motionen föreslås också att det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, 
förskola och funktionhinderverksamhet, kan erbjudas kompetensutveckling för 
att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna 
tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information.  

Vård- och äldrenämnden instämmer i att det finns brister i kunskapen i svenska 
bland vissa medarbetare och att det har varit svårt att rekrytera personal och 
vikarier med goda kunskaper i svenska. Detta är en utmaning som finns i stora 
delar av Sverige.  

Vård- och äldrenämndens bedömning är att det arbete som utförs med 
Språkombud uppfyller motionens intentioner med att erbjuda 
kompetensutveckling, samt att satsningen behöver utvärderas för att kunna se 
effekterna innan eventuell uppstart av ytterligare språkprojekt. De med lägre 
kunskaper i svenska har dock genomgått och klarat svenska för invandrare 
(SFI). Det är studier kombinerat med att arbeta i svenskspråkig miljö som 
behövs för att lära sig språket och hur man arbetar inom vård och omsorg i 
Sverige. Vård- och äldrenämnden anser också att höjda språkkrav skulle 
försvåra rekryteringsläget i dagsläget.  

Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen med hänvisning till att motionens 
intentioner är uppfyllda genom arbetet med Språkombud, samt att ytterligare 
höjda språkkrav skulle försvåra rekryteringsläget.      
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Ärendet i sin helhet 
I motionen beskrivs att språkbristerna inom äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet, på sina håll är allvarliga. I äldreomsorgen skapar 
det en känsla av otrygghet och ökar risken för fel och brister.  

I en enkät från fackförbundet Kommunal, svarade närmare 73 procent av 
skyddsombuden att språkförbistring leder till oro bland brukarna och ökad 
stress hos personal. Många av skyddsombuden beskriver konsekvenser som 
utebliven vård och felmedicinering. Kommunal har uttryckt att arbeten inom 
vård- och omsorg aldrig får vara enbart ett integrationsprojekt. Vård- och 
omsorgsyrken kräver goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. 
Goda svenskkunskaper är en förutsättning för att förstå brukarens behov och 
kunna dokumentera och överlämna korrekt information. Framför allt om 
arbetet är delegerat. Även om man jobbar med äldre som har annat modersmål, 
är det nödvändigt att ha tillgång till det svenska språket för att kunna ta till sig 
och upprätta skriftlig och dokumentation och förstå instruktioner.  

Motionärerna vill att tydligt språkkrav vid nyanställning, ska säkerställa att den 
som erbjuds anställning kan kommunicera både muntligt och skriftligt så att 
arbete kan utföras på ett tillfredsställande vis. Redan anställd personal ska 
erbjudas utbildning om så anses nödvändigt för att leva upp till ställda 
språkkrav. Motionärerna menar att de krav som ställs idag i Borås Stad, inte 
säkerställer att medarbetaren har tillräckliga skriftliga kunskaper i svenska 
språket. Anhöriga, brukare och medarbetare uttrycker dessutom att det också 
finns brister i muntlig kommunikation.  

I motionen föreslås att det ska säkerställas att personal som anställs inom 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet, har tillräckliga 
kunskaper i svenska för att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och 
skriftligt och kunna tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information. I 
motionen föreslås också att det ska säkerställas att personal inom äldreomsorg, 
förskola och funktionhinderverksamhet, kan erbjudas kompetensutveckling för 
att de ska kunna göra sig förstådda muntligt och skriftligt och kunna 
tillgodogöra sig muntlig och skriftlig information.  

2020-06-15 lämnade Moderaterna (M) och Kristdemokraterna (KD) ett 
initiativärende till Kommunstyrelsen om att ge Personal och förhandling i 
uppdrag att införa krav på tillräckliga kunskaper i det svenska språket för de 
som nyanställs inom äldreomsorg och förskola. Initiativärendet avslogs av 
Kommunstyrelsen 2020-06-15.   

Vård- och äldrenämndens yttrande:  
I stora delar av Sverige finns utmaningar med kompetensförsörjningen inom 
vård och omsorg. Vård- och äldrenämnden instämmer i att det finns brister i 
kunskapen i svenska bland vissa medarbetare och att det har varit svårt att 
rekrytera personal och vikarier med goda kunskaper i svenska. Sommaren 2020 
sökte däremot många med goda kunskaper i svenska sommarvikariat inom 
Vård- och äldrenämndens verksamheter. Både kunskapen i svenska språket och 
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tillgång till körkort var goda hos sommarvikarierna. Om det är tillfälligt eller en 
bestående förändring, är för tidigt att säga.  

För att långsiktigt förbättra rekryteringsläget behöver yrken inom vård och 
omsorg göras mer attraktiva. För att bli en mer attraktiv arbetsgivare och för att 
öka förutsättningarna för en god kompetensförsörjning, deltar Vård- och 
äldrenämnden i programmet Svensk gymnasielärling. De elever som går 
lärlingsprogrammet på gymnasieskolan, och som utför sin arbetsplatsförlagda 
del av sin utbildning i Vård- och äldrenämndens verksamheter, får idag lön 
under den tid de är på sin arbetsplats. Syftet är att locka fler till arbete inom 
nämndens verksamheter, att fler ska bli intresserade av att söka utbildning inom 
vård och omsorg, samt att fler lärlingar fullföljer utbildningen.  

För de ungdomar som går vård- och omsorgsprogrammet finns också 
möjligheter att arbeta som sommarvikarie utöver de feriearbetare som anställs. 
Vård- och äldrenämnden har också skapat förutsättningar för att kunna anställa 
minderåriga, dvs personer som är 17 år och som fyller 18 under innevarande år, 
under förutsättning att vissa krav uppfylls bland annat vad gäller dygnsvila och 
arbetsuppgifter.  

Vård- och äldrenämnden var 2019 den nämnd som tog emot flest feriearbetare, 
då nämnden tog emot 342 ungdomar. Under sommaren 2020 reducerades 
antalet på grund av pandemin, då endast 54 ungdomar kunde tas emot. Att ta 
emot feriearbetare är viktigt för att få ungdomar intresserade av yrken inom 
vård och omsorg.  

För Vård- och äldrenämnden är det viktigt att medarbetare inom 
äldreomsorgen har goda kunskaper i svenska för att kunna kommunicera med 
den enskilde, dokumentera och ta del av instruktioner som behövs i arbetet. 
Vård- och äldrenämnden har därför påbörjat ett långsiktigt arbete för att höja 
kvaliteten och säkerställa språkkompetensen i verksamheterna.  

Sedan januari 2020 krävs minst 1500 gymnasiepoäng, enligt Skolverkets 
nationella yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet, för att få 
en tillsvidareanställning som undersköterska. I detta paket ingår minst godkänt 
betyg i Svenska 1. Om vård- och omsorgsutbildning saknas kan 
visstidsanställning som vårdbiträde (utan utbildning) bli aktuellt förutsatt att 
man bedöms lämplig och uppfyller språkkrav. För vårdbiträde (utan utbildning) 
är kravet på svenskkunskaper ”goda kunskaper”, med grundsvenska som 
tidigare riktlinje vid anställning. Detta innebär i praktiken en höjning av 
språkkraven och effekterna väntas visa sig på sikt.  

Nytt för 2020 är att förvaltningens bemanningsenhet i rekryteringsprocessen av 
tim- och semestervikariat (visstidsanställda utan vård- och omsorgsutbildning), 
använder sig av Europarådets framtagna språk-skala som hjälpmedel för att 
bedöma kandidatens reella språkliga kunskaper. Språkskalan består av sex olika 
nivåer. För att vara aktuell för tim- semestervikariat (visstidsanställning) inom 
Vård- och äldrenämndens verksamheter krävs som lägst bedömning av skriftlig 
och muntlig kompetens där man har förmåga att använda språket självständigt.  
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tillgång till körkort var goda hos sommarvikarierna. Om det är tillfälligt eller en 
bestående förändring, är för tidigt att säga.  

För att långsiktigt förbättra rekryteringsläget behöver yrken inom vård och 
omsorg göras mer attraktiva. För att bli en mer attraktiv arbetsgivare och för att 
öka förutsättningarna för en god kompetensförsörjning, deltar Vård- och 
äldrenämnden i programmet Svensk gymnasielärling. De elever som går 
lärlingsprogrammet på gymnasieskolan, och som utför sin arbetsplatsförlagda 
del av sin utbildning i Vård- och äldrenämndens verksamheter, får idag lön 
under den tid de är på sin arbetsplats. Syftet är att locka fler till arbete inom 
nämndens verksamheter, att fler ska bli intresserade av att söka utbildning inom 
vård och omsorg, samt att fler lärlingar fullföljer utbildningen.  

För de ungdomar som går vård- och omsorgsprogrammet finns också 
möjligheter att arbeta som sommarvikarie utöver de feriearbetare som anställs. 
Vård- och äldrenämnden har också skapat förutsättningar för att kunna anställa 
minderåriga, dvs personer som är 17 år och som fyller 18 under innevarande år, 
under förutsättning att vissa krav uppfylls bland annat vad gäller dygnsvila och 
arbetsuppgifter.  

Vård- och äldrenämnden var 2019 den nämnd som tog emot flest feriearbetare, 
då nämnden tog emot 342 ungdomar. Under sommaren 2020 reducerades 
antalet på grund av pandemin, då endast 54 ungdomar kunde tas emot. Att ta 
emot feriearbetare är viktigt för att få ungdomar intresserade av yrken inom 
vård och omsorg.  

För Vård- och äldrenämnden är det viktigt att medarbetare inom 
äldreomsorgen har goda kunskaper i svenska för att kunna kommunicera med 
den enskilde, dokumentera och ta del av instruktioner som behövs i arbetet. 
Vård- och äldrenämnden har därför påbörjat ett långsiktigt arbete för att höja 
kvaliteten och säkerställa språkkompetensen i verksamheterna.  

Sedan januari 2020 krävs minst 1500 gymnasiepoäng, enligt Skolverkets 
nationella yrkespaket med kurser från vård- och omsorgsprogrammet, för att få 
en tillsvidareanställning som undersköterska. I detta paket ingår minst godkänt 
betyg i Svenska 1. Om vård- och omsorgsutbildning saknas kan 
visstidsanställning som vårdbiträde (utan utbildning) bli aktuellt förutsatt att 
man bedöms lämplig och uppfyller språkkrav. För vårdbiträde (utan utbildning) 
är kravet på svenskkunskaper ”goda kunskaper”, med grundsvenska som 
tidigare riktlinje vid anställning. Detta innebär i praktiken en höjning av 
språkkraven och effekterna väntas visa sig på sikt.  

Nytt för 2020 är att förvaltningens bemanningsenhet i rekryteringsprocessen av 
tim- och semestervikariat (visstidsanställda utan vård- och omsorgsutbildning), 
använder sig av Europarådets framtagna språk-skala som hjälpmedel för att 
bedöma kandidatens reella språkliga kunskaper. Språkskalan består av sex olika 
nivåer. För att vara aktuell för tim- semestervikariat (visstidsanställning) inom 
Vård- och äldrenämndens verksamheter krävs som lägst bedömning av skriftlig 
och muntlig kompetens där man har förmåga att använda språket självständigt.  
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Att ytterligare höja tröskeln för att få tillsvidareanställning inom vård och 
omsorg riskerar att leda till brist på medarbetare vilket skulle drabba brukarna 
och försämra arbetsmiljön för befintliga medarbetare.  

För att höja medvetenheten om språkets betydelse och språkkompetensen hos 
befintliga medarbetare arbetar nämnden med Språkombud. Detta har varit en 
viktig satsning för Vård- och äldrenämnden. Namnet Språkombud är 
varumärkesskyddat och ägs av föreningen Vård- och omsorgscollege. Borås 
Stad och Bollebygds kommun är sedan 2019 ett lokalt certifierat VO-College. 
Ett av de lokala målen är att implementera Språkombud i syfte att stärka språk- 
och kommunikationskompetensen på arbetsplatserna.  

För att få använda titeln Språkombud krävs att personen genomgått fullständig 
utbildning.. Språkombuden arbetar med stöd av närmsta chef för att förbättra 
kommunikationen och göra hela arbetsplatsen språkutvecklande. Det kan både 
handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska, och att 
hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning. Språkombud bistår 
också i arbetet med att ta fram informations- och introduktionsmaterial i syfte 
att förenkla texter och ta fram förklaringar till vissa begrepp som används i 
verksamheterna. De första språkombuden utbildades 2019, alltså samma år som 
Borås Stad certifierades. Hittills har ca 50 medarbetare utbildats som 
språkombud inom Vård- och äldrenämndens olika verksamheter och planen är 
att utöka antalet ytterligare. Någon formell utvärdering är inte genomförd än, 
men satsningen är uppskattad i verksamheterna.  

Motionärerna föreslår att anställda ska erbjudas utbildning i svenska språket. 
Vård- och äldrenämndens bedömning är att det arbete som utförs med 
Språkombud uppfyller dessa intentioner, samt att satsningen behöver 
utvärderas för att kunna se effekterna innan eventuell uppstart av ytterligare 
språkprojekt.  

De med lägre kunskaper i svenska har dock genomgått och klarat svenska för 
invandrare (SFI). Det är studier kombinerat med att arbeta i svenskspråkig miljö 
som behövs för att lära sig språket och hur man arbetar inom vård och omsorg 
i Sverige.  

Vård- och äldrenämnden anser också att höjda språkkrav skulle försvåra 
rekryteringsläget i dagsläget och hänvisar till ovanstående vidtagna åtgärder för 
att höja kunskapsnivån i svenska språket.  

Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen med hänvisning till att motionens 
intentioner är uppfyllda genom arbetet med Språkombud, samt att ytterligare 
höjda språkkrav skulle försvåra rekryteringsläget. 

Beslutsunderlag 
1. Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet                                 

Samverkan 
Samverkas vid FSG 2020-10-21. 
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Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Johan Wikander 
Ordförande 

Maria Jonsson  
Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 
2020-10-19 

 
 

Sociala omsorgsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 133 Dnr SON 2020-00124 1.1.3.1 

Remiss: Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, 
förskola och funktionshinderverksamhet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att anse motionen ”Skärp språkkraven i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet” som besvarad i enlighet 
med förvaltningens yttrande och skickar yttrandet till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
I motionen beskrivs att språkbristerna i äldreomsorg och förskola på sina håll är 
allvarliga. Det beskrivs vidare att vård- och omsorgsyrken kräver goda 
kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Goda svenskkunskaper är en 
förutsättning för att förstå brukarens behov och kunna dokumentera och 
överlämna korrekt information. I motionen beskrivs att vid nyanställning inom 
äldreomsorgen, förskolan och funktionshinderverksamheten ska tydligt 
språkkrav säkerställa att den som erbjuds anställning kan kommunicera både 
muntligt och skriftligt så att arbetet kan utföras på ett tillfredsställande vis. 
Redan anställd personal ska erbjudas utbildning om så anses nödvändigt för att 
leva upp till ställda språkkrav. I motionen beskrivs vidare att de krav som ställs 
idag i Borås Stad säkerställer inte att medarbetaren har tillräckliga kunskaper i 
svenska språket.               

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion – Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet          
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Remiss: Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, 
förskola och funktionshinderverksamhet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstyrka motionen ”Skärp språkkraven i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet” och skickar yttrandet 
till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 
I motionen beskrivs att språkbristerna i äldreomsorg och förskola på sina håll är 
allvarliga. Det beskrivs vidare att vård- och omsorgsyrken kräver goda 
kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Goda svenskkunskaper är en 
förutsättning för att förstå brukarens behov och kunna dokumentera och 
överlämna korrekt information. I motionen beskrivs att vid nyanställning inom 
äldreomsorgen, förskolan och funktionshinderverksamheten ska tydligt 
språkkrav säkerställa att den som erbjuds anställning kan kommunicera både 
muntligt och skriftligt så att arbetet kan utföras på ett tillfredsställande vis. 
Redan anställd personal ska erbjudas utbildning om så anses nödvändigt för att 
leva upp till ställda språkkrav. I motionen beskrivs vidare att de krav som ställs 
idag i Borås Stad säkerställer inte att medarbetaren har tillräckliga kunskaper i 
svenska språket.               

Ärendet i sin helhet 
I motionen beskrivs att vid nyanställning inom äldreomsorgen, förskolan och 
funktionshinderverksamheten ska tydligt språkkrav säkerställa att den som 
erbjuds anställning kan kommunicera både muntligt och skriftligt så att arbetet 
kan utföras på ett tillfredsställande vis. Redan anställd personal ska erbjudas 
utbildning om så anses nödvändigt för att leva upp till ställda språkkrav. I 
motionen beskrivs vidare att de krav som ställs idag i Borås Stad säkerställer 
inte att medarbetaren har tillräckliga kunskaper i svenska språket. 

Inom funktionshinderverksamheten agerar Sociala omsorgsnämnden dels som 
huvudman och beställare, dels som arbetsgivare i de fall verksamheten sker i 
egen regi. Nuvarande rekryteringsprocess bedöms som tillräcklig för att göra 
bra rekryteringar till verksamhet i egen regi. 
Som beställare ska Sociala omsorgsnämnden säkerställa att den omsorg och 
vård som ges brukarna håller god kvalitet, oavsett om den utförs av en privat 
eller en kommunal utförare 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Sofie Karlsson 
Handläggare 
033 358279 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-10-19 

Instans 
Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2020-00124 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss: Motion: Skärp språkkraven i äldreomsorg, 
förskola och funktionshinderverksamhet 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden beslutar att avstyrka motionen ”Skärp språkkraven i 
äldreomsorg, förskola och funktionshinderverksamhet” och skickar yttrandet 
till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 
I motionen beskrivs att språkbristerna i äldreomsorg och förskola på sina håll är 
allvarliga. Det beskrivs vidare att vård- och omsorgsyrken kräver goda 
kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt. Goda svenskkunskaper är en 
förutsättning för att förstå brukarens behov och kunna dokumentera och 
överlämna korrekt information. I motionen beskrivs att vid nyanställning inom 
äldreomsorgen, förskolan och funktionshinderverksamheten ska tydligt 
språkkrav säkerställa att den som erbjuds anställning kan kommunicera både 
muntligt och skriftligt så att arbetet kan utföras på ett tillfredsställande vis. 
Redan anställd personal ska erbjudas utbildning om så anses nödvändigt för att 
leva upp till ställda språkkrav. I motionen beskrivs vidare att de krav som ställs 
idag i Borås Stad säkerställer inte att medarbetaren har tillräckliga kunskaper i 
svenska språket.               

Ärendet i sin helhet 
I motionen beskrivs att vid nyanställning inom äldreomsorgen, förskolan och 
funktionshinderverksamheten ska tydligt språkkrav säkerställa att den som 
erbjuds anställning kan kommunicera både muntligt och skriftligt så att arbetet 
kan utföras på ett tillfredsställande vis. Redan anställd personal ska erbjudas 
utbildning om så anses nödvändigt för att leva upp till ställda språkkrav. I 
motionen beskrivs vidare att de krav som ställs idag i Borås Stad säkerställer 
inte att medarbetaren har tillräckliga kunskaper i svenska språket. 

Inom funktionshinderverksamheten agerar Sociala omsorgsnämnden dels som 
huvudman och beställare, dels som arbetsgivare i de fall verksamheten sker i 
egen regi. Nuvarande rekryteringsprocess bedöms som tillräcklig för att göra 
bra rekryteringar till verksamhet i egen regi. 
Som beställare ska Sociala omsorgsnämnden säkerställa att den omsorg och 
vård som ges brukarna håller god kvalitet, oavsett om den utförs av en privat 
eller en kommunal utförare 
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I kravspecifikationen för privat utförare inom LOU anges att i verksamheten 
ska alla medarbetare ha bland annat sådan språkförmåga att den enskildes 
behov av stöd, service och omvårdnad utifrån funktionsnedsättning tillgodoses. 
Vidare ska utföraren säkerställa att alla medarbetare som anställs, inklusive de 
som tas över i en eventuell verksamhetsövergång och timanställda, får 
individuellt utformat introduktionsprogram samt introduktion av erfarna 
medarbetare. Utföraren ska ha ett skriftligt introduktionsprogram som vid 
begäran ska uppvisas till beställaren.  

Det är vidare varje utförares ansar att rekrytera personal som är lämplig för 
uppdraget, liksom att säkerställa personalens kompetens även när det gäller 
kunskaper i det svenska språket.  

Uppföljning av utförare och avtalsvillkor görs rutinmässigt och på förekommen 
anledning. Avviker utföraren i efterlevnad av avtalsvillkoren kan Sociala 
omsorgsnämnden vidta sanktionsåtgärder.  

Vid rekrytering av semestervikarier och timvikarier inom sociala 
omsorgsförvaltningen görs vid den första intervjun, som sker över telefon, en 
bedömning av den sökandes verbala språkliga kunskaper. De sökande som går 
vidare efter den första intervjun får även svara skriftligt på ett antal frågor i 
syfte att också göra en bedömning dels av förmågan att uttrycka sig skriftligen, 
dels av förmågan att förstå en skriven text..   

Kunskapsrekommendationer för personal inom funktionshinderverksamheten 
finns därtill redan framtagna av Socialstyrelsen. 

Flera stora samhällsaktörer, bland annat SKR, framhåller att en ökad befolkning 
i kombination med minskat utbud på arbetskraft innebär utmaningar för 
välfärden. För att kunna erbjuda god omsorg behöver kommunerna ta tillvara 
på de kompetenser som finns på arbetsmarknaden. Sociala omsorgsnämnden 
bedömer att nuvarande rekryteringsprocess inom förvaltningen är tillräcklig för 
att göra bra rekryteringar. Likaså bedöms uppföljningar av utförare och 
avtalsvillkor tillgodose att utföraren har personal med rätt kompetens. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Motion – Skärp språkkraven i äldreomsorg, förskola och 
funktionshinderverksamhet                        

Samverkan 
Anmäls vid nästa FSG 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 
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Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-04-12 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00716 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Andreas Exner och Kristian Silbvers 
(SD): Motion: Avveckla distributionscentralen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige avslår motionen.    
 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) förslag, se bilaga. 

Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) mot 
beslutet till förmån för sitt förslag, se bilaga.         
 
Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning 
Andreas Exner och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-09-24 lämnat in förslaget att avveckla 
Distributionscentralen. Motionärerna menar att den provision leverantörerna 
får lämna för att finansiera en samordnad varudistribution inte motsvarar deras 
minskade kostnad.  

Distributionscentralen minskar antalet transporter till stadens verksamheter. 
Antalet inköpsavtal som hanteras via Distributionscentralen ökar och att 
avveckla verksamheten skulle innebära ökade kostnader. Den kalkyl som 
lämnades inför fullmäktigebeslutet 2017 håller fortfarande.…           

 ….     

Ärendet i sin helhet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-09-24 lämnat in förslaget att avveckla 
Distributionscentralen. 

Motionärerna ger uttryck för att den provision som leverantörerna får lämna 
för att finansiera en samordnad varudistribution i Borås inte motsvarar den 

Nr 74
Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD): Avveckla distributionscentralen

2021-04-12 Dnr KS 2020-00716 1.1.1.1

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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minskade kostnaden för leverantörerna. Detta har lett till att 
livsmedelskostnaden stigit för köpande nämnder. Man beskriver också att det 
finns skäl att misstänka att prioritering av rabatter på ekologiska produkter ökat 
priserna och därmed totala livsmedelskostnaden.           

Införandet av en distributionscentral för samordnad varudistribution kom 
redan i budget 2014 som ett utredningsuppdrag och i budget 2016 som ett 
genomförandeuppdrag där Kommunfullmäktige fattade beslut 2017-08-17 om 
införande samt att driften skulle skötas av en extern part. Verksamheten 
påbörjades våren 2019.  

Distributionscentralen bidrar till att dels minska antalet transporter till Stadens 
verksamheter men också att ge ökade möjligheter att samarbeta med det lokala 
näringslivet. 

Vinster som uppstår vid samordning av transporter är att miljöbelastningen 
minskar eftersom färre fordon levererar ut till Stadens verksamheter och färre 
fordon kör i utsatta områden som till exempel skolgårdar, vilket leder till en 
ökad säkerhet. 

I beslutsunderlaget inför inriktningsbeslutet finns bland annat en ekonomisk 
kalkyl presenterad av vilken det framgår att Distributionscentralen beräknas 
vara självförsörjande först efter fyra till fem år. Som det ser ut i dagsläget håller 
fortfarande denna kalkyl. Distributionscentralen finansieras genom en 
procentuell återbetalning från leverantörerna. I den mån återbetalningen 
överstiger Koncerninköpskostnader för distributionscentralen kommer 
överskottet betalas tillbaka till Stadens förvaltningar utifrån deras inköp i 
Stadens E-handel, Unit 4 Agresso. Året 2020 resulterade i ett överskott från 
Distributionscentralen med resultatet att Koncerninköp kommer fördela totalt 
omkring 2,7 miljoner till Stadens förvaltningar. Nettokostnaden för att driva 
Distributionscentralen var 2020 ca 5,7 mnkr. 

Sedan Distributionscentralen driftsattes våren 2019 har antalet avtal som 
levereras via Distributionscentralen ökat från tre till sju och ytterligare ett avtal 
är på gång att införas under våren. Förutom att mängden avtal har ökat har 
även typen av gods förändrats, från att bara handla om transport av livsmedel. 
Vid en avveckling av Distributionscentralen skulle samtliga dessa avtal behöva 
sägas upp och upphandlas på nytt, vilket skulle kräva en stor mängd resurser 
från såväl Koncerninköp som från Stadens olika förvaltningar. 

…. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
2. Motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): 
Avveckla Distributionscentralen   
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
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Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Tom Andersson 
Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
boras.stad@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
1(3) 

Datum 
2021-04-12 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00716 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Andreas Exner och Kristian Silbvers 
(SD): Motion: Avveckla distributionscentralen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Fullmäktige bifaller motionen.            

Sammanfattning 
Andreas Exner och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-09-24 lämnat in förslaget att avveckla 
Distributionscentralen. Motionärerna menar att den provision leverantörerna 
får lämna för att finansiera en samordnad varudistribution inte motsvarar deras 
minskade kostnad.  

Distributionscentralen minskar antalet transporter till stadens verksamheter, 
men det är inte kartlagt att den totala mängden transporter i Borås minskat då 
leverantörerna fortsatt har andra kunder än Borås Stad att leverera varor till. 
Miljöaspekten kan därmed, i bästa fall, anses vara måttlig positiv. 

Även om antal inköpsavtal som hanteras via Distributionscentralen ökar så 
kvarstår problematiken om att leverantörernas behov om distribution till andra 
verksamheter kvarstår, varvid den provision som Borås Stad kräver i ersättning 
kommer att kostnadskompenseras genom ökade priser på varor.  

Ärendet i sin helhet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-09-24 lämnat in förslaget att avveckla 
Distributionscentralen. 

Motionärerna ger uttryck för att den provision som leverantörerna får lämna 
för att finansiera en samordnad varudistribution i Borås inte motsvarar den 
minskade kostnaden för leverantörerna. Detta har lett till att 
livsmedelskostnaden stigit för köpande nämnder. Man beskriver också att det 
finns skäl att misstänka att prioritering av rabatter på ekologiska produkter ökat 
priserna och därmed totala livsmedelskostnaden.           

Införandet av en distributionscentral för samordnad varudistribution kom 
redan i budget 2014 som ett utredningsuppdrag och i budget 2016 som ett 
genomförandeuppdrag där Kommunfullmäktige fattade beslut 2017-08-17 om 
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införande samt att driften skulle skötas av en extern part. Verksamheten 
påbörjades våren 2019.  

Distributionscentralen minskar antalet transporter till stadens verksamheter, 
men det är inte kartlagt att den totala mängden transporter i Borås minskat då 
leverantörerna fortsatt har andra kunder än Borås Stad att leverera varor till. 
Miljöaspekten kan därmed, i bästa fall, anses vara måttlig positiv. 

Vinster som uppstår vid samordning av transporter är att miljöbelastningen 
minskar eftersom färre fordon levererar ut till Stadens verksamheter och färre 
fordon kör i utsatta områden som till exempel skolgårdar, vilket leder till en 
ökad säkerhet.  

Då ett nytt livsmedelsavtal sjösattes i närtid av införandet av 
distributionscentralen, är det svårt att kartlägga hur stor andel av de ökade 
kostnader som dels kan hänföras det nya livsmedelsavtalet, dels den 
kostnadsökning som uppstått från leverantörerna för att kunna få 
kostnadsneutrala avtal. 

I beslutsunderlaget inför inriktningsbeslutet finns bland annat en ekonomisk 
kalkyl presenterad av vilken det framgår att Distributionscentralen beräknas 
vara självförsörjande först efter fyra till fem år. Som det ser ut i dagsläget håller 
fortfarande denna kalkyl. Distributionscentralen finansieras genom en 
procentuell återbetalning från leverantörerna. I den mån återbetalningen 
överstiger Koncerninköpskostnader för distributionscentralen kommer 
överskottet betalas tillbaka till Stadens förvaltningar utifrån deras inköp i 
Stadens E-handel, Unit 4 Agresso. Året 2020 resulterade i ett överskott från 
Distributionscentralen med resultatet att Koncerninköp kommer fördela totalt 
omkring 2,7 miljoner till Stadens förvaltningar. Nettokostnaden för att driva 
Distributionscentralen var 2020 ca 5,7 mnkr. 

Dock är en jämförelse av Distributionscentralens kostnader irrelevant, då den 
faktiska merkostnaden som uppstår för Borås Stad är dold genom att dessa nu 
utgör del av bland annat livsmedelspriserna. 

Sedan Distributionscentralen driftsattes våren 2019 har antalet avtal som 
levereras via Distributionscentralen ökat från tre till sju och ytterligare ett avtal 
är på gång att införas under våren. Förutom att mängden avtal har ökat har 
även typen av gods förändrats, från att bara handla om transport av livsmedel. 
Även om antal inköpsavtal som hanteras via Distributionscentralen ökar så 
kvarstår problematiken om att leverantörernas behov om distribution till andra 
verksamheter kvarstår, varvid den provision som Borås Stad kräver i ersättning 
kommer att kostnadskompenseras genom ökade priser på varor.  

Vid en avveckling av Distributionscentralen skulle samtliga dessa avtal behöva 
sägas upp och upphandlas på nytt, vilket skulle kräva en stor mängd resurser 
från såväl Koncerninköp som från Stadens olika förvaltningar. Ett rimligare 
tillvägagångssätt är därför att fatta ett principiellt beslut om att avveckla 
distributionscentralen, för att sedan omförhandla dem utan inblandning av en 
kommunal Distributionscentral när avtalen förfaller. 
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införande samt att driften skulle skötas av en extern part. Verksamheten 
påbörjades våren 2019.  

Distributionscentralen minskar antalet transporter till stadens verksamheter, 
men det är inte kartlagt att den totala mängden transporter i Borås minskat då 
leverantörerna fortsatt har andra kunder än Borås Stad att leverera varor till. 
Miljöaspekten kan därmed, i bästa fall, anses vara måttlig positiv. 

Vinster som uppstår vid samordning av transporter är att miljöbelastningen 
minskar eftersom färre fordon levererar ut till Stadens verksamheter och färre 
fordon kör i utsatta områden som till exempel skolgårdar, vilket leder till en 
ökad säkerhet.  

Då ett nytt livsmedelsavtal sjösattes i närtid av införandet av 
distributionscentralen, är det svårt att kartlägga hur stor andel av de ökade 
kostnader som dels kan hänföras det nya livsmedelsavtalet, dels den 
kostnadsökning som uppstått från leverantörerna för att kunna få 
kostnadsneutrala avtal. 

I beslutsunderlaget inför inriktningsbeslutet finns bland annat en ekonomisk 
kalkyl presenterad av vilken det framgår att Distributionscentralen beräknas 
vara självförsörjande först efter fyra till fem år. Som det ser ut i dagsläget håller 
fortfarande denna kalkyl. Distributionscentralen finansieras genom en 
procentuell återbetalning från leverantörerna. I den mån återbetalningen 
överstiger Koncerninköpskostnader för distributionscentralen kommer 
överskottet betalas tillbaka till Stadens förvaltningar utifrån deras inköp i 
Stadens E-handel, Unit 4 Agresso. Året 2020 resulterade i ett överskott från 
Distributionscentralen med resultatet att Koncerninköp kommer fördela totalt 
omkring 2,7 miljoner till Stadens förvaltningar. Nettokostnaden för att driva 
Distributionscentralen var 2020 ca 5,7 mnkr. 

Dock är en jämförelse av Distributionscentralens kostnader irrelevant, då den 
faktiska merkostnaden som uppstår för Borås Stad är dold genom att dessa nu 
utgör del av bland annat livsmedelspriserna. 

Sedan Distributionscentralen driftsattes våren 2019 har antalet avtal som 
levereras via Distributionscentralen ökat från tre till sju och ytterligare ett avtal 
är på gång att införas under våren. Förutom att mängden avtal har ökat har 
även typen av gods förändrats, från att bara handla om transport av livsmedel. 
Även om antal inköpsavtal som hanteras via Distributionscentralen ökar så 
kvarstår problematiken om att leverantörernas behov om distribution till andra 
verksamheter kvarstår, varvid den provision som Borås Stad kräver i ersättning 
kommer att kostnadskompenseras genom ökade priser på varor.  

Vid en avveckling av Distributionscentralen skulle samtliga dessa avtal behöva 
sägas upp och upphandlas på nytt, vilket skulle kräva en stor mängd resurser 
från såväl Koncerninköp som från Stadens olika förvaltningar. Ett rimligare 
tillvägagångssätt är därför att fatta ett principiellt beslut om att avveckla 
distributionscentralen, för att sedan omförhandla dem utan inblandning av en 
kommunal Distributionscentral när avtalen förfaller. 
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Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
2. Motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): 
Avveckla Distributionscentralen   
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
 

 
För Sverigedemokraterna, 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Till Kommunstyrelsens möte 2021-04-12: 

Protokollsanteckning: Svar på motion av Andreas 
Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Avveckla 
distributionscentralen 

Vänsterpartiet anser att införandet av distributionscentralen i grund och botten är en positiv 
förändring som bidrar till att minska transporterna i staden. Därigenom kan 
distributionscentralen bidra till en bättre trafikmiljö, minskade utsläpp och ökad trafiksäkerhet 
i närheten av stadens verksamheter. Vi har däremot kunnat se att införandet av 
distributionscentralen (på kort eller längre sikt, det får framtiden utvisa) har lett till 
kostnadsökningar inom bland annat skola och äldreomsorg. För Vänsterpartiets del är det 
viktigt att kommunbidraget till dessa viktiga nämnder i så hög utsträckning som möjligt 
används direkt i verksamheten. I samband med Kommunfullmäktiges beslut om budget för 
2021 hade Vänsterpartiet ett förslag om att Kommunstyrelsen tillsammans med berörda 
nämnder skulle utreda merkostnaderna för distributionscentralen med ambitionen att dessa 
ska hanteras centralt. Vi beklagar att en majoritet i Kommunfullmäktige, där 
Sverigedemokraterna ingick, valde att avslå detta yrkande. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Andreas Exner och Kristian Silbvers 
(SD): Motion: Avveckla distributionscentralen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad 

Kommunstyrelsen ges uppdraget ta fram en utvärdering av 
distributionscentralen som ska ge svar på om införandet av 
distributionscentralen hittills har motsvarat de förväntade nyttor 
beslutsunderlaget vid inriktningsbeslutet framhöll. 

Sammanfattning 
Andreas Exner och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-09-24 lämnat in förslaget att avveckla 
Distributionscentralen. Motionärerna menar att den provision leverantörerna 
får lämna för att finansiera en samordnad varudistribution inte motsvarar deras 
minskade kostnad.  

I det beslutsunderlag som låg till grund för inriktningsbeslutet om att etablera 
en distributionscentral angavs att antalet minskar antalet transporter till stadens 
verksamheter skulle minska. Antalet inköpsavtal som hanteras via 
Distributionscentralen ökar och att avveckla verksamheten skulle innebära 
ökade kostnader. Beslutsunderlaget förutspådde att den samordnade 
varudistributionen skulle bli självförsörjande över tid och att antalet småskaliga 
livsmedelsproducenter som kunde leverera till Borås Stad skulle öka. 
Kommunstyrelsen bedömer att det nu några år efter införandet skulle vara 
lämpligt att få en utvärdering av distributionscentralen, där de förväntade 
nyttorna i beslutsunderlaget för inriktningsbeslutet summeras mot det faktiska 
resultat. Den kalkyl som lämnades inför fullmäktigebeslutet 2017 håller 
fortfarande.…           

Ärendet i sin helhet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-09-24 lämnat in förslaget att avveckla 
Distributionscentralen. 
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Till Kommunstyrelsens möte 2021-04-12: 

Protokollsanteckning: Svar på motion av Andreas 
Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Avveckla 
distributionscentralen 

Vänsterpartiet anser att införandet av distributionscentralen i grund och botten är en positiv 
förändring som bidrar till att minska transporterna i staden. Därigenom kan 
distributionscentralen bidra till en bättre trafikmiljö, minskade utsläpp och ökad trafiksäkerhet 
i närheten av stadens verksamheter. Vi har däremot kunnat se att införandet av 
distributionscentralen (på kort eller längre sikt, det får framtiden utvisa) har lett till 
kostnadsökningar inom bland annat skola och äldreomsorg. För Vänsterpartiets del är det 
viktigt att kommunbidraget till dessa viktiga nämnder i så hög utsträckning som möjligt 
används direkt i verksamheten. I samband med Kommunfullmäktiges beslut om budget för 
2021 hade Vänsterpartiet ett förslag om att Kommunstyrelsen tillsammans med berörda 
nämnder skulle utreda merkostnaderna för distributionscentralen med ambitionen att dessa 
ska hanteras centralt. Vi beklagar att en majoritet i Kommunfullmäktige, där 
Sverigedemokraterna ingick, valde att avslå detta yrkande. 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG 

Svar på motion av Andreas Exner och Kristian Silbvers 
(SD): Motion: Avveckla distributionscentralen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen anses besvarad 

Kommunstyrelsen ges uppdraget ta fram en utvärdering av 
distributionscentralen som ska ge svar på om införandet av 
distributionscentralen hittills har motsvarat de förväntade nyttor 
beslutsunderlaget vid inriktningsbeslutet framhöll. 

Sammanfattning 
Andreas Exner och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-09-24 lämnat in förslaget att avveckla 
Distributionscentralen. Motionärerna menar att den provision leverantörerna 
får lämna för att finansiera en samordnad varudistribution inte motsvarar deras 
minskade kostnad.  

I det beslutsunderlag som låg till grund för inriktningsbeslutet om att etablera 
en distributionscentral angavs att antalet minskar antalet transporter till stadens 
verksamheter skulle minska. Antalet inköpsavtal som hanteras via 
Distributionscentralen ökar och att avveckla verksamheten skulle innebära 
ökade kostnader. Beslutsunderlaget förutspådde att den samordnade 
varudistributionen skulle bli självförsörjande över tid och att antalet småskaliga 
livsmedelsproducenter som kunde leverera till Borås Stad skulle öka. 
Kommunstyrelsen bedömer att det nu några år efter införandet skulle vara 
lämpligt att få en utvärdering av distributionscentralen, där de förväntade 
nyttorna i beslutsunderlaget för inriktningsbeslutet summeras mot det faktiska 
resultat. Den kalkyl som lämnades inför fullmäktigebeslutet 2017 håller 
fortfarande.…           

Ärendet i sin helhet 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-09-24 lämnat in förslaget att avveckla 
Distributionscentralen. 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2021

B 3264

Borås Stad 
  Sida 

2(3) 
 

 

Motionärerna ger uttryck för att den provision som leverantörerna får lämna 
för att finansiera en samordnad varudistribution i Borås inte motsvarar den 
minskade kostnaden för leverantörerna. Detta har lett till att 
livsmedelskostnaden stigit för köpande nämnder. Man beskriver också att det 
finns skäl att misstänka att prioritering av rabatter på ekologiska produkter ökat 
priserna och därmed totala livsmedelskostnaden.           

Införandet av en distributionscentral för samordnad varudistribution kom 
redan i budget 2014 som ett utredningsuppdrag och i budget 2016 som ett 
genomförandeuppdrag där Kommunfullmäktige fattade beslut 2017-08-17 om 
införande samt att driften skulle skötas av en extern part. Verksamheten 
påbörjades våren 2019.  

Distributionscentralen bidrar till att dels minska antalet transporter till Stadens 
verksamheter men också att ge ökade möjligheter att samarbeta med det lokala 
näringslivet. 

Vinster som uppstår vid samordning av transporter är att miljöbelastningen 
minskar eftersom färre fordon levererar ut till Stadens verksamheter och färre 
fordon kör i utsatta områden som till exempel skolgårdar, vilket leder till en 
ökad säkerhet. 

I beslutsunderlaget inför inriktningsbeslutet finns bland annat en ekonomisk 
kalkyl presenterad av vilken det framgår att Distributionscentralen beräknas 
vara självförsörjande först efter fyra till fem år. Som det ser ut i dagsläget håller 
fortfarande denna kalkyl. Distributionscentralen finansieras genom en 
procentuell återbetalning från leverantörerna. I den mån återbetalningen 
överstiger Koncerninköpskostnader för distributionscentralen kommer 
överskottet betalas tillbaka till Stadens förvaltningar utifrån deras inköp i 
Stadens E-handel, Unit 4 Agresso. Året 2020 resulterade i ett överskott från 
Distributionscentralen med resultatet att Koncerninköp kommer fördela totalt 
omkring 2,7 miljoner till Stadens förvaltningar. Nettokostnaden för att driva 
Distributionscentralen var 2020 ca 5,7 mnkr. 

Sedan Distributionscentralen driftsattes våren 2019 har antalet avtal som 
levereras via Distributionscentralen ökat från tre till sju och ytterligare ett avtal 
är på gång att införas under våren. Förutom att mängden avtal har ökat har 
även typen av gods förändrats, från att bara handla om transport av livsmedel. 
Vid en avveckling av Distributionscentralen skulle samtliga dessa avtal behöva 
sägas upp och upphandlas på nytt, vilket skulle kräva en stor mängd resurser 
från såväl Koncerninköp som från Stadens olika förvaltningar. 

Det är betydelsefullt att distributionscentralen utvärderas kontinuerligt och att 
den beräknade kalkylen till självförsörjning följs. Om det visar sig att 
distributionscentralen inte motsvarar förväntningarna ska konsekvenserna av en 
avveckling utvärderas och beslut om en alternativ lösning vara på plats innan 
avveckling sker.   

…. 
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Motionärerna ger uttryck för att den provision som leverantörerna får lämna 
för att finansiera en samordnad varudistribution i Borås inte motsvarar den 
minskade kostnaden för leverantörerna. Detta har lett till att 
livsmedelskostnaden stigit för köpande nämnder. Man beskriver också att det 
finns skäl att misstänka att prioritering av rabatter på ekologiska produkter ökat 
priserna och därmed totala livsmedelskostnaden.           

Införandet av en distributionscentral för samordnad varudistribution kom 
redan i budget 2014 som ett utredningsuppdrag och i budget 2016 som ett 
genomförandeuppdrag där Kommunfullmäktige fattade beslut 2017-08-17 om 
införande samt att driften skulle skötas av en extern part. Verksamheten 
påbörjades våren 2019.  

Distributionscentralen bidrar till att dels minska antalet transporter till Stadens 
verksamheter men också att ge ökade möjligheter att samarbeta med det lokala 
näringslivet. 

Vinster som uppstår vid samordning av transporter är att miljöbelastningen 
minskar eftersom färre fordon levererar ut till Stadens verksamheter och färre 
fordon kör i utsatta områden som till exempel skolgårdar, vilket leder till en 
ökad säkerhet. 

I beslutsunderlaget inför inriktningsbeslutet finns bland annat en ekonomisk 
kalkyl presenterad av vilken det framgår att Distributionscentralen beräknas 
vara självförsörjande först efter fyra till fem år. Som det ser ut i dagsläget håller 
fortfarande denna kalkyl. Distributionscentralen finansieras genom en 
procentuell återbetalning från leverantörerna. I den mån återbetalningen 
överstiger Koncerninköpskostnader för distributionscentralen kommer 
överskottet betalas tillbaka till Stadens förvaltningar utifrån deras inköp i 
Stadens E-handel, Unit 4 Agresso. Året 2020 resulterade i ett överskott från 
Distributionscentralen med resultatet att Koncerninköp kommer fördela totalt 
omkring 2,7 miljoner till Stadens förvaltningar. Nettokostnaden för att driva 
Distributionscentralen var 2020 ca 5,7 mnkr. 

Sedan Distributionscentralen driftsattes våren 2019 har antalet avtal som 
levereras via Distributionscentralen ökat från tre till sju och ytterligare ett avtal 
är på gång att införas under våren. Förutom att mängden avtal har ökat har 
även typen av gods förändrats, från att bara handla om transport av livsmedel. 
Vid en avveckling av Distributionscentralen skulle samtliga dessa avtal behöva 
sägas upp och upphandlas på nytt, vilket skulle kräva en stor mängd resurser 
från såväl Koncerninköp som från Stadens olika förvaltningar. 

Det är betydelsefullt att distributionscentralen utvärderas kontinuerligt och att 
den beräknade kalkylen till självförsörjning följs. Om det visar sig att 
distributionscentralen inte motsvarar förväntningarna ska konsekvenserna av en 
avveckling utvärderas och beslut om en alternativ lösning vara på plats innan 
avveckling sker.   

…. 
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Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
2. Motion av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): 
Avveckla Distributionscentralen   
 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 
1. Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers 
2. Kommunstyrelsen 

 

Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Borås Stad 
Kommunfullmäktige 

Motion 
2020-09-24 

AAvvvveecckkllaa  ddiissttrriibbuuttiioonnsscceennttrraalleenn  
 

Borås Kommunfullmäktige beslutade 2017 att införa en samordnad varudistribution i Borås Stad, 
som varit i drift sedan 2019-05-02.  

För att finansiera distributionscentralen erhåller Koncerninköp en provision från leverantörerna, 
vilket beräknas utifrån en procentsats av det totala levererade varuvärdet. För 
livsmedelsleveranserna betalar leverantörerna 9 procent i provision. Under det första avtalsåret har 
provisionen uppgått till 7,8 miljoner kronor.  

Parallellt med införandet av en distributionscentral upphandlades ett nytt avtal gällande livsmedel, 
där livsmedelspriserna steg med 18 procent. Efter avräkning av indexhöjningen är prisökningen cirka 
11 procent. Dock vill förespråkare peka på att klimatpåverkan och en omprioriterad upphandling mot 
ekologiska produkter har påverkat prishöjningen extraordinärt, varvid varför närmast samtliga 
nämnder redovisar underskott i sin budget inom livsmedelskostnader. 

Sverigedemokraterna utesluter inte att en prisökning skett genom att man valt att prioritera 
rabatterade priser på ekologiska produkter, produkter som generellt innebär ett kraftigt 
kostnadspåslag jämfört med ’vanliga’ produkter. I genomsnitt pekar vissa studier på en 66 procent 
kostnadspåslag i genomsnitt för den ekologiska produkten jämfört med det konventionellt odlade 
alternativet. Ett annat exempel är ekologisk mjölk, som har ett kostnadspåslag om 27 procent. Dock 
har den rabatt man valt att fokusera på, det vill säga ekologiska produkter, medfört att rabatter 
utgått på konventionella produkter. Prisskillnaden i slutändan blir därmed mindre, dock kvarstår det 
faktum att ekologiska produkter är dyrare. 

Vid jämförelser av livsmedelspriser mellan Borås och övriga Sjuhäradskommuner framkommer dock 
extraordinära skillnader, som inte kan förklaras med varma somrar (torka) eller andra externa 
faktorer.  

Vad som därmed kan konstateras är att det råder en förhöjd prisbild för Borås Stad, vid jämförelser 
av liknande produkter med andra kommuner. Det finns skäl att misstänka att det finns ett ytterligare 
kostnadspåslag i livsmedelspriserna för kommunen, som leverantör påfört för att bekosta den 
provision som distributionscentralen erhåller. Vid samtal med vissa av dessa leverantörer 
framkommer det att den minskade kostnaden för leverantörernas distributionskostnader inte uppgår 
till den provision som distributionscentralen ställer. Vilket i sin tur leder till att leverantörerna höjer 
priserna för att kostnadskompensera, för i slutändan låta avtalen bli kostnadsneutrala för dem. 

Ett annat argument som lyfts kring distributionscentralen är miljöaspekten, det vill säga att färre 
tunga transporter krävs för distribution av livsmedel. Även här har flertalet uppgifter bekräftat att 
den historiska distributionen kvarstått, då leverantörerna har andra kunder att leverera till. 
Miljöaspekten kan därmed, i bästa fall, anses vara måttlig positiv. 
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Borås Kommunfullmäktige beslutade 2017 att införa en samordnad varudistribution i Borås Stad, 
som varit i drift sedan 2019-05-02.  

För att finansiera distributionscentralen erhåller Koncerninköp en provision från leverantörerna, 
vilket beräknas utifrån en procentsats av det totala levererade varuvärdet. För 
livsmedelsleveranserna betalar leverantörerna 9 procent i provision. Under det första avtalsåret har 
provisionen uppgått till 7,8 miljoner kronor.  

Parallellt med införandet av en distributionscentral upphandlades ett nytt avtal gällande livsmedel, 
där livsmedelspriserna steg med 18 procent. Efter avräkning av indexhöjningen är prisökningen cirka 
11 procent. Dock vill förespråkare peka på att klimatpåverkan och en omprioriterad upphandling mot 
ekologiska produkter har påverkat prishöjningen extraordinärt, varvid varför närmast samtliga 
nämnder redovisar underskott i sin budget inom livsmedelskostnader. 

Sverigedemokraterna utesluter inte att en prisökning skett genom att man valt att prioritera 
rabatterade priser på ekologiska produkter, produkter som generellt innebär ett kraftigt 
kostnadspåslag jämfört med ’vanliga’ produkter. I genomsnitt pekar vissa studier på en 66 procent 
kostnadspåslag i genomsnitt för den ekologiska produkten jämfört med det konventionellt odlade 
alternativet. Ett annat exempel är ekologisk mjölk, som har ett kostnadspåslag om 27 procent. Dock 
har den rabatt man valt att fokusera på, det vill säga ekologiska produkter, medfört att rabatter 
utgått på konventionella produkter. Prisskillnaden i slutändan blir därmed mindre, dock kvarstår det 
faktum att ekologiska produkter är dyrare. 

Vid jämförelser av livsmedelspriser mellan Borås och övriga Sjuhäradskommuner framkommer dock 
extraordinära skillnader, som inte kan förklaras med varma somrar (torka) eller andra externa 
faktorer.  

Vad som därmed kan konstateras är att det råder en förhöjd prisbild för Borås Stad, vid jämförelser 
av liknande produkter med andra kommuner. Det finns skäl att misstänka att det finns ett ytterligare 
kostnadspåslag i livsmedelspriserna för kommunen, som leverantör påfört för att bekosta den 
provision som distributionscentralen erhåller. Vid samtal med vissa av dessa leverantörer 
framkommer det att den minskade kostnaden för leverantörernas distributionskostnader inte uppgår 
till den provision som distributionscentralen ställer. Vilket i sin tur leder till att leverantörerna höjer 
priserna för att kostnadskompensera, för i slutändan låta avtalen bli kostnadsneutrala för dem. 

Ett annat argument som lyfts kring distributionscentralen är miljöaspekten, det vill säga att färre 
tunga transporter krävs för distribution av livsmedel. Även här har flertalet uppgifter bekräftat att 
den historiska distributionen kvarstått, då leverantörerna har andra kunder att leverera till. 
Miljöaspekten kan därmed, i bästa fall, anses vara måttlig positiv. 

  

Borås Stad 
Kommunfullmäktige 

Motion 
2020-09-24 

 

 

Borås Stads verksamheter, däribland utbildning och omsorg, har inte kostnadskompenserats för de 
fördyrningar som distributionscentralen medfört. Detta har inneburit att verksamheterna varit 
tvungna att omfördela resurser från övrig verksamhet för att få en ekonomi i balans. Projektet med 
en distributionscentral har därigenom direkt påverkat den kvalité som Borås Stad kan erbjuda, det 
vill säga försämrad utbildning och omsorg. Detta är inte ett alternativ som Sverigedemokraterna kan 
ställa sig bakom. 

 

Sverigedemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige besluta, 

 

Att avveckla Borås Stads distributionscentral. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot, Kommunfullmäktige 
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