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Framtidsinriktat, för Boråsarnas bästa
Kanske är det när oro och osäkerhet sprider sig i omvärlden viktigare än någonsin att värna de mest utsatta. Att
lika kraftfullt som alltid och med alla till buds stående
medel motverka sociala och ekonomiska skillnader. Bara
så minskar vi segregation och utslagning.
Det är också med den inriktningen Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Vägvalet med stolthet och
tillförsikt lämnar 2013 års budgetförslag till Kommunfullmäktige.
Den budget vi här presenterar är en budget där välfärd,
rättvisa, arbete och trygghet pekar ut riktningen. Framtidsinriktat vilar den tryggt på ett socialt, ekologiskt och
ekonomiskt långsiktigt hållbart samhälles grund.
Tryggheten i vårt möte med den osäkerheten vi upplever i
vår omvärld finns i våra egna beslut, där ett kompromisslöst fokus heter; Boråsarnas bästa.
Så visst handlar 2013 års RödGröna budget om möjligheter för invånarna och för staden. Vi är lika tydliga som
alltid i våra värderingar och i vår övertygelse att det bästa
samhället är där alla får del av en välfärd som vi gemensamt ansvarar för.
Satsningar på skolan fortsätter i 2013 års budget. Utbildning och bildning skapar förutsättningar för det goda livet
och möjligheten att förverkliga sina drömmar.
Tack vare klok ekonomisk hantering och duktiga medarbetare står vi stadigt trots osäkerhet i den omvärld som
också vi är beroende av. Det gör att vi kan fortsätta utbyggnad och renovering av förskolor och skolor, gång- och
cykelvägar men också lekplatser och konstgräsplaner.
Vi fortsätter arbetet med att minska antalet timavlönade
och andra otrygga anställningar till förmån för tillsvidareanställningar. Borås Stad skall vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utveckling och möjlighet till karriär
utan att behöva byta arbetsgivare.
Infrastruktur är avgörande för utveckling och framgång.
Flera projekt har redan startat eller gör det under 2013
– förbifart Sjöbo, riksväg 27 mellan Kråkered och Viared
och Riksväg 40:s utbyggnad till motorväg av sträckan
mellan Dållebo och Hester. Det sista innebär skilda
körbanor och säkrare trafik hela vägen från Borås till
Stockholm. Delar av den tunga trafik som idag går genom
staden kommer att försvinna, och ett antal områden skapas som blir mycket intressanta som industrimark.

En ny järnväg mellan Göteborg och Stockholm, via bl a
Borås, är den enskilt viktigaste framtidsfrågan inte bara
för Borås utan sannolikt en av de viktigaste frågorna för
Sveriges utveckling.
Näringslivet har en central betydelse för Borås. Ett bra
företagsklimat med god service till nyetablering och utveckling av befintlig verksamhet är en viktig nyckel för ett
framgångsrikt resultat. Där är ett markstrategiskt program
för såväl industri- som bostadsområden betydelsefullt.
Positiv samverkan med näringslivet är av strategisk betydelse för att ta tillvara Borås förutsättningar till fortsatt
utveckling. Det har avgörande betydelse för tillväxten,
jobben och välfärden.
Otvivelaktigt har vi många utmaningar framför oss som
mer eller mindre kommer att påverka Borås. Men det är
också där vi kan hitta möjligheterna och genom ett fortsatt gemensamt engagemang styra utveckling åt det håll vi
önskar.

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Tio år i sammandrag

mnkr
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

-3 284

-3 460

-3 719

-4 029

-4 306

-4 378

-4 588

-4 764

-4 675

-4 839

-178

-172

-168

-179

-171

-185

-160

-158

-170

-182

-3 462

-3 632

-3 887

-4 209

-4 477

-4 563

-4 748

-4 922

-4 845

-5 021

3 568

3 759

3 989

4 230

4 451

4 554

4 768

4 923

4 913

5 081

8

13

20

32

57

19

13

27

30

35

114

140

122

53

31

10

33

28

98

95

32

17

60

130

53

23

48

76

0

0

RESULTATRÄKNING
Nettokostnader
Avskrivningar
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Skatteintäkter och generella statsbidrag
Finansnetto
RESULTAT EFTER FINANSNETTO
Extraordinära intäkter/kostnader
ÅRETS RESULTAT

146

157

182

183

84

33

81

104

98

95

NETTOINVESTERINGAR

-143

-151

-255

-251

-343

-361

-326

-362

-370

-370

Anläggningstillgångar

3 169

3 181

3 267

3 491

3 335

3 416

3 501

3 209

3 409

3 597

Omsättningstillgångar

370

644

799

1 000

1 474

1 833

1 860

2 152

2 070

1 997

SUMMA

3 539

3 825

4 066

4 491

4 809

5 249

5 361

5 361

5 479

5 594

Eget kapital

2 708

2 853

3 035

3 207

3 292

3 325

3 406

3 510

3 608

3 703

174

243

290

529

651

810

930

1 007

1 007

1 007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BALANSRÄKNING

Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
SUMMA

658

728

741

755

866

1 114

1 025

844

864

884

3 539

3 825

4 066

4 491

4 809

5 249

5 361

5 361

5 479

5 594

4 504

4 633

4 892

5 123

5 429

5 501

5 747

5 823

5 767

5 964

3,0

2,8

5,6

4,7

6,0

1,3

4,5

1,3

1,4

3,4

3 539

3 824

4 066

4 491

4 809

5 249

5 361

5 361

5 479

5 594

1,5

8,1

6,3

10,5

7,1

9,2

2,1

0,0

2,2

2,2

FINANSIELLA NYCKELTAL
STORLEKSUTVECKLING
Bruttokostnader
- förändring %
Balansomslutning
- förändring %
BETALNINGSFÖRMÅGA
Rörelsekapital

-288

-85

58

245

608

719

835

1 308

1 206

1 128

Kassalikviditet %

55,7

87,8

107,1

131,8

169,4

164,0

181,4

254,4

243,0

234,0

76,5

74,6

74,6

71,4

68,5

63,3

63,5

65,5

65,7

65,9

SOLIDITET
Soliditet %
RESULTAT
Räntabilitet RT %

4,0

4,4

3,7

2,8

3,0

1,8

2,3

3,1

1,4

1,4

Resultatmarginal %

3,1

3,6

3,0

2,4

2,7

1,7

2,1

2,9

1,7

1,7

Skatteintäktsutveckling %

2,6

5,4

6,1

6,1

5,2

2,3

4,7

3,2

1,8

3,4

Nettokostnadsutveckling %

2,2

4,9

7,0

8,3

6,4

1,9

4,1

3,6

0,4

3,6

97,0

96,6

97,5

99,5

100,6

100,2

99,6

100,0

98,6

98,8

1,27

1,21

1,20

1,14

1,13

1,05

1,07

1,09

1,08

1,08

98 886

99 325

100 221

100 985

101 487

102 458

103 294

104 106 104 800

105 500

21,49

21,49

21,49

21,49

21,49

21,49

21,49

Nettokostnader i % av skatteintäkterna
EFFEKTIVITET
Kapitalets omsättningshastighet
ÖVRIGT
Folkmängd 31/12.resp år
Skattesats %

4

21,49

21,06

21,06
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Kontroll och balans – ger plats för satsningar

»

En budget är i varje del en avvägning av vad som är möjligt utifrån
ekonomiska realiteter och politisk vilja. De bärande beståndsdelarna är skatteintäkter, avgifter och statsbidrag som skall fördelas till
olika verksamheter och som till stora delar är avhängiga av samhällsutvecklingen i Sverige och i världen.

Den förda politiken med förändringar i bl a socialförsäkringssystemet har inneburit ett ökat kommunalt ansvar
för människor som tidigare omfattats av i första hand
sjuk- eller arbetslöshetsförsäkring. I takt med att maskorna
i skyddsnätet töjts ut ökar kommunens ansvar, framförallt
inom individ- och familjeomsorgen, men även för olika
sysselsättningsprojekt.

belt hög nivå. Inte minst den massarbetslöshet som råder
bland ungdomar är ett mänskligt och ekonomiskt slöseri.

Genom den budget Socialdemokraterna, Vänsterpartiet,
Miljöpartiet och Vägvalet här presenterar vill vi skapa
en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad. I de
ambitionerna ligger att Borås skall bli Sveriges ledande
miljökommun, ta vara på människors olikheter, skapa
mötesplatser och motverka social, etnisk och ekonomisk
segregation. Kvinnor och män skall ha samma rättigheter
och möjligheter.
Vidare att Borås skall garantera allas rätt till kunskap och
utbildning. Borås skall med rätta kallas en bildningsstad.
Detta inom en effektiv organisation och baserat på en
ansvarsfull ekonomisk politik.

Investeringsnivån har ökat under senare år. Utöver ny- och
ombyggnader med hänsyn till ett ökat behov inom förskolan, LSS samt inom idrott och fritid har om- och nybyggnader även skett av t ex energisparskäl. Förslaget till
investeringsbudget 2013 ligger på ca 400 miljoner kr och
innebär framförallt satsningar inom förskola och skola.
Inom fastighetsbeståndet är avsikten att miljö-, energi- och
handikappsanpassningsprojekt skall lyftas fram.

Medborgarnas möjlighet till arbete är en avgörande faktor
för en kommuns stabilitet och utveckling. Där kommer vi
även i fortsättningen ta ansvar.
Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Vägvalet ser god kommunal ekonomi som en förutsättning för
att kunna erbjuda en bra verksamhet. Det innebär en över
tiden balanserad budget enligt de långsiktiga målen, samt
en investeringsnivå som är kopplad dit. Det oroliga ekonomiska läget i världen påverkar också Borås, vilket innebär
begränsat utrymme 2013.
En försvårande omständighet för svensk del utgör arbetsmarknaden där arbetslösheten ligger kvar på en oaccepta-

Förslaget till budget för 2013 innebär en väsentlig ansträngning för att under ovan angivna förutsättningar på
ett ansvarsfullt sätt kunna prioritera resurser till de mest
angelägna områdena.

Den nya organisation som infördes i Borås Stad 2011 var i
första hand inriktad på att lägga grunden för de nya stadsdelsnämnderna men kom också att innebära omfattande
förändringar i den övriga verksamheten.

Skola
Grundskola
Bildningsstaden Borås; där alla elever har lust att lära och
möjlighet att lyckas. Alla elevers rätt till kunskap och bildning är inget vi kommer att kompromissa med. Ett mål
vi alltid måste jobba mot. Vi har ännu en bit kvar, men
trots tuffa förutsättningar med ny organisation och en
ekonomi i skolan som inte varit i balans, börjar vårt arbete
ge resultat.
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För att lyckas krävs ett antal åtgärder. Först och främst är
det ett arbete som måste ses på lång sikt. Vi måste börja
från grunden med våra yngsta elever, men får för den skull
inte glömma de äldre.
Under åren 2011-12 har vi tillskjutit motsvarande ca 75
miljoner till grundskolan. 40 miljoner av dessa finns med
år från år och ca 35 miljoner har gjorts i engångssatsningar.
Inför 2013 avsätter vi 14 miljoner som också finns med för
kommande år. Dessutom gör vi en engångssatsning på 5
miljoner till läromedel.
Våra politiska ambitioner har varit att bl a minska klas�storlekarna för de yngsta eleverna, införa lov- och sommarskola samt läxhjälp utifrån behov. Skolorna har haft det
tufft de senaste två åren, men anpassningsarbete utifrån
tidigare och nuvarande behov har gett effekt. Kommande
satsningar ger förutsättningar för en positiv utveckling.
Men det är inte bara pengar som avgör om eleverna lyckas
i skolan. Vi är övertygade om att Borås har engagerad
personal som gör sitt yttersta för att elevernas resultat ska
bli bra.

Områden vi jobbar extra med
under 2013
• Nämnderna skall se till att skolorna ger möjlighet till
sommar- och lovskola där detta behövs. Rutiner för
hjälp med läxläsning skall finnas.
• Mindre klasser i de yngre årskullarna.
• Barn/elever och föräldrar ska få en reell möjlighet att
påverka planering, innehåll och utformning av verksamheten. Varje stadsdelsnämnd skall se till att respektive
skola finner former för detta.
• Ändamålsenliga lokaler är viktiga för undervisningen.
Miljöer där barn och vuxna skall vistas en stor del av
dagen måste hålla hög standard. Arbetsmiljön får aldrig
sättas på undantag.
• Varje stadsdelsnämnd ansvarar för att skolorna har rutiner för att följa skollagens bestämmelser vad gäller barn
i behov av särskilt stöd.
• Stadsdelsnämnden Norr får i uppdrag att redovisa hur
skolorna uppfyller kravet att det skall finnas skolbibliotek med kompetent personal vid varje enhet.
• Kommunstyrelsen får ett uppdrag att se över hur
grundskolans anpassningskostnader till förändrat elevunderlag skall hanteras framöver, då vi idag kan se att
det ser väldigt olika ut mellan våra stadsdelsnämnder.

6

• Skolan ska finansieras med offentliga medel och vara
avgiftsfri. En dryg tiondel av barnen lever i fattigdom
(Rädda Barnens årsrapport om barnfattigdom i Sverige
2012). Fattigdom är ett relativt begrepp, men barn skall
inte drabbas av föräldrarnas ekonomiska situation. Det
har också visat sig att det finns ett starkt samband mellan barns hälsa och ekonomisk utsatthet. Ingen avgift
för inslag i verksamheten skall förekomma. Det som
kan tyckas som små utgifter för några kan vara betungande för familjer med begränsat ekonomiskt utrymme.
Vi accepterar inte att någon elev av ekonomiska skäl
måste avstå från att delta i någon aktivitet.
• Stadsdelsnämnden Norr har ett uppdrag att utreda
möjligheterna att skapa ett alternativ för elever med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom kommunens egen skolorganisation. Idag går många av dessa
elever i skolor som ligger långt bort, vilket innebär att
skoldagen blir väldigt lång för dem.
• Arbetet med att höja matematikkunskaperna för alla
elever pågår bl a genom vårt deltagande i SKL:s pilotprojekt i matematik.
• Att kartlägga lärarnas administrativa arbete är ett
uppdrag som ligger på Stadsdelsnämnden Norr. En
genomgång har börjat och arbetet kommer att fortsätta
2013. Förhoppningen är att resultatet ska frigöra mer
tid för lärarens arbete i klassrummet.

Gymnasieskolan
Borås gymnasieskolor är ett lysande exempel på att lyckas
höja kunskapsnivån utan mera resurser. Gymnasieskolan
har arbetat med att behålla eleverna i den kommunala
skolan och vara ett attraktivt val för elever i de kommuner
vi har en samverkan med.
Samarbetet i kommunalförbundet behöver utvecklas så att
vi klarar kompetensförsörjningen för företag och offentliga
arbetsgivare i Boråsregionen. Det är idag en stor minskning av elever till de yrkesförberedande utbildningar som
inte längre ger högskolebehörighet. En åtgärd som utreds
är att alla som avslutar sina studier med godkända betyg
på omvårdnadsprogrammet får en fast anställning i kommunen. Likaså möjligheten att få ta körkort på omvårdnadsprogrammet när och om ekonomin tillåter.
Utbildningsnämnden ska anordna lov- och sommarskola
inom tilldelad ram.

Lokalt kunskapslyft
Trots att många satsningar görs på skolan är det en grupp
som inte börjar eller slutför någon gymnasieutbildning.
Vi vet att det innebär att de riskerar att hamna utanför
arbetsmarknaden och möjlighet till egen försörjning. Från
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augusti 2013 kommer det att på gymnasienivå finnas
utbildningsplatser som kombineras med halvtidsarbete för
personer 18-24 år. Arbetet är knutet till tiden i utbildning.
Detta lokala kunskapslyft ska, om reglerna tillåter, även
kunna användas inom regeringens satsning på stadsdelen
Hässleholmen för hela arbetskraften, dvs 18–65 år.
För att komma igång avsätter vi 2 miljoner under 2013,
ansvariga blir Arbetslivs- och Utbildningsnämnderna.
För arbetet på Hässleholmen har Arbetslivsnämnden,
Stadsdelsnämnden Öster och Utbildningsnämnden ansvaret.

Förskola
Antalet barn i barngrupperna har ökat de senaste åren.
Att antalet barn ökar i Borås är i grunden bra. Men tyvärr
har utbyggnaden av förskolor inte hunnit med i samma
takt. För att komma tillrätta med alltför stora barngrupper
krävs att vi bygger, vilket redovisas i investeringsbudgeten.
Diskussionen om storleken på barngrupperna och hur
vi mäter har pågått under många år. Vi har nu en chans
att få ett exakt svar genom ett försök som genomförs i
stadsdel Norr där barnen ”stämplar in och ut”. Resultatet
ska användas till att få en effektivare och bättre personalplanering. Slår det väl ut kommer systemet att installeras
på alla förskolor.
För att något minska barngrupperna, i syfte att stärka
det pedagogiska arbetet, tillför vi ytterligare 4 miljoner
kronor.

Äldre och personer med
funktionsnedsättning
Både fysiska och psykiska hinder skall undanröjas och tillgänglighet prioriteras, inte minst gäller detta för personer
med funktionsnedsättning. Allas rätt till deltagande i alla
delar av samhällslivet skall vara en självklarhet.
Borås Stad skall öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få arbete inom dess verksamheter.
Olika anledningar kan göra att människor blir ofrivilligt
ensamma. Därför betonar vi vikten av varierande typer av
träffpunkter. En öppen verksamhet möjliggör och främjar
möten över generationsgränser och andra barriärer, som
många gånger kan verka isolerande och motverka möjligheten till gemenskap. Ingen människa ska behöva vara
ofrivilligt ensam. Vår målsättning är att träffpunkter för
äldre, där man kan äta, umgås och delta i olika aktiviteter,
skall finnas på flera platser i vår stad.

Det är av stor vikt att vi tittar på hela människan och de
behov som ofta uppstår på äldre dagar. Likväl som yngre
så är den gamla människan en unik person med skiftande
behov.
Samarbete med frivilliga och ideella krafter ger en kvalitetshöjning och extra guldkant på tillvaron för många
äldre. De, precis som alla anhöriga som idag drar ett tungt
lass, behöver stöd och hjälp för att orka. Tillräckligt antal
avlastningsplatser för anhörigvårdare måste säkerställas.
Måltiderna handlar inte bara om en näringsriktig kost; att
få känna doften är för många lika viktigt som att uppleva
smaken av god och vällagad mat. Viktigt är också att
de som så önskar får möjlighet att äta tillsammans med
andra. Bilden av mat och matsituationen som en helhetsupplevelse måste genomsyra verksamheten.
Mat ska tillagas av bra råvaror från grunden och nära
den som ska äta. Arbetet med att laga mat direkt på varje
avdelning på våra äldreboenden har börjat, och kommer
att fortsätta i den takt som är möjlig.
Stadsdelsnämnden Öster har uppdraget att under 2013
presentera ett förslag till träffpunkt och anhörigcentraler
för äldre och för personer med funktionsnedsättning i
centrala Borås, där föreningarna har en given plats.
Beslut att det ska finnas trygghetsboende i Borås togs under 2012. Vår ambition är att det första ska öppna under
2013. I och med det kommer vi ta fram ett förslag om att
de som är 90 år och äldre ska göra en traditionell biståndsbedömning för plats på ett vård- och omsorgsboende.
En utredning om den förenklade biståndsbedömningen
skall göras under 2013.
En kostutredning har genomförts och kommer att tas
under 2013.

Miljö och klimat
Vi vill lämna över en planet till kommande generationer
som det är möjligt att leva på. Det är en moralisk fråga,
men också en ekonomisk då det så gott som alltid visar
sig att gröna beslut även är ekonomiskt fördelaktiga.
Övergripande frågor för mandatperioden är att prioritera
arbetet med att utveckla cykelstaden Borås, minska trafik,
buller och luftföroreningar, energi- och resurseffektivisera, minska mängden avfall och att fortsatt arbeta så
fossila bränslen vid mandatperiodens slut är helt utfasade
ur kommunal verksamhet. Vi skall också arbeta med att
minska förekomsten av hälso- och miljöfarliga ämnen i
Borås. Det är frågor om folkhälsa och livskvalitet.
I Borås är vi duktiga på att ta hand om vårt avfall. Samtidigt ökar mängden stadigt i samhället med ökad miljö7
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belastning som följd. Att förebygga mängden avfall är en
stor utmaning. Vi vill hitta kreativa lösningar tillsammans
med näringslivet, högskolan och civilsamhället för att
minska mängden och återföra fungerande resurser till
samhället.
Miljönämndens miljöstrategiska arbete får extra resurser
2013. Det handlar bland annat om att stärka miljökommunikationsarbetet gentemot förvaltningar och bolag,
men även om utåtriktade aktiviteter för boråsarna kring
miljö, klimat och livsstilsfrågor. Ett arbete med att ta fram
en energi- och klimatplan skall ske under året.
Arbetet som började under 2012 där förvaltningarnas behov av lokala bilpooler ses över och vid behov införs skall
fortsätta 2013. Det är ett viktigt mål för att minska resor i
tjänsten med egna fordon. Målet att införa en bilpool som
även kan utnyttjas av allmänheten skall genomföras.
Viskan ges högsta prioritet under året då Kommunfullmäktige nu klart tagit ställning för dess sanering.
Borås skall vara den ledande miljökommun som en gång
varit stadens signum.

Miljömål
År 2003 antog Kommunfullmäktige miljömål för Borås.
Dessa har under året utvärderats och reviderats och det
är nu dags att ta beslut om nya miljömål, det blir därför
viktigt att arbetet med att implementera målen kommer
igång 2013. Ekologisk hållbart kräver att kunskap omsätts
i handling. Målen skall ange åt vilket håll vi ska sträva för
att få en långsiktigt hållbar stad och vad var och en kan
göra för att vi ska nå dit.

hårdvara och att utnyttja våra resurser mer effektivt. Grön
it handlar också om exempelvis ruttoptimering av hemtjänstresor eller effektivisering av administrativa rutiner.
Grön it i verksamheten kan minska miljöbelastningen
genom t ex minskat resande, bättre planering, och strikta
miljökrav på alla leverantörer.
En grön it-granskning skall genomföras och en strategi för
grön it tas fram under året.

Trafik
Trafiksituationen i Borås börjar närma sig ett läge som
under vissa tidpunkter kan jämföras med större städer.
Uppdraget att utreda ”framtidens kollektivtrafik” och
ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplaneringen
är påbörjat och infogat i en trafikstrategisk utredning.
Där ingår bland annat att utreda frågor om en yttre ring,
förbifarter, parkering, spårburen trafik, koncept för snab�busslinje, hållbar mobilitet, bussgator och busstorgets
framtida placering. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp
om trafiken i Borås.
För att öka attraktiviteten för cykling i Borås tillförs 2 miljoner extra i investeringsbudget för att öka utbyggnadstakten av gång- och cykelvägar. 9 miljoner fördelade över tre
år investeras i gång- och cykelvägar samt busshållplatser
på Viaredsområdet. En parkeringsanläggning för cyklar
byggs vid Resecentrum till en kostnad av 3,5 miljoner.
En kartläggning om hur man säkrar cyklisternas möjlighet
att ta sig fram på ett säkert sätt såväl sommar som vinter
och en utredning om möjligheterna till uppvärmning av
cykelbanor med fjärrvärmens returvatten skall Tekniska
nämnden återrapportera under 2013.

Grön el
För att ställa om Borås till en hållbar stad inför vi grön el.
El som uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier är
baserad på förnybara energikällor som vind-, vatten- och
solkraft samt biobränslen. Utöver detta ställs ytterligare
krav på miljöhänsyn vid produktionen för att säkerställa
att inte negativa ekologiska effekter uppstår på exempelvis
skogar och vattendrag.

Kollektivtrafik
Vår långsiktiga ambition är att kraftigt öka det kollektiva
resandet. Under 2011 infördes fria resor för pensionärer
under lågtrafik. Detta har varit en framgångsrik reform
som kommer att finnas kvar.
Under 2013 skall förutsättningarna att införa skolkort till
samtliga skolungdomar utredas.

En enkel och relativt billig insats för att minska de klimatpåverkande utsläppen, spara energi och skattemedel är att
investera i grön it.

Som ett ytterligare steg i en ungdomssatsning vill vi på
sikt skapa generösare villkor för fritidskort för ungdom. Vi
har också för avsikt att se över möjligheterna att linjelägga
skolresor och som en trygghetsskapande åtgärd införa s k
nattstopp.

Grön it handlar bland annat om att den it-hårdvara som
kommunen köper in skall ha en bra energi- och miljöprestanda. Det handlar även om åtgärder med befintlig

I kollektivtrafiksatsningen ingår även att utreda förutsättningarna för spårburen trafik, detta utreds nu i den långsiktiga trafikstrategin. Samhällsbyggnadsnämnden har i

Grön it
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uppdrag att utreda behovet av nya bussgator i staden, även
detta kommer att ingå i den långsiktiga trafikstrategin.
Det bör också utredas hur kollektivtrafiken och det gemensamma resandet skall organiseras i Borås i framtiden.

Miljöanpassad, hållbar och
rättvis upphandling
Upphandlingsenhetens uppdrag att ta på sig en ledande
roll för att flytta fram positionerna gällande miljöanpassad
och hållbar upphandling utökas ytterligare. Upphandlingsverksamheten är inte enbart en serviceorganisation
för nämndernas verksamhet utan i högsta grad ett verktyg
för politiska ambitioner. Tekniska nämnden måste därför
tydliggöra upphandlingsenhetens inriktning och utreda
om det krävs justeringar i riktlinjer och reglementen. Upphandlingsverksamheten måste vara en prövande enhet som
garanterar att kommunens övergripande mål och fullmäktiges beslut följs vid alla upphandlingar.
I juli 2010 ändrades skrivningen i lagen om offentlig upphandling (LOU) från att man får till att man bör ställa
miljö- och sociala krav i offentlig upphandling. Organisationer som FN och OECD har liksom EU sett miljöanpassad upphandling som ett högt prioriterat styrmedel.
Det finns ytterligare verktyg för miljöanpassad upphandling, varav Miljöstyrningsrådet tillhandahåller den mest
omfattande.
Vi inför därför en miljöanpassad och hållbar upphandling
där lägsta nivå vid samtliga upphandlingar är Miljöstyrningsrådets baskriterier, där sådana finns. Upphandlingsenheten skall även använda tidigare beslutad uppföran
dekod (motsvarande f d TCO´s) samt ställa sociala krav
vid upphandling.
Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda en modell för,
och rutiner vid, upphandling för en kontroll av anbudsgivarna som väsentligt minskar riskerna att kommunen
anlitar leverantörer som är inblandade i ekonomiska
oegentligheter.
Borås Stad är idag en Fair Trade City, något vi är stolta
över, och har för avsikt att fortsätta vara. Därför skall
vid upphandling ställas krav på både social rättvisa och
miljö. Tidigare beslutad uppförandekod (motsvarande f d
TCO´s) är vägledande men Borås måste också våga ställa
ytterligare krav. Vårt mål skall vara att ständigt förbättra
oss när det gäller miljö och rättvisa.
Andelen Krav-märkt och ekologisk mat i kommunens
verksamhet skall öka. Ett första steg är att 25 procent av
kommunens livsmedelsinköp är ekologiska.

Götalandsbanan
Vi kommer att vara aktiva i processen med att förverkliga
Sveriges viktigaste infrastrukturprojekt – Götalandsbanan.
En effektiv höghastighetsjärnväg kommer för framtiden
att vara en motor för ett snabbt och miljövänligt resande.
Som ett första steg i arbetet med Götalandsbanan måste
hela sträckan Borås-Göteborg byggas. Sträckan är ett
av Sveriges viktigaste pendlingsområden, med över 10
miljoner resor varje år. För stadens utveckling är det därför
av största vikt att vi får snabbare och effektivare tågförbindelse med Göteborg.

Hållbar utveckling
Borås Stad har antagit visionen att bli en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun fram till 2025.
Visionen är tänkt att fungera som en målbild för alla
kommunens verksamheter men även som ledstjärna för det
civila samhället och näringslivet i Borås.
Hållbar utveckling kräver att alla samhällsaktörer jobbar
gemensamt med att förverkliga målet om det hållbara
samhället. Hållbarhetsvisionen skall genomsyra allt arbete
vi gör i kommunen.
Under året kommer arbetet med hållbarhetscertifiering
av stadsdelar fortsätta där ett möjligt projekt är ”Norrby
ängar”, dvs området mellan Centralstationen och Norrbyleden. Borås Stad vill hitta nya samarbetsformer med
bland andra SP, Högskolan i Borås, Mistra Urban Futures
och Borås Energi och Miljö kring forskning och praktik
om hållbar stadsutveckling. Att skapa en långsiktig arena
kring hållbarhetsarbetet, ett hållbarhetsråd, där civilsamhället, näringslivet och forskningen möter kommunen i
hållbarhetsfrågor, kommer att fortsätta under året.

Medborgardelaktighet
Under 2012 började en politiskt tillsatt grupp med representanter från samtliga partier i Kommunfullmäktige ta
fram principer och rekommendationer för Borås Stads
arbete med medborgardialog. Arbetet syftar till att stärka
medborgarnas inflytande och att skapa ett gemensamt
ramverk för hur Borås Stad skall arbeta med frågan. Arbetet skall fortsätta och principerna implementeras under
2013. Medborgardelaktighet kräver utökade arenor och
mötesplatser. Därför påbörjas bygget av orangeriet i Stadsparken, där rådrummet kommer att bli en central del.
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Rådrum
Under 2013 börjar Miljöförvaltningen tillsammans med
andra aktörer i kommunen utreda formerna för ett kommungemensamt rådrum. Rådrummet är ett gemensamt
forum där frågor om hållbar livsstil, stadsutveckling,
klimat, miljö och energi kommuniceras mellan Borås
Stads verksamheter och boråsarna. I konceptet ges också
förutsättningar för en mötesplats för ökat medborgarengagemang, vilket innebär att rådrummet kan bli en plats för
stadsutvecklingsfrågor och medborgarinflytande.
Rådrummet mitt i Stadsparken är även tänkt som en
mötesplats med café där alla boråsare, gammal som ung,
kan mötas. En mötesplats där boråsarna och kommunens
verksamheter kan bedriva en mångfald av olika aktiviteter.

Trygg och snygg stad

attraktiviteten, öka integrationen och stärka den sociala
strukturen på områdena.
Modellen med fadderfamiljer för invandrare, som en hjälp
att möta och förstå det svenska samhället, är värd att
pröva.
För att öka kvaliteten vid förmedling av tolktjänster ingår
Borås Stad från 2013 i Tolkförmedling Väst.

Bostadslöshet
Det är aldrig acceptabelt att människor tvingas sova utomhus, i portgångar, på toaletter eller i tält. Ingen ska behöva
vara bostadslös i Borås. Det är en rättighet för varje människa att ha tak över huvudet, och då är arbetet mot en
nollvision självklart. Lika självklart skall vara att vräkning
aldrig får förekomma där barn drabbas.

Det är vår ambition att människor skall uppleva trygghet i tillvaron. Trygghet och välbefinnande hör ihop.
Inbjudande, rena och snygga stadsmiljöer är viktiga steg
för att skapa tryggare utomhusmiljöer på samma sätt som
upplysta och exponerade ytor har den effekten. Det ger en
positiv upplevelse av stadsbilden. En ren och snygg stad
genom en utökad ambition med städning, ogräsbekämpning och slyröjning är en del i förverkligandet.

Arbetet mot hemlöshet har börjat i Borås, där bl a det
vräkningsförebyggande arbetet ingår som en viktig del.
Arbete pågår med att titta på olika metoder; en är det
lyckade arbetssättet med ”housing first” (boende först).
Personen får ett eget hyreskontrakt, och som steg två tar
man itu med andra eventuella problem.

Integration

Borås Stads arbete utgör grunden för att lyckas, men även
det viktiga arbete olika frivilligorganisationer gör bör
framhållas.

I vårt Borås är det självklart med nolltolerans mot alla
former av främlingsfientlighet och rasism. Vi bejakar
mångfalden och kommer att arbeta för att den synliggörs, t ex genom möten på olika nivåer i förskolan, skolan,
kulturlivet, på arbetsplatsen och samhället i övrigt.
Borås har sedan lång tid varit en invandrarstad, och
mycket av stadens stabilitet och framgång kan förklaras
med detta faktum.
Demokrati är ett värdesystem som skall genomsyra hela
samhället. Borås Stad måste medvetet och ständigt delta i
arbetet att värna vår demokrati.
Rätten till egen försörjning och kunskaper i svenska
språket är två viktiga delar för lyckad integration. Avgörande för att lyckas är också mångfald och variation vad
gäller hustyper och upplåtelseformer i såväl befintliga som
nya bostadsområden. Att blanda upplåtelseformer liksom
bostädernas storlek ger en god social struktur och främjar
bostadsområdet som mänsklig mötesplats. Det är viktigt
att Borås Stad medverkar och är drivande i den processen.
För att utveckla den fysiska miljön på Norrby och Hässleholmen kommer två projekt att bedrivas med syfte att höja
10

Samarbete mellan berörda nämnder och bostadsbolagen
måste intensifieras. Ambitionen är att ingen ska vara
hemlös.

Frivillighetsorganisationer/
sociala föreningar
Det är viktigt att Borås Stad uppmuntrar, stödjer och
skapar förutsättningar för ett frivilligt socialt arbete. Det
behövs många gånger brinnande hjärtan för att tända
ett hopp i en mörk och svår tillvaro. Samarbetet mellan
Fritids- och folkhälsonämnden och Sociala omsorgsnämnden behöver utvecklas ytterligare vad gäller kontakter med
frivilligorganisationerna.
Vi ger därför Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att
se över riktlinjerna för föreningsbidrag, där man prövar
möjligheten att som verksamhet räkna administration
och samordning, och utveckla samarbetet med de sociala
föreningarna.
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Social utsatthet
Socialt arbete skall bedrivas nära människorna i kommunens olika delar. Välfärdssamhället och den solidariska
finansieringen av detsamma har en bred folklig uppslutning. Våra ambitioner är att göra de satsningar som
behövs. Vi är övertygade om att satsar vi rätt och tidigt
förebygger vi problem. Vi vet också att det är god kommunal ekonomi att göra insatser innan problemen vuxit
sig stora.
Samverkan mellan bl a skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och polis kring socialt utsatta ungdomar har sedan
omorganisationen utvecklats på ett positivt sätt. Det gäller
också samarbetet med föreningslivet och frivilligorganisationernas sociala arbete som utgör en viktig resurs i ett
förebyggande arbete.
Det förebyggande arbetet skall alltid vara vägledande och
där är Borås Stads välfärdsbokslut en viktig del.
Vi måste gemensamt ändra attityder till alkohol, tobak
och droger. Vi vill verka för många och bra drog- och
alkoholfria mötesplatser för ungdomar.
Som förälder behöver man ibland stöd och hjälp. Den
nationella strategin är att alla föräldrar erbjuds samma
möjligheter till stöd och hjälp. Föräldrarna är sannolikt
den viktigaste resursen i ungdomarnas liv. Borås har
deltagit i ett projekt för att skapa ett sammanhållet och
lätt tillgängligt föräldrastöd. Målet är att alla föräldrar
genom ett varierat utbud skall erbjudas ett generellt stöd
oavsett barnens ålder. Syftet har varit att utveckla befintlig
föräldrastödsverksamhet, ett arbete som kommer att fortgå
inom Borås Stad.
Vid mer akuta behov skall olika stödåtgärder snabbt
kunna erbjudas. Här får inte byråkrati vara ett hinder utan
stödåtgärder skall snabbt och enkelt kunna sättas in.

Jämställdhet
Jämställdhet handlar om lika rättigheter och möjligheter.
Kommunens resurser skall fördelas rättvist mellan kvinnor
och män. 2011 tillsattes en jämställdhetssamordnare som
bland annat skall arbeta med jämställdhetsintegrering i
budget och beslutsprocesser. Borås Stad skall som arbetsgivare främja jämställdhet, bland annat genom att arbeta
med möjlighet till heltid under mandatperioden.
Alla boråsare skall ha full tillgång till det offentliga rummet. Ett led i att förverkliga detta är jämställd stadsplanering, exempelvis att arbeta med belysning och trygga
utemiljöer.

I Borås Stads lönepolicy och viljeinriktning ingår att arbeta med att kartlägga och analysera löneskillnader mellan
kvinnor och män. Analysen ligger sedan till grund för att
utjämna osakliga löneskillnader.

Jämställd arbetsgivare och
jämställd medborgarservice
Jämställdhet berör alla medarbetare inåt i organisationen
och alla medborgare ute i samhället. Internt handlar det
bl a om heltidstjänster, löner, arbetskläder, likabehandling
och rekrytering.
Externt handlar det bl a om trygga offentliga rum, godkända betyg i årskurs 9, hälsa och ohälsa, miljön, kollektivtrafiken och jämställdhetsintegrerad budget.
Under 2013 kommer internt i Borås Stad att införas
jämställdhetsintegrerad budget i välfärdsbokslutet för att
påvisa resursfördelning mellan kvinnor och män, pojkar
och flickor, i syfte att höja stadens måluppfyllelser och öka
livskvaliteten för stadens medborgare.
Våld i nära relation är ett allvarligt samhällsproblem.
Borås Stad stärker nu arbetet för utsatta genom att höja
stödet till kvinnojouren med ytterligare 200 000 kr, samt
har gett Stadsdelsnämnden Väster ansvar för att samordna
kommunens kvinnofridsarbete.

Markbank – ökat kommunalt
markägande
Borås Stad är ägare av en betydande och värdefull markresurs. Syftet med detta är att trygga stadens tillväxt genom
mark för utbyggnad av bostäder och arbetsplatser samt att
erbjuda boråsarna välskötta rekreationsområden.
Stadskansliet får i uppdrag att utarbeta ett markstrategiskt
program. I detta redovisas det egna behovet av mark för
framtida bebyggelse- och rekreationsområden samt områden för framtida markbyten. Storleken av det utökade
markbehovet får utredas i detta arbete.
Inom betydande delar av kommunens skogar bedrivs
aktivt skogsbruk i avvaktan på annan framtida användning. De förvaltas miljöanpassat och med hög avkastning.
Skogsinnehavet förvaltas i egen regi, sköts enligt Grön
skogsbruksplan och är miljöcertifierat. Vårt skogsbruk
är tätortsnära vilket innebär särskilt hänsynstagande till
skogen som resurs för fritid och rekreation.
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Arbetsmarknad
Människors möjlighet till arbete är viktig, inte bara för
den egna försörjningen, utan också för en meningsfull tillvaro, för integration och delaktighet i samhället. Arbetsmarknadspolitik har traditionellt varit en statlig angelägenhet, men då dessa insatser under de senaste åren varit
otillräckliga, får vi som kommun ta ett allt större ansvar
för dessa frågor. Vår ambition är att erbjuda dem som står
långt från ordinarie arbetsmarknad, som personer med
funktionsnedsättning, långtidsarbetslösa och personer i
Fas 3, riktiga jobb inom kommunens olika verksamheter.
Under 2013 kommer även en särskild satsning på arbete
till ungdomar med funktionsnedsättning att göras.

Attrahera – Rekrytera – Behålla
En bra kommunal verksamhet måste ständigt utvecklas
så att den uppfyller kommuninnevånarnas krav på effektivitet och service. För att klara detta måste vi kunna
attrahera, rekrytera och behålla rätt personal. Då krävs
att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare som
erbjuder sina anställda goda villkor.
• Som en del i vårt strategiska rekryteringsarbete kommer
vi därför, under mandatperioden, att ta fram system för
att:
• garantera elever från gymnasiets omvårdnadsprogram
arbete efter godkänd utbildning
• kvalitetssäkra utbildningsplatser
• erbjuda flertalet av våra anställda heltid alternativt den
sysselsättningsgrad man önskar
• ge våra anställda ökade möjligheter att påverka sin
arbetstid genom olika arbetstidsmodeller.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2013 utreda
möjligheten att göra en hälsoundersökning av all personal.

Feriejobb
Feriejobb under sommaren är ofta den första kontakten
mellan ungdomar och arbetslivet. Alla ungdomar som gått
ut grundskolan och gymnasiets årskurser 1 och 2 skall
erbjudas feriearbete eller, för dem som så önskar, sommarlovsentreprenör. Ungdomarna får då möjlighet att tjäna
egna pengar och ta ett första steg in i vuxenlivet. För Borås
Stad innebär det en möjlighet att marknadsföra sig som en
attraktiv arbetsgivare, med tanke på framtida personalbehov.

12

Budget 2013 | Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål

Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål

»

Budgeten 2013 anger ett antal kvalitetsmål för Borås Stads verksamhet. Fokus ska vara på hur väl målen uppfylls. Detta kan bl a
mätas genom verksamhetsstatistik, eller genom att fråga brukarna
hur nöjda de är. Måluppfyllelsen ska varje år redovisas i årsredovisningen.

Bakgrund

Mål – Måluppfyllelse

Kommunallagen fick 2005 ett tillägg att ”för verksamhet
en ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god
ekonomisk hushållning”. Motsvarande bestämmelse finns
att finansiella mål ska anges för ekonomin. Borås Stad har
sedan tidigare distinkta finansiella mål. Avsiktenär att
kommunen i ett inledande avsnitt i budgeten anger mål
som har stor betydelse för verksamhetsutbudet. Sättetatt
presentera mål och uppdrag för verksamheterna grundar
sig på det synsätt som gällt sedan tidigare. Den vedertagna
inriktningen att all verksamhet ska utövas på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt får ytterligare en markering i uppdraget till nämnderna.

Avsikten är att i budgeten ange ett antal mål som har stor
betydelse för kvaliteten i det verksamhetsutbud kommunen ska ge. Det är mycket viktigt att slå fast att synsättet
är att sätta fokus på den faktiska måluppfyllelsen. Det
räcker inte med att formulera bra mål. Det måste dessutom finnas rutiner för hur verksamheterna på ett systematiskt sätt redovisar i vilken grad som de uppsatta målen
uppnås.

Lagstiftningen talar om mål för verksamheten. Avsikten
i arbetet med de övergripande målen för Borås Stad har
varit att hitta mål för verksamhetens kvalitet. Därutöver
kan det finnas mål för produktion och verksamhetsutbud
som kan kopplas till och även vara förklarande faktorer till
utfallet av kvalitetsmålen. Dessa kan ha stor betydelse även
om de inte avhandlas inom ramen för de övergripande
målen i budgetens inledningsavsnitt.

Det ska finnas en koppling mellan budget och årsredovisning. De mål för budgetåret som fastställs i årsbudgeten
ska kompletteras med en beskrivning av måluppfyllelsen
i årsredovisningen. Här ska kortfattat och på ett enkelt
sätt framgå om målet uppnåtts eller inte. Här kommer
det att i vissa fall finnas dubbla dimensioner, kommuntotalt respektive nämndspecifikt. Fokus sätts på såväl mål
som måluppfyllelse ur ett kommuntotalt perspektiv. Det
handlar om inriktningen för kommunen totalt, inte som
tidigare enbart för de enskilda nämnderna. Detta blir
särskilt påtagligt för stadsdelsnämnderna.
Årsredovisningen är ett viktigt dokument för analys av
måluppfyllelsen. Det är dock av stor betydelse att måluppfyllelse diskuteras löpande under verksamhetsåret och
inte enbart blir en punkt i en årsredovisning. Därför gäller
i princip att utfallet för kvalitetsmålen ska ingå i såväl
löpande månadsuppföljningar som i tertialuppföljningarna. Så snart uppgifter om ett mål (t ex betygsstatistik i
grundskolan) finns tillgängliga ska de analyseras i de ordinarie uppföljningsrapporterna. Nämnderna ges i uppdrag
att delge Kommunfullmäktiges och nämndens mål i sina
organisationer ut till respektive berörd ansvarsenhet.
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Krav på mål

Kvalitetspolicy

I lagstiftningen eller dess förarbeten finns ingen reglering
av omfattning och innehåll i målen. Det har inte ansetts
meningsfullt att uttömmande ange vad som kan anses
höra till god ekonomisk hushållning. Här gäller att varje
kommun kan ange sin egen inriktning.Dock finns vissa
allmänna grundsatser som är vedertagna att vara kännetecken på bra mål, som t ex SMARTA mål:
• Specifika
• Mätbara
• Accepterade
• Realistiska
• Tidsatta
• Aktivitetsskapande

Under 2013 kommer Borås Stads Kvalitetspolicy att
revideras för att bättre stämma överens med Vision Borås
2025 och för att tydliggöra det gemensamma förhållningssättet i det systematiska arbetet med ständiga förbättringar
som påbörjats. Kommunfullmäktige kommer därför inte
att fastställa någon prioriterad kvalitetsfaktor för 2013
men uppmanar nämnder och bolag att fortsätta arbetet
med ”bemötande och förhållningssätt”.

Kommunfullmäktige har utifrån dessa grundsatser valt
de ämnesområden som är särskilt intressanta att följa upp
löpande och vid behov utvärdera mer ingående.
Det finns två tidsperspektiv för målen. Alla mål formule
ras utifrån vilka förändringar som är önskvärda att nå
på sikt med utgångspunkt från det läge som gäller vid
beslutstidpunkten. Dessutom formuleras det mål som ska
uppnås följande verksamhetsår för att det ska vara möjligt
att nå det långsiktiga målet. Inför 2011 års budget sattes
långsiktiga mål som avser mandatperioden.

Två perspektiv på kvalitet
En utgångspunkt är att brukarnas uppfattning av kvaliteten är av avgörande betydelse. Därför är den ena huvudinriktningen i de övergripande verksamhetsmålen brukar
undersökningar. Avsikten med brukarundersökningar
är att ta reda på brukarnas uppfattning om de tjänster
som nyttjas. Resultatet ska användas av nämnderna för
att identifiera förbättringsområden och därefter vidta
åtgärder. Borås Stad gör brukarundersökningar regelbundet. Nästa undersökning sker 2013. Berörda områden för
brukarundersökningarna är verksamheterna fritid, kultur,
förskola, skola, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg
samt funktionshinderverksamheten och skötsel av gator
och vägar.
Den andra huvudinriktningen är att följa upp verksamheternas resultat och processer ur ett objektivt perspektiv.
För flertalet områden finns nationellt jämförbar statistik.
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Fortsatt utvecklingsarbete
Systemet med övergripande verksamhets- och kvalitetsmål
inleddes under 2008 och har successivt utvecklats. En
struktur har utformats för nämndernas löpande uppföljning av målen. Samtidigt arbetas med att kvalitetssäkra
den statistik som ligger till grund för uppföljningen av
målen.
Det fortsatta utvecklingsarbetet består bland annat av att i
stadens IT-baserade styr- och ledningssystem, Stratsys dela
ut och bryta ner de övergripande målen så att de blir ett
redskap för nämndernas styrning av sina ansvarsenheter.
Även rutiner för kopplingen mellan nyckeltal för verksamhet, produktion och ekonomi och de övergripande målen
ska utvecklas vidare. På samma sätt behöver rutiner utvecklas för hur andra styr- och uppföljningsdokument, t ex
skolans kvalitetsredovisning, ska kopplas samman med de
övergripande målen.
Arbetet framgent omfattar även att utforma mål för de nya
verksamhetsområden som finns i Borås Stads vision 2025.
Enligt planen ska dessa nya mål finnas med i budget för år
2014. I dagsläget görs inga stora förändringar av verksamhetsmålen.
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Mål för 2013 och 2014

Nya mål fr o m 2013

Allmänt

Inom målområdet förskola införs fr o m år 2013 ett nytt
mål. Det som ska mätas är andel förskoleplatser där barnen deltar vid planeringen av förskolans aktiviteter.

Nämnderna har i sina budgetförslag för 2013 lämnat förslag på målvärde för Kommunfullmäktiges övergripande
verksamhets- och kvalitetsmål. Undantaget från detta
är de verksamhets- och kvalitetsmål som införs fr o m
2013. Där beslutar Kommunfullmäktige om målvärde för
Borås Stad och därefter ska berörda nämnder, i respektive
nämndbudget, besluta om målvärde för den egna nämnden. Om flera nämnder är berörda av fullmäktigemålet
ska nämndernas målvärde summeras till det av Kommun
fullmäktige beslutade målvärdet för Borås Stad. Att
summan av nämndernas målvärden stämmer överens med
fullmäktiges beslut kommer att prövas av Kommunstyrelsen efter nämndernas beslut om nämndbudget.
Om målen avser en nämnds verksamhet, t ex gymnasieskolan, finns de målvärden som nämnderna har att arbeta
efter i sammanställningarna som finns på följande sidor. I
de fall målen avser verksamhet i flera nämnder redovisas
de målvärden som gäller för kommunen i sin helhet.
Inom målområdet egen organisation finns mål för sjukfrånvaro och timavlönade. Här har Kommunstyrelsen
formulerat mål för kommunen i sin helhet. Här gäller att
varje nämnd utifrån sin utgångspunkt ska arbeta i den
riktning som framgår av de kommuntotala målen. Några
mål redovisas inte för varje nämnd. Dock finns i texterna
för respektive nämnd uppgifter om nämndens arbete med
dessa mål.

Inom målområde grundskola införs två nya mål i budget 2013. Dessa mål är: Andel elever som vet vad de ska
kunna för att nå målen i alla ämnen samt Andel elever
som upplever att läraren förväntar sej att de ska nå målen
i alla ämnen. Målen kommer att följas upp för elever i
årskurs fem och åtta.
Inom målområde äldreomsorg införs också ett nytt mål.
Det är personalkontinuiteten inom äldreomsorgen som ska
mätas. Detta görs genom att under en 14-dagars period
mäta hur många olika omvårdnadspersonal som besöker
en hemtjänsttagare med två eller fler hemtjänstinsatser
varje dag.

Utgångspunkter för målen som gäller
fler än en nämnd
För stadsdelsnämnderna gäller att nämnderna inte visar en
enhetlig bild. Nämndernas resultat för de olika målområdena varierar. I avsnitten om respektive nämnd finns
en jämförelse mellan uppnått resultat per augusti 2012
för de mål som nämnden redovisat och de kommuntotala
resultaten.
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Målområden
Kultur
Verksamhetens uppdrag

Alla ska ha tillgång till ett folkbibliotek för att främja intresse för läsning och
kultur.

Stadsbibliotek, öppethållandetimmar per vecka.

Uppnått
2010

Uppnått
2011

Mål
2012

Uppnått
Tertial 2

Mål
2013

Mål
2014

62

72

72

64

64

72

Nedskärningen 2012 med 1 % samt ökade hyreskostnader och kapitaltjänstkostnader i samband med renoveringen av kulturhuset, har under 2012 inneburit en
anpassning till budget för stadsbiblioteket genom minskade öppettider med 8 tim/
vecka och nedläggning av arbetsplatsbiblioteken.
Öppettiden för stadsbiblioteket planeras för 2013 vara den samma som 2012
64 tim/vecka.

Förskola
Verksamhetens uppdrag

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg
omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov
och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska
främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt
utbildning. Barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och
barnen ska i övrigt erbjudas en god miljö.

Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna, %.

Uppnått
2010

Uppnått
2011

Mål
2012

Uppnått
Tertial 2

Mål
2013

Mål
2014

64

68

70

63

70

70

30

31

30

30

85

100

Andelen barnskötare av personalen i barngrupperna, %.
Andel förskoleplatser där barnen deltar vid planeringen av
förskolans aktiviteter, %. *)

*) Målet införs 2013

Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna, %.
För att nå målet 2013 måste vid vakant tjänst förhållandet mellan förskollärare och
barnskötare beaktas för att säkra fullmäktiges mål per enhet. Detta innebär att barnskötartjänster kan bli förskollärartjänster för att leva upp till målet. All personal som
rekryteras måste dessutom ha pedagogisk utbildning. Andelen förskollärare ska successivt öka för att stärka den pedagogiska kvaliteten i förskolan. En valideringsutbildning
pågår där för närvarande 25 barnskötare deltar. Utbildningens längd beror på förkunskaperna och cirka 5-6 personer beräknas bli klara under 2013. En utbildningsplats
kostar ca 35 000 kr plus vikariekostnader.
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Andelen barnskötare av personalen i barngrupperna, %.
Målet är att 30 % av personalen i barngrupperna ska vara barnskötare vilket är
uppnått eftersom utfallet för tertial 2 2012 visar på 31 % barnskötare. Nämnderna
planerar därför inga särskilda åtgärder då målet är uppfyllt redan 2012. Dock finns
det ett stort behov av kompetenshöjning för de tillsvidareanställda som saknar
utbildning.

Fritidshem
Verksamhetens uppdrag

Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och särskilda utbildningsformer som skolplikt kan fullgöras
i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en
meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven
och elevens behov.
Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.
Elevgrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek och eleverna ska även i
övrigt erbjudas en god miljö.

Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom
fritidsverksamheten, %.

Uppnått
2010

Uppnått
2011

Mål
2012

Uppnått
Tertial 2

Mål
2013

Mål
2014

88

85

91

88

91

100

En förutsättning för att målet skall kunna uppnås är att det uppstår vakanser i en
omfattning som gör det möjligt att nyrekrytera utbildade fritidspedagoger eller förskollärare i tillräcklig omfattning. När vakanser uppstår bedöms förutsättningarna
för att rekrytera utbildad personal vara goda. Fritidspedagoger är dock en svårrekryterad grupp men tillgången till utbildade förskollärare är relativt god. En viktig
förutsättning för att nå målet är att arbetet på fritidshem upplevs som ett attraktivt
arbete och det kan uppnås bl a genom att samarbetet och samplaneringen mellan
skola och fritidshem utvecklas ytterligare. Som en effekt av fördjupad samplanering
mellan skola och fritidshem kan fritidshemspersonalens kompetens användas på ett
framgångsrikt sätt även under skoldagen och därmed förbättras förutsättningarna
för att kunna erbjuda heltidstjänster vilket, i sin tur, bidrar till yrkets attraktivitet.
För att ytterligare öka möjligheterna att kunna erbjuda heltidstjänster bör fritidshemspersonal uppmuntras till studier i praktisk-estetiska ämnen som ger dem
undervisningsbehörighet.
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Grundskola
Verksamhetens uppdrag

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att
tillägna sig dessa.
Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder
eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning.
Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god
grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Önskvärt idealresultat på lång sikt
• Alla elever i åk 9 ska ha godkänt i alla ämnen.
• Alla elever i åk 6 ska ha godkänt i alla tre ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och engelska.
• Alla elever i åk 3 ska bedömas ha godtagbara kunskaper för åk 3 i båda ämnena
svenska/svenska som andraspråk och matematik.
Uppnått
2010

Uppnått
2011

Mål
2012

Uppnått
Tertial 2

Mål
2013

Mål
2014

75

78

85

76

85

88

Andelen elever i åk 6 som har lägst godkänt i alla tre
ämnena svenska/svenska som andraspråk, matematik och
engelska vid vårterminens slut, %.

-

-

86

90

94

Andelen elever i åk 3 som bedöms nå godtagbara kunskaper för åk 3 i båda ämnena svenska/svenska som andraspråk och matematik vid vårterminens slut, %.

-

-

92

83

92

96

Andel elever i åk 5 som vet vad de ska kunna för att nå
målen i de olika ämnena, %. *)

91

93

100

Andel elever i åk 8 som vet vad de ska kunna för att nå
målen i de olika ämnena, %. *)

73

77

100

Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sej att
de ska nå målen i alla ämnen, % *)

86

88

100

Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sej att
de ska nå målen i alla ämnen, % *)

84

87

100

Andelen elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %.

*) Målet införs 2013

Andelen elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen, %.
Prognosen för de elever som påbörjar sitt nionde grundskoleår hösten 2012 visar att
särskilda insatser behövs under det sista grundskoleåret för att de senaste årens resultat
skall kunna upprepas eller förbättras.
Forskning inom skolans område visar att det finns ett antal faktorer som, om de är
utmärkande för en skolas arbetssätt, får stor betydelse för elevernas resultat.
Till dessa faktorer hör bl a:
• Klimatet i klassrummet/Studiero.
• Undervisningens anpassning till var den enskilde eleven befinner sig kunskaps- och
mognadsmässigt dvs att varje elev får utmaningar på sin nivå.
• Ledarskapet i klassrummet och lärarens förmåga att reducera störningsmoment.
• Lärande i små grupper inom klassen som knyts till särskilda uppgifter som gruppen
skall lösa.
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Resultaten visar hur viktigt det är att varje enskild skola analyserar sina resultat, drar
slutsatser av analysen och arbetar vidare med de delar av undervisningen som behöver
utvecklas. För att fortsätta förbättra undervisningen sker satsningar inom områdena
bedömning för lärande (BFL), matematik och läsning. För att nå målet i årskurs nio
behöver också elevhälsoarbetet förbättras. Att tidigt få kontroll på elevers kunskapsnivåer och sätta in åtgärder, samt ytterligare utveckla ledningen av den pedagogiska
verksamheten är andra viktiga faktorer för att nå målet. Det är också viktigt att fördelningen av resurser till skolorna tar hänsyn till skolornas olika förutsättningar.
Andelen elever i åk 6 som har lägst godkänt i alla tre ämnena svenska/svenska som
andraspråk, matematik och engelska vid vårterminens slut, %.
Utöver de i avsnittet ovan redovisade aktiviteter som syftar till att ytterligare förbättra
elevernas resultat bedriver skolorna olika lärutvecklings- och matematikutvecklingsprojekt och deltar aktivt i Borås stads särskilda satsning på läsutveckling som bl a
innebär utbildning av läspedagoger på samtliga skolor.
Andelen elever i åk 3 som bedöms nå godtagbara kunskaper för åk 3 i båda ämnena
svenska/svenska som andraspråk och matematik vid vårterminens slut, %.
Redovisning av hur målet ska nås finns under rubriken ”Andelen elever i årskurs 9
med minst godkänt i alla ämnen”.

Gymnasieskola
Verksamhetens uppdrag

Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt
för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och
tillämpa kunskaper.
Utbildningen i gymnasieskolan ska i huvudsak bygga på de kunskaper eleverna fått i
grundskolan eller i motsvarande utbildning

Önskvärt idealresultat på lång sikt
Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst godkänt betyg i samtliga kurser.
Borås Stads gymnasieskolor ska ligga klart över rikssnittet och ska i jämförelse med
riket vara bland de 50 främsta i landet.
Uppnått
2010

Uppnått
2011

Mål
2012

Uppnått
Tertial 2

Mål
2013

Mål
2014

Andel elever med fullföljd gymnasieutbildning inom
fyra år exkl introduktionsprogram, %.

90

90

90

-*)

90

90

Andelen elever med grundläggande behörighet till
universitet och högskola, %.

95

94

95

-*)

95

95

14,2

14,2

14,3

-*)

14,4

14,5

Genomsnittlig betygspoäng (max är 20 poäng)

*) Målet följs upp i årsredovisningen

Arbetet kommer fortsatt att bedrivas enligt strategin, Bildningsstaden Borås. Arbetet
utgår från följande sex utvecklingsområden: Styrning och ledning, Kvalitetsarbete,
Bedömning för lärande (BFL), Elever i behov av särskilt stöd, Elever med utländsk
bakgrund samt Informations- och kommunikationsteknologi (IKT).
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Skolorna har för ökad måluppfyllelse på sin nivå utarbetat egna utvecklingsplaner och
i dessa förhållit sig till utvecklingsområdena i Bildningsstaden Borås samt beskrivit
egna förbättringsområden och strategier.

Individ- och familjeomsorg
Verksamhetens uppdrag

Ekonomiskt bistånd
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat
sätt har rätt till bistånd.

Önskvärt idealresultat på lång sikt
Ingen ska vara långsiktigt beroende av försörjningsstöd.

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

Uppnått
2010

Uppnått
2011

Mål
2012

Uppnått
Tertial 2

Mål
2013

Mål
2014

1 125

1 247

1 100

963

950

850

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 bl a 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, gå från passivt bidragsberoende till någon
form av lönearbete. Verksamheten måste också lägga stort fokus på verksamhetsutveckling och metodutveckling för att insatserna ska bli så effektiva som möjligt.

Äldreomsorg
Verksamhetens uppdrag

Det grundläggande målet är att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Detta ska underlättas genom att kommunen verkar för att äldre
människor får goda bostäder, stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service.
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre
människor som behöver särskilt stöd.

Önskvärt idealresultat på lång sikt
All personal har minst undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens.
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Uppnått
2010

Uppnått
2011

Mål
2012

Uppnått
Tertial 2

Mål
2013

Mål
2014

Andelen personal med undersköterskeutbildning eller
motsvarande bedömd kompetens i hemtjänst, %.

85

87

90

88

90

94

Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens i vård- och
omsorgsboende, %.

87

87

91

88

91

94

13

12

Antal olika omvårdnadspersonal som besöker en hemtjänsttagare med två eller fler hemtjänstinsatser varje dag under
en 14-dagarsperiod. *)

15

*) Målet införs 2013

Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens i hemtjänst och vård- och omsorgsboende, %.
Det finns två huvudstrategier för att nå målen, att rekrytera utbildad personal och
validera redan anställd personal som saknar utbildning. Avseende rekrytering pågår ett
utvecklingsarbete via vikariebanken och poolansvarig. När det gäller validering planeras ytterligare utbildning om ekonomiska förutsättningar finns. En väg in i organisationen när det gäller nyanställningar minskar risken för inkonvertering av outbildad
omvårdnadspersonal.

Funktionsnedsättning
Verksamhetens uppdrag

Sociala omsorgsnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller
andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra.
Önskvärt idealresultat på lång sikt
Personer med funktionshinder ska ha fullt inflytande över sitt eget liv.
Uppnått
2010

Uppnått
2011

Mål
2012

Uppnått
Tertial 2

Mål
2013

Mål
2014

83

93

100

-*)

100

100

Den genomsnittliga väntetiden från ansökan om bistånd till
beslut, månader.

2

1,6

2

2,4

2

2

Den genomsnittliga väntetiden från beslut till verkställighet
för boende, månader. Avser ej omprövningar.

8

13

6

11

6

6

Den genomsnittliga väntetiden från beslut till verkställighet
för övriga, månader. Avser ej omprövningar.

2

1

1

1

1

1

61

70

- *)

74

85

Andelen, av dem som så önskar, som har en genomförandeplan upprättad i samråd med brukaren, %.

Andelen personal med utbildning enligt de av nämnden fastställda kompetenskraven inom verksamheten för personer
med funktionsnedsättning, %.

*) Målet följs upp i årsredovisningen

Andelen, av dem som så önskar, som har en genomförandeplan upprättad i samråd
med brukaren, %.
Målet är att alla brukare som önskar en genomförandeplan ska ha en sådan. Naturligtvis nekas ingen genomförandeplan varför målet bör ligga nära 100 %. I november
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2011 var andel brukare med upprättad genomförandeplan 93 %. Att målet inte har
uppnåtts kan bero på att verksamheten inte har hunnit upprätta planer för alla som
önskat eller att man inte har registrerat de som avböjt plan. En förutsättning för måluppfyllelse är att personalen aktivt arbetar med att informera och motivera brukaren så
att denne förstår syftet och nyttan med genomförandeplan.
Den genomsnittliga väntetiden från ansökan om bistånd till beslut, månader
Målet för 2013 är oförändrat en genomsnittlig handläggningstid på två månader från
ansökan till beslut. På grund av ökat antal brukare och beslut, krav på sammanhållen
dokumentationen samt vakanser inom gruppen handläggare har målet på två månader
inte uppnåtts vid Tertial 2 2012. En förutsättning för måluppfyllelse är fortsatt arbete
med rutiner i verksamhetssystemet samt utökning med en handläggartjänst.
Den genomsnittliga väntetiden från beslut till verkställighet för boende, månader.
Avser ej omprövningar.
Målet för 2013 är oförändrat sex månader för verkställighet av boendebeslut. Under
2012 har målet inte uppnåtts avseende boendebeslut. Detta beror bl a annat på att lediga lägenheter inte motsvarar brukarens behov eller att brukaren har specifika önskemål och därför tackar nej till erbjuden lägenhet. En annan orsak är lång planeringstid
och försenad byggnation. Lediga boendeplatser erbjuds efter fördelning i boendeplaceringsgruppen. En kartläggning av brukarnas behov och ålder har gjorts under 2012.
Det gäller både personer som redan har bostad med särskild service och de personer
som väntar på lägenhet. Under 2013 kommer ett arbete att påbörjas för att få en mer
planerad rörlighet inom boendesektionen. Under 2013/14 färdigställs en gruppbostad
med fem lägenheter för unga personer med stora fysiska funktionsnedsättningar.
Den genomsnittliga väntetiden från beslut till verkställighet för övriga, månader.
Avser ej omprövningar.
Målet för 2013 är oförändrat en månad från beslut till verkställighet. Målet dvs den
genomsnittliga tiden för verkställighet har hittills uppnåtts. Icke verkställda beslut följs
upp, kommenteras och redovisas till Socialstyrelsen och till Kommunfullmäktige varje
kvartal. Under 2011 har några enskilda beslut inte kunnat verkställas i rimlig tid, dels
några beslut om daglig verksamhet som ska verkställas inom Arbetslivsförvaltningen
och dels beslut om kontaktperson där det varit svårt att hitta lämpliga kontaktpersoner
till brukare som har speciella önskemål eller behov.
Andelen personal med utbildning enligt de av nämnden fastställda kompetenskraven
inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning, %.
Målet för 2013 är 74 %. Målet för 2014 ändras till 81 % och slutmålet 85 % kommer att uppnås under 2015 om nuvarande utbildningstakt, 40 utbildade per år,
bibehålls. Kompetenskrav inom FH är omvårdnadsprogrammet eller annan för
verksamheten adekvat gymnasieutbildning exempelvis barn- och fritidsprogrammet. Funktionshinderverksamheten har sedan 2010 fått ekonomiska medel för
medarbetarnas validering och utbildning upp till omvårdnadsprogrammet. Utbildningsnivån följs upp i november varje år. För att uppnå målet krävs att verksamheten tilldelas medel för fortsatt validering och utbildning för 40 medarbetare för
2013 och 2014. Verksamheten anställer numera endast personal som uppfyller de
fastställda kompetenskraven och detta bidrar till måluppfyllelsen.
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Miljö
Verksamhetens uppdrag

Borås Stad strävar mot ett hållbart samhälle genom ett energiskt och långsiktigt miljöarbete där ekologin är ramen för vad samhället tål och ekonomin är resurserna för att
nå de eftersträvade sociala värdena.
Önskvärt idealresultat på lång sikt
• Människors påverkan på klimatet ska inte vara skadlig
• Borås Stads invånare använder inga fossila bränslen för uppvärmning
Uppnått
2010

Uppnått
2011

Mål
2012

Uppnått
Tertial 2

Mål
2013

Mål
2014

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är
miljöfordon, %.

57

68

70

70

71

72

Andelen bussar i stadstrafiken som är miljöfordon, %

88

88

90

88

90

90

4 245

4 326

4 300

4 388

4 400

4500

Antal kunder anslutna till fjärrvärmenätet.

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet som är miljöfordon, %.
Andelen miljöfordon ökar ej i samma takt längre, då vi nu byter miljöfordon mot miljöfordon. Målet skall nås genom ett fortsatt målmedvetet arbete gentemot Borås Stads
förvaltningar och bolag, med ytterligare information om kommunens resepolicy och
prioriteringsordning för olika bränsleslag. KF-beslutet är första prioritet biogasfordon,
därefter annat miljöfordon.
Andelen bussar i stadstrafiken som är miljöfordon, %
Andelen bussar i stadstrafiken som är miljöfordon mättes senast till 88 %. Mätningen
sker genom att mäta den totala km-produktionen som utgörs av biogas. Målet för 2013
sätts till 90 %.
Antal kunder anslutna till fjärrvärmenätet.
Målet för 2012 på 4 300 kunder anslutna till fjärrvärmenätet är uppfyllt med 4 388
kunder anslutna per augusti 2012. Målet för 2013 sätts till 4 400 anslutna kunder.
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Infrastruktur
Verksamhetens uppdrag

Gator och vägar
Huvuduppgiften är att för invånare och besökare svara för drift- och underhållsåtgärder avseende barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning på huvudgator, lokalgator och vägföreningsvägar.
Stadsbyggnad
Huvuduppgiften är att utöva inflytande över hur kommunens områden planeras och
bebyggs.
Önskvärt idealresultat på lång sikt
• 0-vision för trafiksäkerhet på nationell nivå ska också gälla för kommunen.
• Alla fastigheter inom verksamhetsområdet för allmän avloppsanläggning är
anslutna till den gemensamma avloppsreningen.
• Alla kunder ska uppleva att de möter kompetens, tydlighet, opartiskhet, god
service och kvalitet vid kontakter.
Uppnått
2010

Uppnått
2011

Mål
2012

Uppnått
Tertial 2

Mål
2013

Mål
2014

Antal trafikolyckor med personskador.

368

388

0

281

0

0

Andel fastigheter i kommunen anslutna till allmän
avloppsanläggning, %.

97,4

97,4

98

97

98

98,0

-

-

-

58

75

80

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

*) Målet ändrat från 6 veckor till 8 veckor p g a ny plan- och bygglag som innebär mer arbete med bygglovhandläggning

Antal trafikolyckor med personskador.
0-vision för trafiksäkerhet på nationell nivå ska också gälla för kommunen.
Målet för antalet trafikolyckor med personskador följer 0-visionen. Under år 2011
uppgick antalet rapporterade olyckor till 388. I dessa olyckor förolyckades 2 personer,
22 blev svårt skadade och 388 personer blev lindrigt skadade. Att ständigt arbeta med
trafiksäkerhetsfrågor är en viktig uppgift inom Tekniska nämndens verksamhetsområde. Ett önskvärt idealresultat på lång sikt är att inga olyckor sker (0-vision).
Andel fastigheter i kommunen anslutna till allmän avloppsanläggning, %.
Då inga större omvandlingsområden tillkommit medför detta att verksamhetsmålet
för VA inte uppnås under 2012. Målet för 2013 bibehålls och sätts till 98 %.
Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut
senast 8 veckor efter ansökan, %.
Målet nås genom att skapa bättre rutiner för ärendehanteringen, digitalt arkiv och
förbättringar i ByggR (ärendehanteringssystem). Dessutom rekryteras några nya medarbetare under höst/vinter 2012-2013.
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Egen organisation
Verksamhetens uppdrag

Engagerade och kompetenta medarbetare är grundförutsättningen för framtiden. Personalpolitiken ska bidra till detta genom att målmedvetet söka skapa en god fysisk och
psykosocial arbetsmiljö. Timavlönade behövs som ersättare vid sjukdom och semestrar
men i första hand bör tillsvidareanställning tillämpas. I första hand är det kvinnor
som är timavlönade. Det är därför viktigt ur jämställdhetssynpunkt att minska antalet
timavlönade.
Önskvärt idealresultat på lång sikt
• Genomföra fortsatta åtgärder för ökad hälsa så att andelen långtidsfriska ska öka
och den totala sjukfrånvaron ska minska till ett minimum.
Uppnått
2010

Uppnått
2011

Mål
2012

Uppnått
Tertial 2

Mål
2013

Mål
2014

Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.

5,0

5,0

4,9

5,2

5,2

5,1

Antalet sjukfall över 60 dagar.

758

757

750

738

750

740

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbetare.

506

523

450

497

475

450

Uppnått resultat avser senast aktuell 12-månadersperiod

Målområdet Egen organisation gäller alla nämnder. Målen följs upp genom att den
senaste tolvmånadersperioden redovisas och analyseras.
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Andelen sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid visar på en uppåtgående trend.
Läget i augusti visar en sjukfrånvaro på 5,2 %. För att nå målen 2013 och 2014 arbetar nämnderna med förebyggande åtgärder samt med lämpliga rehabiliteringsåtgärder
anpassade till det individuella sjukfallet.
Antalet sjukfall över 60 dagar.
Antalet långvariga sjukfall över 60 dagar har minskat under 2012. Uppföljningen i
augusti visar att sjukfallen minskat till 738 jämfört med 757 för 2011. Under året har
antalet sjukfall varierat mellan 735 och 786. Orsaken till den minskade sjukfrånvaron
är bland annat att nämnderna arbetar mer med aktiv rehabilitering i ett tidigt skede
av sjukskrivningen. Ytterligare en orsak till lägre antal sjukfall kan vara förändrade
sjukförsäkringsregler.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare.
Timavlönad personal används då behov finns av att ersätta ordinarie medarbetare vid
sjukfrånvaro, utbildningsinsatser eller annan frånvaro. Andra orsaker till att timavlönad personal nyttjas kan vara att tillfällig personal måste anställas på grund av att
viss specialkompetens behövs samt att återbesättning av tjänster inte sker i samma takt
som personal slutar. Nämnderna arbetar med att minska antal timavlönad personal
genom att upprätta vikariepooler, arbeta med olika arbetstidsmodeller samt att göra en
tidig rekrytering för återbesättning av tjänster.
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Budgetens förutsättningar och finansiella mål

»

Budgeten 2013 bygger på en både återhållsam och utökad verksamhet. På detta sätt fullföljes det av kommunfullmäktige uppsatta effektivitetsmålet på 1 % per år under 2012 och 2013. De ekonomiska
förutsättningarna är också i år osäkra. Under hösten har den ekonomiska utvecklingen dämpats, jämfört med vårens prognoser, och
viss risk föreligger nu för nya negativa konjunkturbesked.

Budgetens grunder
Budgeten är en ekonomisk plan som skall visa kommunens samlade inkomster och utgifter samt hur den finan
siella ställningen förändras under året. Budgeten är också
ett internt resursfördelningsinstrument då ekonomiska
ramar fördelas och resurser ges till olika verksamhetsområden. Budgeten skall vara så utformad och kopplad till
de olika verksamheterna att den utgör en bra grund för
styrning och uppföljning på alla nivåer.
Budgeten och det till denna kopplade månatliga budgetuppföljningssystemet på nämndnivå, samt den likaså månatliga 10-dagarsrapporten, har varit viktiga led för Borås
Stad i utvecklingen av en ekonomisk följsamhet Detta ger
bra förutsättningar, inte minst i svåra tider, till en planerad
och uthållig verksamhet.
Genom lagstiftningen 2006 om ”God ekonomisk hushållning” kopplas budgeten än närmare till övergripande verksamhetsmål, utvärdering och effektivitet. Allt viktigare
blir då att se budgeten som en del i kommunens samlade
styrsystem. Begreppet ekonomistyrning har en fortsatt
klar prioritet men måste utvecklas tillsammans med en
mer avancerad uppföljning av verksamhetsmålen. Detta
utvecklas för närvarande i det styr- och ledningssystem
som håller på att tas fram inom Kommunstyrelsen. En
annan koppling kommer att bli till det arbete som håller
på att slutföras i Vision Borås 2025. De övergripande och
långsiktiga mål för Borås som tas fram i detta arbete måste
brytas ned till indikatorer mm för att kunna mätas och
följas i uppföljningssystemet.
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Den övergripande
finansiella strategin
En god ekonomi är ett viktigt mål för kommunen och ett
grundläggande villkor för att kunna uppnå de sociala eller
välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens verksamhet. På samma sätt är en svag ekonomi ett
hinder eller en begränsning för kommunen, när det gäller
att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhets
områden. En balanserad finansiell utveckling är därför en
förutsättning för att kommunens service kan behållas och
utvecklas.
Långsiktiga resultatmål, soliditetsmål samt särskilda beslut
som t ex avsättning och plan för den dolda pensionsskul
den är instrument som Borås Stad använder i dessa sam
manhang. Borås Stad har länge haft strategin att ”det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål”. Detta
markerar tydligt att ekonomin ytterst ger förutsättningarna
för verksamheten men också utgör grunden till ett förhållningssätt som framgångsrikt präglat organisationen.

Konjunkturanpassad
finansiell strategi
Som beskrivits ovan ger de ekonomiska ramarna, och
antagandena i dessa, förutsättningarna för verksamheten.
Verksamheten blir effektivast om den har relativt stabila
förutsättningar och en viss långsiktighet. Därför bör
den finansiella strategin, som påverkar ramarna, kunna
utformas så att de ekonomiska målen kan ha ett både
långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Utgångspunkten
måste vara att ramarna i möjligaste mån, och över en
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konjunkturfas, kan stötta en jämn och planerad verksamhet. Förutsättningarna för att kunna göra avsteg från de
långsiktiga målen måste tydligt redovisas och en plan
skapas för återgång till ”normalläge”.
I budgeterna för 2010 och 2011 föreslogs relativt låga
resultatnivåer på +40 mnkr respektive +72 mnkr. Bakgrunden var att skapa en jämn verksamhetsutveckling i ett
ansträngt ekonomiskt läge. Budgeterade resultatnivåer försvarades också finansiellt av många års goda resultat. Under 10 år hade Borås Stad ökat sitt egna kapital ifrån 2,1
till 3,3 miljarder samtidigt som stora avsättningar gjorts
till dold pensionsskuld, vägprojekt m m. Bugeten för 2013
bygger återigen på förutsättningarna att Borås Stad har en
relativt stark ekonomi och det faktum att verksamheterna
visar en stor budgetföljsamhet. Detta möjliggör ett något
lågt resultat i förhållande till de långsiktiga ekonomiska
målen och till den föreslagna investeringsvolymen på ca
400 mnkr.

Stabiliseringsfond
Stabiliseringsfonden är, liksom den konjunkturanpassade
finansiella strategin, till för att kunna planera, genomföra
och utveckla en jämn och uthållig verksamhet. Fonden
gör det också lättare att i goda tider försvara ett resultat
över de långsiktiga finansiella målen. Fonden beräknas vid
utgången 2012 vara ca 100 mnkr och under 2013 planeras
fonden disponeras med 20 mnkr.

finansiella utrymmet. Dessa mål finns upptagna under
respektive verksamhet och är budgetavstämda. Kommunstyrelsen har för 2013 preciserat ett antal övergripande
huvudmålsområden med tillhörande verksamhetsmål för
hela organisationen. Dessa redovisas i ett särskilt avsnitt
och följs sedan upp i varje nämndredovisning.

Den ekonomiska plattformen
Uppbyggnaden
Landets kommuner har med undantag från åren 20022004 varit inne i en resultattillväxt sedan det nya millenniet startade. Borås Stad har liksom de flesta andra kommunerna kunnat stärka sina finansiella positioner under
denna tid samtidigt som verksamheten kunnat expandera.
De svåra år som 2009-2010 förutspåddes bli infann sig
inte heller, särskilt inte i klasserna större och medelstora
städer med befolkningstillväxt.
Borås Stads ekonomiska tillväxt förklaras inte enbart med
konjunkturmässigt ökade skatteintäkter utan också av en
kommunal organisation vars budgetföljsamhet varit stor.
Interna styrsystem såsom buffertar på olika nivåer, tydlig
ledning och tydliga mål har då fått betydelse. Systemet
sattes på prov under 2011 då stora budgetavvikelser uppstod i samband med den stora omorganisationen.

Prognosen för 2012

God ekonomisk hushållning
Fr o m Budget 2006 gäller kommunallagens förändrade
regler om ”God ekonomisk hushållning” . Detta innebär
att för ekonomin och verksamheten skall anges mål och
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Borås Stad har under ett flertal år arbetat med
finansiella nyckeltal för att analysera kommunens övergripande ekonomi. Denna analys har sedan legat till grund
för vilket verksamhetsutrymme kommunen kan tillåta
sig inom fastställda finansiella mål. Detta har varit en
framgångsrik och politiskt accepterad princip och har lett
till att kommunens resultat legat på en sådan nivå att balanskravet inte äventyrats. Vad gäller denna del föranleder
de nya lagkraven inga större förändringar mer än att de fokuserade finansiella målen tydligare lyfts fram i budgeten.
När det gäller mål för verksamheten som är av betydelse
för en god ekonomisk hushållning är det inte lika självklart. Här kan det finnas en motsägelse mellan måluppfyllelse och finansiellt resultat. Det är inte säkert att en
högre måluppfyllelse leder till god ekonomisk hushållning.
Borås Stad har en stor mängd mål för sina verksamheter
som visar vilken verksamhet som kan rymmas inom det

Budgeten för 2012 antogs med ett resultat på +98 mnkr,
dvs under den finansiella målnivån på +120 mnkr. Orsaken var att i ett läge där konjunkturen beräknas sänka
skatteintäkterna kunna behålla mesta möjliga verksamhet.
Mot bakgrund av de senare årens finansiella uppbyggnad
bedömdes ett undantag från 2 %-målet vara rimligt. I bugetförslaget disponerades 20 mnkr ur stabiliseringsfonden.
Den ekonomiska utvecklingen har under året blivit bättre.
Av delårsrapporten per augusti framgår att ökade skatteintäkter kommer att lyfta det prognosticerade resultatet för
2012 till ca +120 mnkr, exklusive extraordinära intäkter
på 27 mnkr. Ökade skatteintäkter, centrala buffertar, har
väl kunnat parera negativa nämndavvikelser på sammanlagt -40 mnkr. Prognosen exkluderar en engångsåterbetalning från AFA-försäkringen på ca 93 mnkr, då denna
beräknas användas i samband med bokslutet.
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Budgetförutsättningar 2013
Förutsättningarna för budget 2013 har genom en av SKL
beräknad lägre skatteintäktsutveckling försämrats något
under hösten. Då prognoserna nu är osäkra och kan förväntas bli sämre framgent så präglar detta budgetsituationen. En förhållandevis optimism inför kommande år ställer sig idag mer tveksam mot bl a utvecklingen av en sämre
efterfrågan på varor och tjänster från Europa. Sker mycket
kraftiga förändringar av de ekonomiska förutsättningarna
så kommer detta att få effekt för ekonomistyrningen det
kommande året.
För 2013 föreslås ett ekonomiskt resultat på +95 mnkr.
Resultatet är fortfarande något lågt i förhållande till de
långsiktiga ekonomiska målen och med hänsyn till den
relativt stora investeringsvolymen på ca 400 mnkr. Motiven för budgeten är desamma som i tidigare budgetar – ett
starkt finansiellt läge för Borås och målet med en jämn
verksamhetsutveckling. I den stabiliseringsfond som skapats överförs som tidigare planerats resurser på 20 mnkr
för att förstärka 2013. Tidigare beslut om effektiviseringar
för 2012 och 2013 fullföljes förutom inom skolsektorn.
Särskild uppmärksamhet har funnits för besparingsmöjligheter inom den administrativa överbyggnaden.

Skatteuttaget
Borås får höga betyg i flera tunga finansiella nyckeltal och
har förutsättningar att klara sig genom en lågkonjunktur.
Detta förutsätter dock en fortsatt ekonomistyrning med
sikte att bibehålla god ekonomisk hushållning. Kommunstyrelsen kan nu, inom ramen för en långsiktig ekonomisk
strategi och ett oförändrat skatteuttag behålla nuvarande
verksamhetsnivå. Senaste året för en skattehöjning var
1995 (exklusive skatteväxlingar med Regionen) och då
med 0:75 kr. Kommunstyrelsen föreslår oförändrad skattenivå under 2013, vilket innebär en skattesats på 21:06 %.

Investeringar
Ett av Borås Stads ekonomiska mål är att minimera
kapitalanvändningen. Bakgrunden är att investeringar i
princip är långsiktiga åtaganden och där lånekostnader
kraftigt kan förändras över tiden. Med en för stor andel
bundna kostnadsposter i budgeten kan manöverutrymmet för maximal verksamhet på sikt försämras. Därför
har Borås satt en riktpunkt på varje års investeringsvolym.
Denna teori får dock inte gälla för s k lönsamma investe‑
ringar t ex byte av oljepannor.
Utifrån att kommande investeringar normalt genererar
nya nettokostnader för verksamheten måste de som istället påverkar ekonomin positivt stimuleras. Lönsamma
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investeringar läggs alltså utanför den investeringsram som
normalt gäller. Denna grupp har inför 2013 utökats med
exploateringsområden för industrin då kostnadskalkylerna
här över tiden skall gå ihop skall gå ihop med tomtpriserna. Investeringsnivån på 402 mnkr är hög med tanke
på de relativt lägre resultaten. Såväl likviditet som soliditet
kommer att minska som följd. Samtidigt är det effektivt att utnyttja lågkonjunkturens prisbild och dessutom
kunna bidra till sysselsättningen. En annan aspekt som
bör läggas in vid prioritering av investeringar är miljön.
Ett sätt att få ned den kommunala investeringsnivån, och
i senare skeden driftkostnaderna, är att byggnationen
genomförs eller medfinansieras av en extern part. Borås
Arena och Ryahallen är ett exempel på detta.

Finansiella mål
Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
2011 2012

2013

96,8

95,2

95,2

3,2

3,5

3,6

Verksamhetens nettokostnader 100,0

98,7

Nettokostnader
Avskrivningar

%
Mål

98,8 97-98

Att verksamhetens nettokostnader får ta högst 97-98 %
av skatteintäkter och generella statsbidrag i anspråk är för
Borås del grunden till en god ekonomisk hushållning. Målet innebär ett resultat som är ca 115 mnkr. Detta resultat
behövs för att långsiktigt kunna finansiera nödvändiga
investeringar utan att behöva låna till hela beloppet. En
annan viktig aspekt är pensionsskulden intjänad t o m
1997‑12‑31 den s k ansvarsförbindelsen som enligt redovisningslagen inte får upptas i balansräkningen. För Borås
del innebär den årliga skulduppräkningen en ökning
med ca 30 mnkr per år. Även denna ökning bör kunna
inrymmas i resultatet. Under 2004‑2009 har 440 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. För 2013 budgeteras ett resultat på +95
mnkr för kommunen. Detta är under det finansiella målet
men bedöms som godtagbart då kommunens finansiella
ställning är stark nog att ge nämnderna ett något högre
verksamhetsutrymme under 2013.
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Budget 2013

Soliditet
2011

2012

2013

65,5

65,7

65,9

0

118

115

Förändring av
eget kapital mnkr

104

98

95

Självfinansiering av
tillgångsökning, %

100

83

83 80-100

Soliditet, %
Tillgångsförändring, mnkr

Mål

Det andra övergripande finansiella målet 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 som tar resurser från
kärnverksamheterna. En ökad soliditet innebär å andra
sidan en ökad internf inansiering av tillgångarna och lägre
finansiella kostnader. En balanserad finansiell utveckling
förutsätter en bibehållen relation mellan det egna kapitalet
och tillgångarna. För oförändrad soliditet måste det egna
kapitalet öka i samma takt som tillgångarna.
Resultatet är budgeterat till 95,0 mnkr och tillgångarna
beräknas öka med 115,0 mnkr, vilket innebär att 83 % av
tillgångsökningen beräknas finansieras med egna medel.
Detta gör att soliditeten ökar något till 65,9 %

Nettokostnaderna exkl avskrivningar är budgeterade
till 4 839,2 mnkr. Mellan 2012 och 2013 ökar netto
kostnaderna med 163,8 mnkr. Tillsammans med avskrivningar på 182,0 mnkr blir verksamhetens nettokostnader
5 021,2 mnkr en ökning jämfört med budget 2012 på
3,6 %.
Skatteunderlaget enligt 2012 års taxering, dvs de beskattningsbara inkomsterna inkomståret 2011, har räknats
upp med Sveriges kommuners och landstings bedömda
uppräkningsfaktorer med hänsyn till de beräknade
inkomstökningarna åren 2012 och 2013. Detta innebär
att hänsyn även tagits till beräkningar av preliminära skatteavräkningar. Med en skattesats på 21,06 % beräknas då
de totala skatteintäkterna bli 4 002,4 mnkr.
De generella statsbidragen, som främst består av inkomst
utjämningsbidrag upp till garanterad skattekraft är
budgeterade till 1 078,7 mnkr. Summan inkluderar även
kostnadsutjämning, LSS‑utjämning, regleringsbidrag,
samt den kommunala fastighetsavgiften. Här ingår även
20 mnkr som tas i anspråk ur stabiliseringsfonden.
Finansnettot är budgeterat till 35,0 mnkr vilket är en ökning med 5,0 mnkr jämfört med 2012.
Resultatet före extraordinära poster blir med dessa förutsättningar 95,0 mnkr. Då några extraordinära intäktereller kostnader inte är budgeterade, blir årets resultat också
95,0 mnkr.
Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym på 370,0 mnkr. Efter avskrivningar och
avyttringar motsvarar detta en ökning av anläggningstill
gångarna med 188,0 mnkr. Omsättningstillgångarna
beräknas minska med 73,0 mnkr. Sammanlagt ökar
tillgångarna med 115,0 mnkr.
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mnkr
2011

2012

2013

1 059,4

1 092,0

1 124,8

-5 823,0

-5 767,4

-5 963,9

-158,3

-170,0

-182,0

-4 921,9

-4 845,4

-5 021,1

Resultatbudget
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

3 796,0

3 837,3

4 002,4

Generella statsbidrag och utjämning

1 126,8

1 076,0

1 078,7

Finansnetto

27,5

30,0

35,0

Resultat före extraordinära poster

28,4

98,0

95,0

Extraordinära intäkter

75,5
103,9

98,0

95,0

Anläggningstillgångar

3 209,1

3 409,1

3 597,1

Omsättningstillgångar

2 151,9

2 069,9

1 996,9

Summa

5 361,0

5 479,0

5 594,0

3 510,2

3 608,2

3 703,2

72,1

98,0

95,0

1 006,6

1 006,6

1 006,6

0

0

0

844,1

864,2

884,2

5 361,0

5 479,0

5 594,0

268,0

277,0

Extraordinära kostnader
Årets resultat

Balansbudget

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
- därav årets resultat
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa

Finansieringsbudget
Tillförda medel
Överskott från verksamheten

263,3

Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel

-315,8

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

416,4

Minskning av finansiella anläggningstillgångar

27,0

20,0

20,0

396,9

288,0

297,0

-362,0

-370,0

-370,0

-3,7

-30,0

-30,0

-365,7

-400,0

-400,0

25,2

-112,0

-103,0

Ökning av långfristiga skulder
Summa
Använda medel
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Ökning av finansiella anläggningstillgångar
Minskning av långfristiga skulder
Summa
Förändring av likvida medel
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Finansiell analys
Borås Stads finansiella analys utgår från den s k RKmodellen. 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.

Fyra aspekter vid finansiell bedömning
Vilken balans har kommunen
haft mellan sina intäkter och
kostnader under året och
över tiden?

Resultat

Kapacitet

Risk

Kontroll

Föreligger några risker som
kan påverka kommunens
resultat och kapacitet?

Vilken kapacitet har kommunen
haft att möta finansiella svårigheter på lång sikt?
Vilken kontroll har kommunen
över den ekonomiska utvecklingen?

Resultat
Resultatutveckling

Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
Bokslut
2011

Årets resultat, mnkr

Budget Ber utfall
2012
2012

Budget
2013

104

100

147

95

Årets resultat/
skatteintäkter %

2,1

2,0

3,0

1,9

Årets resultat/
eget kapital %

3,0

2,7

4,0

2,6

Resultatet för Borås Stad har varit positivt varje år fr o m
1997. De redovisade resultaten de senaste åren har legat
under det finansiella målet och beror på relativt stora
frivilliga avsättningar till främst pensionsskulden och
medfinansiering av infrastrukturprojekt. Borträknas dessa
har de finansiella målen väl uppfyllts.
För 2012 förväntas resultatet bli bättre än Kommunfullmäktiges budget främst beroende på högre skatteintäkter och markförsäljning än förväntat. Resultat för 2012
budgeterades till en lägre nivå än normalt i syfte att ge
verksamheterna ett större utrymme mot bakgrund av
kommunens starka finansiella ställning.
För 2013 budgeteras ett resultat på 95 mnkr vilket är
under det finansiella målet även detta år. Resultatet
innebär ett utrymme för nämndernas nettokostnader på
3,4 % jämfört med budget 2012. Relateras det budgeterade resultatet 2013 till det egna kapitalet innebär det en
ökning med 2,6 % som därmed värdesäkras då inflationen
exklusive bostadsräntor (KPIF) förväntas bli låga 1,1 %.

Bokslut
2011
Nettokostnader
Avskrivningar

96,8

Budget Ber utfall
2012
2012
95,2

95,0

%
Budget
2013
95,2

3,2

3,5

3,3

3,6

Finansnetto

-0,6

-0,6

-0,7

-0,7

Verksamhetens
nettokostnader

99,4

98,0

97,6

98,1

En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än vad den främs
ta inkomstkällan skatteintäkter och generella statsbidrag
gör. För 2012 beräknas nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 97,6 % vilket
är inom det finansiella målet. Detta beror främst på att
de beräknade skatteintäkterna har ökat med ca 50 mnkr
sedan Kommunfullmäktiges antog den ordinarie budgeten
i november 2011.
För 2013 budgeteras att verksamhetens nettokostnader
inkl finansnettot skall ta 98,1 % av skatteintäkterna i
anspråk vilket i stort sett är inom den finansiella målsättningen på 97-98 %. Bl a på grund av den finansiella oron
kring ett andel länders skuldsituation förväntas konjunkturen vara fortsatt osäker. Det budgeterade resultatet
skall ses i ljuset av detta och kommunens goda finansiella
ställning.
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Risk

Finansiering av nettoinvesteringarna
Bokslut
2011

Budget Ber utfall
2012
2012

Budget
2013

Överskott från verksamheten, mnkr

262

268

313

277

Årets nettoinvesteringar, mnkr

362

370

400

370

72

72

78

75

Självfinansieringsgrad %

Nettoinvesteringarna beräknas under 2012 uppgå till 400
mnkr. Exkluderas de kostnader som ej är rörelsekapitalpåverkande, dvs kostnader som ej föranlett någon likvid
utbetalning kommer Borås att ha 313 mnkr kvar när den
löpande driften är betald. Självfinansieringsgraden uppgår
till 78 % vilket innebär att nettoinvesteringarna nästan
kan betalas med egna medel från verksamheten i enlighet
med de finansiella målen. För 2013 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 75 % vilket beror på att investeringarna beräknas till en hög nivå även 2013.

Kapacitet
Soliditet
Bokslut Budget
2011
2012
Soliditet, %

Budget
2013

65,5

65,7

65,9

0

118

115

Förändring av eget kapital mnkr

104

98

95

Självfinansiering av
tillgångsökning, %

100

83

83

Tillgångsförändring, mnkr

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Soliditeten visar hur mycket av tillgångarna
som har finansierats med egna medel. Kommunens övergripande finansiella mål är att soliditeten skall uppgå till
80 %. Strävan att nå detta mål har med något undantag
uppfyllts de senaste åren. Under 2012 beräknas soliditeten
öka något.
För 2013 visar tabellen att 83 % av tillgångsökningen
beräknas kunna finansieras med egna medel vilket är i
enlighet med de finansiella målen. Målet uppnås genom
en investeringsnivå som ökar tillgångarna med 115 mnkr.
Ett tillräckligt stort resultat kan budgeteras vilket gör att
tillgångsökningen ryms inom de finansiella målen.
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Likviditet
Bokslut Budget
2011
2012
Kassalikviditet, %
Rörelsekapital, mnkr

Budget
2013

254

245

234

1 308

1 206

1 128

Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste kunna betalas med
antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och
ersättningar eller andra omsättningsbara tillgångar. Kassa
likviditeten som mäter förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder beräknas i budget 2013
uppgå till 234 %. Kassalikviditet under 100 % innebär
att de kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Borås Stad strävar efter att ha en låg likviditetsreserv. Inom Internbanken kan både kommunen och de
kommunala företagen tillgodose behovet av kortfristiga
betalningsmedel genom att utnyttja den gemensamma
likviditetsreserven. Genom denna möjlighet har kommunen en rimlig likviditet i förhållande till betalningsströmmarna. Dessutom består de kortfristiga skulderna till ca
en tredjedel av semesterlöneskuld till de anställda. Denna
kommer inte att omsättas det kommande året. Rörelsekapitalet minskar både 2012 och 2013 beroende på en
förhållandevis hög investeringsnivå.
Extern upplåning
Bokslut Budget
2011
2012
Total låneskuld, mnkr

0

0

Budget
2013
0

Kommunens gjorde sin senaste amortering på låneskulden
under 2004. Detta innebär att kommunen sedan dess inte
har några långfristiga låneskulder för egen del. I balansräkningen finns upptaget långfristiga skulder på ca 300
mnkr. Dessa avser en del av Internbankens utlåning till de
kommunala bolagen. För den kommunala förvaltningsorganisationens del har de senaste årens goda resultat inneburit att den externa låneskulden som i mitten av 1990-talet var uppe i ca 600 mnkr nu helt har kunnat amorterats
ned. Detta innebär lägre risk för ränteförändringar och ett
utökat verksamhetsutrymme.
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Kontroll

Framskrivning av resultatet 2014-2015

Budgetavvikelse

mnkr
Bokslut Bokslut
2010
2011

Kommunen, mnkr
Nämnder/förvaltningar, mnkr

Ber utfall
2012

-7

-44

+22

-72

-104

-44

En grundläggande förutsättning för att uppnå en god ekonomi och tillfredsställande kontroll över verksamheten är
att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet inom
tilldelat kommunbidrag. Tabellen ovan beskriver budgetavvikelsen dels för kommunen som helhet i form av årets
resultat före extraordinära poster och dels nämndernas
utfall i förhållande till kommunbidraget. Kommunen har
de två senaste åren redovisat negativa avvikelser jämfört
med budget på grund av stora avsättningar i boksluten.
För 2012 förväntas en positiv budgetavvikelse som främst
beror på förbättrat skatteintäktsutfall.
De två senaste åren har nämndernas budgetföljsamhet
försämrats. För 2010 och 2011 berodde de negativa budgetavvikelserna främst på ökade kostnader för de snörika
vintrarna och engångskostnader i samband med införandet av den nya förvaltningsorganisationen 2011 samt
ianspråktaganden av tidigare ackumulerade resultat. För
2012 ser det bättre ut när den nya organisationen nu ”satt
sig” sammanfogat med ett konsekvent arbete ute på nämnder/förvaltningar med fokus på ett framgångsrikt och
frekvent uppföljningsarbete. Det är viktigt att nämndernas
verksamhet framöver är under kontroll och en nödvändig
utveckling om de finansiella målen skall kunna hållas.
Kontroll över ekonomin är en grundförutsättning för den
”goda” kommunen och gagnar verksamheten långsiktigt.

Utveckling de kommande
åren 2014-2015
Skatte- och bidragsintäkterna beräknas för Borås del
öka med 2,9 % 2014 och 3,6 % 2015. I siffrorna är inte
medräknat någon effekt av det kommande förslaget till ny
kostnadsutjämning. Prognosen bygger på en långsam förbättring av konjunkturen som beräknas ta fart först under
2015. Viss osäkerhetsberedskap måste därför iakttagas.
Kommunen har inrättat en stabiliseringsfond för att
kunna utjämna resurser mellan åren i syfte att ge verksamheterna stabilare planeringsförutsättningar. För perioden
2013-2015 planeras budgeten att förstärkas med 20 mnkr
årligen med medel ur stabiliseringsfonden.

Verksamhetens nettokostnader
- årlig förändring, %

mnkr

2013

2014

2015

-5 021

-5 170

-5 339

3,6

3,0

3,3

5 081

5 227

5 413

- årlig förändring , %

3,4

2,9

3,6

Resultat

95

92

109

370

370

370

98,8

98,9

98,6

Skatte- och bidragsintäkter

Nettoinvesteringar
Nettokostnader, % av skatteintäkter

Skatte- och bidragsintäkterna är hämtade från Sveriges
Kommuners och Landstings prognos för Borås Stad.
Nettokostnadsberäkningen bygger på 2013 års budget
uppräknad med hänsyn till den förväntade löne- och
prisutvecklingen och det utrymme som skatteintäkterna
medger. Resultatnivån 2013-2015 innefattar också de förändringar som föreslås i budgetpropositionen för 2013.
Investeringsvolymen förutsätts att ligga på 370 mnkr
under hela planperioden. För att bibehålla och ej ytterligare öka investeringsvolymen är det viktigt att effektivare
nyttja de bef intliga tillgångarna och därigenom hålla
tillbaka behovet av investeringar. En effektivare kapital
användning, dvs att bättre utnyttja det kapital som bundits i verksamheten och att avyttra tillgångar som inte är
nödvändiga för kommunens verksamhet, är ett alternativ
till besparingar och neddragningar.
Nyckeln till en fortsatt god ekonomi för Borås Stad är att
upprätthålla en god resultatnivå och en investeringsnivå
som inte genererar en alltför stor tillgångsökning. Planen
ovan visar på en resultatnivå som just nu inte beräknas
uppfylla de finansiella målen. Detta får anses vara rimligt
de närmsta åren efter en konjunkturnedgång och med ambitionen att upprätthålla en rimlig nivå på verksamheten.
Kommunens finansiella ställning kräver heller inte att den
fulla finansiella målsättningen behöver uppfyllas varje år.
Resultatnivån kan därför ses som en fallhöjdsmarginal vid
förändrade ekonomiska förutsättningar.
Borås Stad har de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling. Tillväxten medför att efterfrågan på
kommunens tjänster ökar och därmed också kostnaderna.
Om skatteintäkterna inte får den förväntade positiva
utvecklingen som förutsägs ställer detta särskilda krav för
att kunna möta efterfrågan av mer service. Handlingsberedskap måste byggas in i ekonomin för att kunna möta
nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa konsekvenser för verksamheten.

Verksamhetens nettokostnader som tidigare kunnat öka
med i genomsnitt ca 4 % har nu fått växlas ned till lägre
nivåer. För perioden 2013‑2015 budgeteras en genomsnittlig ökning av nettokostnaderna med 3,3 % per år.
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»

Budgeten 2013 bygger på att lönekostnaderna ökar med 3.0 %, medan övriga kostnader räknas upp med 1,5 %. Det ekonomiska målet
för nämnderna är normalt noll, dvs att kommunbidraget motsvarar
nettokostnaderna. Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål.
Investeringsbudgeten 2013 är på 402 mnkr exkl utbyggnad av de
nya industriområdena Norra och Västra Viared samt Nordskogen

I detta avsnitt redovisas Kommunstyrelsens budgetförslag för kommunens olika interna redovisnings- eller
ansvarsenheter, i detta fall de olika nämnderna. Vilka
nämnder eller ansvarsenheter det handlar om framgår av
nedanstående organisationsschema.
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Driftbudgeten
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 netto
kostnaden per nämnd.
Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och kost
nader. Inom ramen för kommunens internhyressystem
omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämnderna
beslutar själva med vissa begränsningar om sin lokalan
vändning. Begränsningarna avser att säkerställa ett för
kommunen som helhet effektivt lokalutnyttjande. An
svaret omfattar också kapitalkostnaderna. Detta innebär
bl a att ökade kapitalkostnader p g a investeringar inkräktar på utrymmet för övriga verksamhetskostnader.
En effektivare kapitalanvändning, dvs 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 resp nämnd är det budgeterade
resultatet efter kommunbidrag i den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budgeterade resultatet
är i normalfallet noll, dvs budgeten baseras normalt på
att kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. Vissa
undantag förekommer dock. Det handlar då främst om
att nämnderna i budgeten finansierar verksamheten med
överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från
tidigare år.

I vissa fall är nämndernas verksamhet uppdelad i olika
ansvarsområden. Det ekonomiska målet gäller då för resp
ansvarsområde. Om en nämnd tilldelas mer än ett kommunbidrag, kan inte kommunbidragen omfördelas mellan
resp ansvarsområde.
Det ekonomiska målet är överordnat andra verksam‑
hetsmål. 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 årsbudgeten eller av Kommunstyrelsen.
Liksom föregående år gäller att nämnderna inom sin budget skall avsätta 1 % av kommunbidraget till oförutsedda
händelser/buffert. Syftet med bufferten är att nämnderna
under året skall ha en handlingsberedskap mot oförutsedda händelser. Inträffar inga sådana får nämnden successivt
under året disponera bufferten till sin verksamhet.

Kommunbidrag 2013
Kommunstyrelsen fastställde i juni med utgångspunkt
från beräknade resurser och utifrån önskvärd prioritering
och inriktning på verksamheten ekonomiska ramar för
nämndernas budgetarbete. Ramarna bygger på de förutsättningar som den ekonomiska utvecklingen ger. Budgetramarna uppgick till sammanlagt 4 968,0 mnkr. Höjningen bygger på en kompensation för lönekostnadsökningar
på 3,0 % medan övriga kostnader räknas upp med 1,5 %.
Totalt innebar ramarna att kommunbidragen till nämn
derna höjdes med 99,2 mnkr jämfört med 2012 års
skatteväxlade budget, vilket motsvarar 2,0 %. I Kommunstyrelsens slutliga budgetförslag uppgår kommunbidragen
till 5 037,0 mnkr. Sammantaget har kommunbidragen till
nämnderna ökat med 3,4 % jämfört med budget 2012.
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Kommunbidrag per nämnd

tkr

Nämnd

Budget
2012

Budget
2013

Kommunfullmäktige

10 000

10 500

4 150

4 200

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
- stadskansliet

59 300

61 600

102 900

94 400

300

800

0

0

26 600

30 700

0

0

128 800

140 200

- föreningsbidrag

39 000

39 200

Samhällsbyggnadsnämnden

32 150

32 700

- kommungemensam verksamhet
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
- fastighetsförvaltning
- övrig verksamhet
Servicenämnden
Fritids‑ och folkhälsonämnden
- fritid och folkhälsa

Tekniska nämnden
- väghållning skog parker m m

135 010

139 350

- persontransporter

56 750

57 200

Miljö- och konsumentnämnden

17 000

18 400

Kulturnämnden

125 350

132 500

Utbildningsnämnden

457 900

464 900

Sociala omsorgsnämnden

602 950

621 250

Arbetslivsnämnden

202 950

210 400

4 850

5 400

52 100

55 950

824 250

863 600

Överförmyndarnämnden
Stadsdelsnämnd Norr
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnd Väster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet

24 750

26 200

1 031 800

1 058 600

Stadsdelsnämnd Öster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Summa
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32 000

34 900

897 900

934 000

4 868 760

5 036 950

Investeringsbudget
I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. Varje
investeringsanslag är bundet till ett givet projekt och
kan inte användas till annat ändamål än det ursprungli
gen avsedda. Investeringsanslag beviljas antingen direkt i
årsbudgeten eller genom särskilda beslut i Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen. Anslag genom särskilda
beslut skall grundas på inkomna anbud.
Sammanlagt uppgår de planerade nettoinvesteringarna
under åren 2013-2015 till 1 248 mnkr, varav 488 mnkr
2013, 424 mnkr 2014 och 336 mnkr under 2015. De
något lägre volymerna efter budgetåret är normala med
hänsyn till att projekt med kort framförhållning alltid
dyker upp.
Finansieringsbudgeten och de finansiella avstämningarna
bygger på en årlig investeringsvolym på 370 mnkr för åren
2013‑2015. Erfarenhetsmässigt sker alltid tidsförskjutningar i investeringsprogrammet. Samtidigt tillkommer
nya projekt, av vilka ett flertal är under utredning och inte
är medtagna i budgeten.
För att bedömningen av investeringsvolymen skall bli rätt
i förhållande till de åtaganden som investeringar normalt
innebär så beaktas även externa projekt som t ex Borås
Arena kalkylmässigt. Projekt som dessa där t ex ändrade
ränteförhållanden direkt påverkar kommunens resultaträkning bör bedömningsmässigt betraktas som om de vore
egna investeringar.
I tabellen Investeringsplan redovisas de planerade investeringsprojekten. I de fall anslag anvisas direkt i budgeten
har detta markerats med ”B”.
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INVESTERINGSPLAN 2013-2015
Verksamhet

Total
utgift

Utgift
tom
2012

Budget
2013

Plan
2014

2015

GEMENSAMMA FUNKTIONER
Särskilda servicefunktioner
Ventilation och energiåtgärder

Lfn

31 500

26 500

5 000 B

0

0

Ökad tillgänglighet i kommunala lokaler

Lfn

7 000

6 000

1 000 B

0

0

Hyresgästanpassningar

Lfn

13 000

9 000

4 000 B

0

0

Restaurering av Gamla Vattentornet

Lfn

7 000

0

7 000

0

Boråsparkens sommarteater

Lfn

1 650

0

1 650

0

Belysning

Lfn

16 000

0

0

Boråsparken, rotundan

Lfn

1 290

1 290

0

Konvertering elradiatorer

Lfn

13 700

0

0

Brandkårsmuseum

Lfn

6 100

6 100

0

Stadsdelskontor Öster, förstudie

Lfn

500

0

0

Orangeriet i Stadsparken

Lfn

25 000

500

19 500

0

Kårhuset kongresscenter, förstudie

Lfn

1 000

750

0

0

Nytt elektroniskt låssystem Saltemad

Lfn

1 000

1 000

0

0

Kopiatorer/utskriftsenheter

Sn

9 000

3 000 B

3 000

3 000

Fordon och maskiner

Sn

45 000

15 000 B

15 000

15 000

40 550

53 540

18 000

40 000

20 000

20 000

40 000

20 000

20 000

3 000

3 000

3 000

Summa Gemensamma funktioner

178 740

13 000

1 000 B
0

2 011

4 800 B
0
500 B

57 761

5 000
250 B

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD
Markförsörjning
Inköp av fastigheter

Ks

Summa Infrastruktur och skydd

80 000
80 000

0

GATOR, VÄGAR OCH PARKER
Kommunikationer
Attraktiv stad

Tn

9 000

Div mindre gatu- och broarbeten

Tn

23 000

6 500 B

6 500

6 500

Program för tillgänglighet

Tn

3 000

1 000 B

1 000

1 000

Gång- och cykelvägar

Tn

9 000

5 000 B

3 000

3 000

Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort

Tn

3 000

1 000 B

1 000

1 000

Ny kollektivtrafik 2013

Tn

21 000

1 000 B

0

0

Upprustning centrummiljöer

Tn

3 000

1 000

1 000

1 000

Upprustning centrummiljöer
Norrby Hässleholmen, förstudie

Tn

1 000

1 000

0

0

37

Budget 2013 | Nämndernas verksamhet

INVESTERINGSPLAN 2013-2015
Total
utgift

Verksamhet

Utgift
tom
2012

Plan

Budget
2013

2014

2015

3 000

3 000

3 000

0

0

3 500

0

Viared

Tn

9 000

Viared flygplats

Tn

500

Saltemadsbron

Tn

3 500

Förbifart Sjöbo - Fristadvägen genom Sjöbo

Tn

33 730

13 000

13 000 B

7 730

0

Promenadstråk längs Viskan

Tn

7 500

1 794

500 B

500

500

Parkering för cyklar

Tn

3 500

3 500

0

0

Högskolan - Simonsland

Tn

6 000

5 000

0

0

Grönområdesplanen

Tn

1 500

500 B

500

500

Lekplatser

Tn

13 000

5 000 B

4 000

4 000

Alelyckan

Tn

1 200

200

1 000

0

Ny belysning - parker

Tn

1 500

750

0

0

152 930

16 544

51 450

35 730

23 500

10 000

0

0

500 B
0

1 000

Parkverksamhet

Summa Gator, vägar, parker

750 B

FRITID OCH KULTUR
Idrotts- och fritidsanläggningar
Konstgräsplaner

FoF

10 000

Förstudie isbana Boda

FoF

500

500 B

0

0

Diverse mindre inventarier och utrustning

FoF

4 500

1 500 B

1 500

1 500

Alidebergsbadet SM-veckan 2014

Lfn

2 500

2 500

0

0

Evenemangsstaden Borås

FoF

2 500

2 500 B

0

0

Tillgänglighetsanpassning av Kypeområdet

FoF

800

800 B

0

0

Näridrottsplatser

FoF

1 000

0

0

Förstudie Boråshallen

Lfn

250

250 B

0

0

Kronängs IP - Gässlösa

Lfn

35 950

501 B

0

0

Konstnärlig utsmyckning samt inköp av konst

Kn

2 400

800 B

800

0

Skulpturbienallen 2014

Kn

1 000

1 000 B

0

0

Konstnärlig utsmyckning, textilkonst

Kn

300

100 B

100

100

Textile and Fashion Center (Simonsland)

Kn

9 450

9 450 B

0

0

Kulturhuset Barnens kulturrum

Lfn

2 500

2 500 B

0

0

Inventarier och diverse mindre investeringar

Kn

1 100

500 B

300

300

2 700

1 900

1 000

35 449

Kulturverksamhet

Summa Fritid och kultur

38

74 750

35 449

33 901
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INVESTERINGSPLAN 2013-2015
Total
utgift

Verksamhet

Utgift
tom
2012

Plan

Budget
2013

2014

2015

AFFÄRSVERKSAMHET
Näringsliv
Utbyggnad av övriga industriområden

Ks

75 000

25 000

25 000

25 000

Utbyggnad av Västra Viared

Ks

250 000

46 000

30 000

30 000

Utbyggnad av Norra Viared

Ks

40 000

20 000

20 000

0

Utbyggnad av Nordskogen

Ks

40 000

20 000

20 000

0

Ks

45 000

15 000

15 000

15 000

126 000

110 000

70 000

Bostäder
Utbyggnad av bostadsområden
Summa Affärsverksamhet

450 000

0

PEDAGOGISK VERKSAMHET
Förskola
Förskola Sjömarken, 140 barn

Lfn

26 000

0

1 000

25 000

Trandaredsgården tillbyggn 2 avd

Lfn

10 500

10 500

0

0

Förskola Alideberg, 6 avd

Lfn

26 000

500

13 100

12 400

0

Förskola Dammsvedjan,
alternativt Svedjeskolan, 140 barn

Lfn

26 000

15

0

2 400

23 585

Förskola Dalsjöfors, 6 avd

Lfn

26 000

0

1 000

25 000

Frufällegården, tillbyggn 2 avd

Lfn

12 000

7 975

4 025

0

0

Förskola Brämhult

Lfn

26 000

110

0

1 000

24 890

Förskola Sparsör, 6 avd

Lfn

26 000

89

0

5 900

20 011

Förskola Hestra, 140 barn

Lfn

29 700

5 540

20 000

4 160

0

Förskola Kransmossen, 6 avd

Lfn

27 000

32

0

15 494

11 474

Förskola Milstensgården, 6 avd

Lfn

27 000

500

14 600

11 900

0

Förskola Centrum, 6 avd, förstudie

Lfn

500

0

0

Ombyggnad Bodaskolan etapp 2
(årskurs 7-9, samlingssal m m)

Lfn

74 675

25 725

46 643

Ombyggnad Erikslundsskolan, förstudie

Lfn

500

500 B

0

0

Ombyggnad Bergdalsskolan

Lfn

68 154

45 894 B

0

0

Bergdalsskolan inventarier

Sdn N

1 000

0

0

Ombyggnad Kristinebergskolan

Lfn

100 000

32 000

67 061

0

Ombyggnad Kristinebergskolan, gymnastikbyggnad

Lfn

8 000

4 000

4 000

0

Fristadskolan 7-9 (energieffektisering)

Lfn

13 000

13 000

0

0

500 B

Grundskola
582

22 260

1 000
939

1 725
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INVESTERINGSPLAN 2013-2015
Total
utgift

Verksamhet
Ombyggnad Myråsskolan, förstudie

Lfn

500

Lfn

1 700

Utgift
tom
2012

Budget
2013

Plan
2014

2015

0

0

1 700

0

0

500 B

Gymnasieskola
Bäckängsgymnasiet (Matsal, Bibliotek)
Summa Pedagogisk verksamhet

530 229

38 542

163 044

152 040

176 603

2 367

13 000

0

7 530 B

0

0

500

0

0

7 925

4 000

0

VÅRD OCH OMSORG
Omsorg om äldre- och funktionshindrade
Sonat/Serenadsgatan, särskilt boende psyk

Lfn

15 500

133

Kelvingatan, särskilt boende psyk

Lfn

15 500

7 970

Badhusgatan , särskilt boende psyk

Lfn

500

Boende för komplexa behov

Lfn

12 500

Hulta äldreboende 60 platser (förstudie)

Lfn

96 000

0

2 500

25 000

Dammsvedjan LSS-bostäder 5 lgh

Lfn

12 400

500

11 900

0

Brotorp LSS-bostäder 5 lgh

Lfn

12 400

500

11 900

0

Norra Sjöbogatan LSS

Lfn

7 000

5 000

2 000

0

Brämhult, LSS-boende 5 lgh

Lfn

12 000

500

8 500

3 000

0

Inventarier LSS-boenden och särskilda boenden psyk

SOn

2 400

0

1 200

800

186 200

9 178

33 222

49 500

25 800

1 652 849

157 474

488 167

423 510

335 803

-35 000

-35 000

Summa Vård och omsorg

SUMMA NETTOINVESTERINGAR
Summa nettoinvesteringar exkl utbyggnad
av nya industriområden

Försäljning av mark och fastigheter

40

575

400 B

402 167

Ks

-105 000

-35 000

Budget 2013 | Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

2011

2012

2013

72

50

50

Kostnader

-11 225 -10 050

-10 550

Nettokostnader

-11 153 -10 000

-10 500

Intäkter

Kommunbidrag

9 800

10 000

10 500

Resultat

-1 353

0

0

Ackumulerat resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Kommunfullmäktiges uppgift
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande
organ och utses i allmänna val vart fjärde år. Kommun
fullmäktiges 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 40 ersättare och sammanträder normalt 12 gånger per år. Mandatfördelning under perioden 2011-2014 är följande.
Arbetarpartiet socialdemokraterna
24
Moderata samlingspartiet
19
Folkpartiet liberalerna
6
Kristdemokraterna
3
Vägvalet
1
Vänsterpartiet
5
Centerpartiet
4
Miljöpartiet De Gröna
5
Sverigedemokraterna
6
Under Kommunfullmäktige budgeteras också det kommunala partistödet och bidrag till förtroendemannaut
bildning.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Kommunfullmäktige verksamhet
inkl partistöd, förtroendemannautbildning och representation räknas upp med 500 tkr inför 2013, vilket motsvarar
beräknade kostnadsökningar. Verkligt utfall regleras varje
år till 0 då Kommunfullmäktige saknar möjlighet att hantera avvikelser. Kommunbidraget fastställs till 10,5 mnkr.

Kommunfullmäktiges
uppdrag 2013
Under det kommande verksamhetsåret planeras nio kvällssammanträden, ett halvdagsammanträde för behandling
av årsredovisning inkl ansvarsfrihet samt ett tvådagarssammanträde för behandling av nästkommande års
budget.
Kommunen ger ett ekonomiskt stöd till de politiska partierna representerade i Kommunfullmäktige för att förbättra
partiernas möjligheter att utveckla en aktiv medverkan
i opinionsbildningen och därigenom stärka den lokala
demokratin. Varje parti erhåller ett och ett halvt belopp
Grundnivå (GN) enligt ”Bestämmelser om ersättningar
till kommunens förtroendevalda” i grundstöd. Vidare
erhåller varje parti ett GN per mandat.
Partierna som är representerade i Kommunfullmäktige erhåller också bidrag till utbildning av sina förtroendevalda
och har dessutom möjlighet till två dagars studiebesök
inom verksamhetsområdet.
VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

-6 747

-5 375

-5 444

-4 406

-4 625

- 5 056

Sammanträden m m
Nettokostnader tkr
Partistöd
Nettokostnader tkr
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Revisorskollegiet

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

2011

2012

2013

736

740

855

Kostnader

-4 813

-4 890

-5 055

Nettokostnader

-4 077

-4 150

-4 200

Kommunbidrag

4 100

4 150

4 200

23

0

0

2 930

2 930

-

-

-

-

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Revisorskollegiets uppgift
Revisionen syftar till att pröva om verksamheten sköts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, i överensstämmelse med budget och fullmäktiges fastställda mål, om räkenskaperna är rättvisande
och om organisationen är ändamålsenlig samt om den
interna kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.
Revisorsgrupperna skall enligt kommunallagen och god
redovisningssed årligen granska
• all den verksamhet som bedrivs inom nämnder och
styrelser
• årsredovisningen, inkl den sammanställda redovisningen som även omfattar verksamhet i andra juridiska
personer
• de kommunala företagen genom de revisorer och lekmannarevisorer som utses i dessa.
Revisorerna skall varje år till Kommunfullmäktige i revisionsberättelsen avge en bedömning av granskningsresultatet samt avge ett särskilt uttalande om att ansvarsfrihet
tillstyrks eller ej.
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Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till revisorskollegiet ökar till 4,2 mnkr.
Då kollegiet har ett ackumulerat överskott på 2,9 mnkr
finns möjlighet att söka frigöra detta om ytterligare behov
finns.

Revisorkollegietes uppdrag 2013
Kommunrevisionen utgörs för närvarande av tolv av fullmäktige valda revisorer fördelade på två revisorsgrupper.
Ordförande och vice ordförande ur respektive grupp bildar
tillsammans ett revisorskollegium. Under Revisorskollegiet
lyder Stadsrevisionen, som biträder revisorsgrupperna i
granskningsarbetet.
Genom en effektiv revision ska Kommunfullmäktiges
behov av tillsyn och kontroll av verksamheten säkras.
Enligt revisionsplanen kommer all verksamhet att granskas utifrån tillgängliga resurser och efter vad som bedöms
väsentligt och riskfyllt. Efter en väsentlighets- och riskbedömning kommer viss fördjupad granskning att utföras.
Därutöver ska Revisionen följa upp och efter behov biträda
nämnderna i uppbyggnaden av en effektiv organisation för
intern kontroll.
För 2013 uppgår den egna personalstyrkan till totalt 5
revisorer. En av revisorerna arbetar på deltid med forsknings- och utvecklingsuppgifter. Denna insats kommer
att partsfinansieras av primärkommunala revisionskontor
i landet. Den egna personalstyrkan kompletteras med köp
av externa revisionskonsulter.
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppdrag är fördelat på två kommunbidrag. Det första avser Kommunstyrelsens förvaltning som redovisas under Kommunledning. Det andra kommunbidraget avser Kommungemensamma verksamheter, som inte har något direkt
samband med Kommunstyrelsens egen verksamhet men som ändå ansvarsmässigt
budgeteras här.

Kommunledning
EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

2011

2012

2013

64 947

54 417

55 247

-133 553

-113 717

-116 847

Nettokostnader

-68 606

-59 300

-61 600

Kommunbidrag

69 264

59 300

61 600

658

0

0

5 000

5 000

5 000

-51 000

-60 000

-166 000

79 492

25 000

35 000

Intäkter
Kostnader

Resultat
Ackumulerat resultat
Investeringar
Försäljning av mark
och fastigheter

Kommunstyrelsens uppgift
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet. Detta gäller även den
verksamhet som bedrivs i kommunala företag. Kommun
styrelsen ska vidare uppmärksamt följa de frågor som
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska
ställning. Kommunstyrelsen ska särskilt ägna sig åt mål
sättnings‑, framtids- och uppföljningsfrågor.
I Stadskansliets verksamhet ingår att utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt att följa upp, utvärdera
och utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också
att arbeta med kvalitetsfrågor, informera om ny lagstiftning, huvudmannaskapsgränser m m.
Ambitionen är att arbetet ska koncentreras och renodlas
till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta
åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive

ansvarsområden inom fastställda riktlinjer och ramar.
Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination
med utvärdering och analys av nämndernas resultat. Kommunstyrelsens roll som ”koncernledning” med ansvar även
för den verksamhet som drivs i bolagsform ska utvecklas.
Stadskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän
kommunadministration, ekonomistyrning, personal/
förhandling, samhällsplanering, näringslivsfrågor, kvalitet
och utveckling samt information/marknadsföring.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2013 blir 61,6 mnkr, vilket är en
ökning med 2,3 mnkr. Utöver årlig uppräkning och 1 %
effektivisering, ligger det i denna summa kompensation
med 1,5 mnkr avseende nya tjänster. Flera av de uppdrag
som ges verksamheten ligger i budgetskedet helt eller
delvis finansierade genom centralt avsatta medel som
senare kommer att fördelas till de verksamheter de berör.
Exempel på denna typ av projekt under Kommunstyrelsen
är ”Stöd till Lokal utveckling” där det är avsatt 2,0 mnkr.
Utöver det finns det avsatt 2,5 mnkr för utveckling av
kollektivtrafiken samt 0,2 mnkr avseende ökat bidrag till
kvinnojouren.

Kommunstyrelsens uppdrag 2013
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2013 utreda
att genomföra en hälsoundersökning av personal inkluderande vilka grupper eller personer, hur ofta samt till vilken
kostnad.
Kommunstyrelsen fokuserar under 2013 på att serva
det stora antalet intressenter som om eller nyetablera sig
i Borås, här är de nya industriområdena Viared Norra,
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Västra och Nordskogen en förutsättning för framgångsrikt
arbete.
Kommunstyrelsen får i uppdrag under 2013 att följa upp
och utreda den förenklade biståndshandläggningen.
Vision Borås 2025 utgår från en hållbar utveckling. Under
2013 påbörjas implementeringen av visionen. Det gäller
att skapa förståelse för såväl visionens innebörd som hur
vi i Borås ska göra för att komma dit. En stor utmaning är
att bevara och utveckla hållbarhetsperspektivet i implementeringen och utmana att finna synergieffekter mellan
de olika hållbarhetsdimensionerna.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2013 se över
hur grundskolans anpassningskostnader till förändrat
elevunderlag skall hanteras framöver, då det idag ser olika
ut mellan våra stadsdelsnämnder.
Kommunstyrelsen fortsätter arbetet med att bygga Borås
varumärke som kreativ Mode och Textilstad. Textile and
Fashion Center, respektive Market Place är två viktiga
redskap inom detta område. Business Region Borås är ett
samarbetsprojekt mellan Sjuhärads kommuner startas upp
och samordnas genom näringslivsenheten under 2013.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett utredningsunderlag innehållande förutsättningar för ledning,
styrning och ekonomiska förutsättningar för projekt
Viskan.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2013 utreda
förutsättningarna för införande av skolkort till samtliga
skolungdomar.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2013 utreda
”framtidens kollektivtrafik” och att ta ett helhetsgrepp
om den långsiktiga trafikplaneringen som är påbörjad och
infogad i en trafikstrategisk utredning. Där ingår bland
annat att utreda frågor som gäller en yttre ring, förbifarter, parkering, spårburen trafik och busstorgets framtida
placering.
Kommunstyrelsen ska fortsätta att förbättra ekonomistyrningen genom budget, årsredovisning och andra styr- och
uppföljningsprocesser. Detta innebär ett arbete med att
tillsammans med den politiska ledningen föra ut och få
förståelse för ekonomiska styrsignaler i organisationen,
särskilt gäller det att hantera de budgetavvikelser som
nämnderna lämnar, samt att aktivera ett anläggningsråd
för att styra investeringsbudgeten. För internbanksverksamheten och för arbetet med ägarstyrningen av stadens
bolag kommer fokus att vara att anpassa sig till lagkrav om
konkurrensneutralitet och affärsmässiga avkastningskrav
för bostadsbolagen.
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att under året ta fram en
strategi för grön IT som innebär bland annat att den IThårdvara som kommunen köper in ska ha en bra energioch miljöprestanda. En utredning skall genomföras under
året.
Borås Stad arbetar personalpolitiskt aktivt för ökad
jämställdhet och mångfald. Mångfald i form av olikheter
i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra personliga
förutsättningar är en styrka som kommunen aktivt ska ta
tillvara.
För att klara Borås Stads framtida rekryteringsbehov
och behålla den befintliga personalen behövs en hel del
strategiska åtgärder för att öka vår attraktivitet. Kommunstyrelsen ska följa och utveckla frågor som berör områdena
organisation, ledarskap, flexibla arbetstider, minskning
av andelen deltidsanställda, alternativa ersättningssystem,
karriärmöjligheter och kompetensutveckling.
Arbetet med att minska sjukfrånvaron bland kommunens anställda måste ha fortsatt hög prioritet genom att
intensifiera arbetet med rehabilitering, utveckla samverkan med företagshälsovården och lyfta fram goda exempel på hälsofrämjande arbete. En fortsatt satsning på att
motverka ohälsa görs också genom projektet Medarbetarcentrum, som drivs i Sjuhärads kommunalförbunds
regi. Ett arbete pågår för att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering inom kommunens verksamheter.
Under 2013 utreds och utpekas Götalandsbanans sträckning genom kommunen. Översiktsplan med fokus på
järnvägssträckningen ska möjliggöra exploatering av nya
bostads- och verksamhetsområden. Samlad trafikstrategi,
strategisk planprogram för Knalleland och fördjupning av
översiktsplanen för området sydväst om staden är exempel
på andra strategiska utredningar som pågår under 2013.
Kommunstyrelsen har i uppdrag att uppdrag att utarbeta
ett markstrategiskt program. I detta redovisas det egna
behovet av mark för framtida bebyggelse- och rekreationsområden samt områden för framtida markbyten. Storleken
av det utökade markbehovet utreds i detta arbete.
Borås Stad deltar tillsammans med övriga Sjuhäradsbygden i arbete med mål att nå Levande Landsbygd i Sjuhärad 2013. Arbetet drivs i projekt Leader Sjuhärad som
stöttas av EU och svenska landsbygdsprogrammet med
satsning på ekologisk, ekonomisk och social utveckling.
Arbetet sker i partnerskap mellan offentlig sektor, privat
sektor och ideell sektor.
Fortfarande finns det delar av vår kommun som inte har
tillgång till en fungerande datakommunikation. En bredbandsuppkoppling gör det möjligt att arbeta från hemmet,
kommunicera med myndigheter, lämna in arbetsuppgifter
till skolan m m. Särskilt viktigt är detta på landsbygden
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med längre avstånd och sämre kommunikationer. Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en ny IT-infrastrukturplan, ansöka om tillgängliga bidrag samt att upphandla
bredband för att täcka befintliga bredbandsbrister inom
kommunen.
Arbetet med att utveckla former för medborgarinflytande
är igång. Principer kommer att fastställas under 2013.
Under 2013 fortsätter de fyra förbättringsledarna att arbeta förvaltningsövergripande med större förbättringsprojekt
utifrån Six Sigma-metodiken och med fokus på processer.

Övergripande verksamhetsmål

Investeringar
Inköp och försäljning av fastigheter

För inköp av fastigheter budgeteras ett belopp på 40,0
mnkr. Samtidigt beräknas fastigheter säljas för 35,0 mnkr
under 2013.

Utbyggnad av industriområden

Utbyggnad av Västra Viared budgeteras till ett belopp på
46,0 mnkr, Norra Viared till ett belopp på 20,0 mnkr
samt Nordskogen 20,0 mnkr under år 2013. Övriga
industriområden budgeteras till 25 mnkr.

Egen organisation

Utbyggnad av nya bostadsområden

Jämfört med hur det ser ut för kommunen som helhet
(se avsnittet Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål), ligger Kommunstyrelsen på en mycket låg nivå för
sjukfrånvaro, timavlönade och deltidsanställda. Styrelsen
arbetar för att bibehålla de låga nivåerna.

För utbyggnad av nya bostadsområden avsätts under år
2013 ett belopp på 15,0 mnkr.

VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

-56 783

-57 172

-58 969

-8 430

-9 216

-9 182

-2 540

-3 008

-3 136

-9 547

-9 418

-9 837

5 922

9 500

9 500

1 724

1 685

1 700

9 800

10 414

10 335

Kommunledning, administration
Nettokostnader tkr
Information och marknadsföring
Nettokostnader tkr
Administrativ service
Nettokostnader tkr
Nämnd- och styrelseverksamhet
Nettokostnader tkr
Markförsörjning, arrenden
Nettointäkter tkr
Tomträttsavgälder, Näringsliv
Nettointäkter tkr
Tomträttsavgälder Bostäder
Nettointäkter tkr
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Kommungemensam verksamhet
EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

2011

2012

2013

62

45

45

Kostnader

-199 527 -102 945

-94 445

Nettokostnader

-199 465 -102 900

-94 400

Kommunbidrag

194 200

102 900

94 400

Intäkter

-5 265

0

0

Ackumulerat resultat

Resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Kommunstyrelsens uppgift
Under den Kommungemensamma verksamheten har den
verksamhet samlats som inte har något direkt samband
med Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som
ändå ansvarsmässigt budgeteras under Kommunstyrelsen.
I den kommungemensamma verksamheten ingår avgifter
till Sveriges Kommuner och Landsting, Sjuhärads kommunalförbund samt kommunens bidrag till NAVET.
Bidrag ges även då kommunen har åtagit sig att svara för
hyran för Stiftelsen PROTEKOs lokaler. Större poster i
den kommungemensamma verksamheten är kommunens
avgift till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund samt
tillköp av kollektivtrafik för att höja ambitionsnivån för
Västtrafik.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Kommunstyrelsens ram för Kommungemensam verksamhet minskas till 94,4 mnkr, vilket
är en minskning med 8,5 mnkr beroende på minskade
kostnader avseende kommunikationer.
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Kommunstyrelsens uppdrag 2013
Näringslivsfrämjande åtgärder

Borås Stad har åtagit sig att svara för hyran för stiftelsen
PROTEKO:s lokaler. Stiftelsen är ett fristående resurscentrum för utbildning och rådgivning för företag inom
tekoområdet och närliggande branscher.

Räddningstjänst

Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga,
Tranemo och Ulricehamn har bildat ett räddningstjänst
förbund, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som
ska svara för räddningstjänsten inom området. Förbundets
kostnader ersätts av kommunerna utifrån en fastställd
fördelning där Borås Stad har en fast andel på 49,8 %
under 3 år.

Kommunikationer

Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken i Borås,
upphandlar denna genom olika entreprenader. Fr.o.m.
2012 tog regionen över ägaransvaret för Västtrafik genom
en skatteväxling och täcker genom ett aktieägartillskott
skillnaden mellan Västtrafiks kostnader och intäkter.
Trafikutbudet följer trafikförsörjningsplanen. Genom
aktieägaravtalet har kommunerna givits tillfälle att genom
tillköp höja ambitionsnivån för Västtrafik. För Borås del
gäller detta gratis resor för pensionärer under lågtrafik
som beräknas till 7,3 mnkr under 2013. Gratis resor för
färdtjänstberättigade och enhetstaxa beräknas till en sammanlagd kostnad av 2,4 mnkr.
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

-14 113

-14 115

-14 115

-1 765

-1 787

-1 840

-67 130

-68 236

-68 681

-114 905

-19 700

-9 700

Bidrag till samarbetsorganisationer, Kommunalförbundet, SKL
Nettokostnader tkr
Näringslivsfrämjande åtgärder, PROTEKO
Nettokostnader tkr
Räddningstjänst
Nettokostnader tkr
Kommunikationer, Västtrafik AB
Nettokostnader tkr
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Valnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

2011

2012

2013

648

-

-

Kostnader

-3 004

-300

-800

Nettokostnader

-2 356

-300

-800

Kommunbidrag

300

300

800

-2 056

0

0

Ackumulerat resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Intäkter

Resultat

Nämndens uppgift
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförande av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt
för av Riksdagen och Kommunfullmäktige beslutade
folkomröstningar. Valnämndens huvudsakliga verksamhet äger av naturliga skäl rum de år det är allmänna eller
EU‑val.
Kommunen är indelad i tre valkretsar med tillsammans
81 valdistrikt. Kostnaderna för verksamheten under valår
består till största delen av arvoden till valförrättarna i de
olika distrikten. Under de år som inte är valår begränsas
kostnaderna till arvoden till valnämndens ledamöter,
lokalhyror för förvaring av material och nödvändiga kompletteringar av valmaterial.

Ekonomiska förutsättningar
Nämndens kommunbidrag sätts till 0,8 mnkr 2013, en
höjning på 0,5 mnkr. Medel som används till en tjänst
som arbetar heltid med valplanering och valadministration.

Nämndens uppdrag 2013
Nämnden kommer 2013 att planera för kommande uppgifter samt att se över material m m.
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Lokalförsörjningsnämnden

Resurstilldelningen till Lokalförsörjningsnämndens är i budgeten fördelat på två kommunbidrag eller ansvarsområden. De olika områdena är ”Fastighetsförvaltning” och
”Övrig verksamhet”. Inför 2011 förändrades nämndens uppdrag så att ansvaret för
idrottsanläggningar samt skötsel av verksamhetslokaler tillfördes nämnden.

Fastighetsförvaltning
EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

2011

2012

Intäkter

626 833

655 057

684 321

Kostnader

633 162 -658 057

-682 634

Nettokostnader

-6 279

-3 000

2013

1 687

Kommunbidrag

-3 353

4 000

0

Resultat

-9 832

1 000

1 687

Ackumulerat resultat

-1 688

-688

-

-31 302

-26 750

-22 300

Nettoinvesteringar

byggdes en ny organisation upp för att hantera de nya
uppdragen inom fastighetsförvaltningen samt förvaltningen av idrottsanläggningar. En utmaning är samordna
verksamhetsnämndernas lokalanvändning till det för
kommunen totalt bästa med hänsyn till att behoven inom
olika verksamhetsområden utvecklas olika och därigenom
tillgodose den flexibilitet som är nödvändig i lokalplaneringen.

Ekonomiska förutsättningar
Nämndens uppgift
Lokalförsörjningsnämndens huvuduppgift är att tillgodose de kommunala förvaltningarnas behov av sunda och
ändamålsenliga verksamhets- och förvaltningslokaler.
Undantag från nämndens ansvar är lokaler och verksamhetsspecifika anläggningar hos bl a Servicenämnden och
Tekniska nämnden.
Verksamheten har tre huvudinriktningar, lokalförsörjning, byggprojekt och fastighetsförvaltning. Målet för
lokalförsörjningen är att kommunens verksamheter
bedrivs i så ändamålsenliga och rationella lokaler som möjligt. Byggverksamhetens mål är att vara samordnande och
verkställande i nybyggnad och ombyggnad av kommunala
fastigheter. Fastighetsförvaltningens mål är att effektivt
sköta kommunala fastigheter och lokaler.
Utveckling av fastighetsförvaltning är en ständigt pågående process. En så låg kostnadsnivå som möjligt är ett
självklart mål utan att för den skull ge avkall på fastigheternas/lokalernas ändamålsenlighet eller underhåll. 2011

Verksamhetens kostnader täcks av interna hyror från
brukarna. Internhyrorna baseras på kapitalkostnader,
driftkostnader, fastighetsskötsel och försäkringskostnader.
Kostnader för löpande och planerat underhåll fördelas
per kvadratmeter. I hyran finns pålägg för kostnader för
tomma lokaler samt kostnader för att avhjälpa fukt- och
mögelskador samt genomföra mindre utredningar. Systemet bygger på att lokalförsörjaren kan teckna olika avtalsnivåer. Fr o m 2011 är huvudparten av avtalen tecknade på
nivå 4, dvs inklusive fastighetsskötseln.
Med hänsyn till den relativt stora omsättningen har
internhyrorna under senare år varit väl avvägda mot kostnaderna. Målet är att här inte skapa några negativa resultat
som stör brukarnas planering när de senare skall regleras.
Den nya organisationen med ett större helhetsansvar för
lokalförsörjaren beräknades att spara ca 5 mnkr per år
genom en effektivare fastighetsdrift. Denna förväntning
kommer att följas upp löpande. Det är viktigt att lokalförsörjarens ambitionsnivå stämmer överens med brukarnas
så att hyresökningarna uppfattas som rimliga.
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En förutsättning för att få kommunens totala budget i
balans för 2013 är att verksamheterna effektiviseras. Detta
kan för de flesta nämnder styras genom tilldelningen av
kommunbidrag. För verksamheter som t ex lokalförvaltningen som inte finansieras av kommunbidrag utan av
ersättningar från brukarna finns inte denna direkta metod
för att styra det ekonomisk utrymmet. Det är därför viktigt att Lokalförsörjningsnämnden kan visa för brukarna
att de generella effektivitetskraven får genomslag även på
kostnadsutvecklingen för lokalförvaltningen.

Ägda lokaler

Den totala kostnadsmassan för ägda internhyresfastigheter
är drygt 460 mnkr och med en kostnad på 989 kr/kvm.
Hyresökningen är 4,3 %. Förvaltningslokalerna exklusive
bad- och idrottshallar beräknas kosta 999 kr/kvm, en ökning med 3,3 %.

Inhyrda lokaler

Internhyran i befintliga inhyrda objekt ger i genomsnitt en
kostnad av 1 019 kronor per förhyrd m², en höjning med
2,4 % per kvadratmeter i förhållande till budget 2012.
Huvuddelen av alla hyresavtal är indexuppräknade

Nämndens uppdrag 2013
Nämndens huvuduppdrag är att skaffa sig överblick över
fastighetsbeståndet och därefter kunna fatta långsiktiga
beslut för Borås Stad. Utveckling av fastighetsförvaltningen är en ständigt pågående process. Nämndens prövande
roll utifrån Borås Stads helhetsperspektiv skall vara stark.
En så låg kostnadsnivå som möjligt är ett självklart mål
utan att för den skull göra avkall på fastigheternas/lokalernas ändamålsenlighet eller underhåll.
Det är viktigt att kvalitén på kommunens fastigheter fortsätter att höjas liksom utvecklingen mot sunda hus. Vid all
planering av byggprojekt skall ett ekologiskt synsätt läggas
på val av material, värme- och ventilationssystem m m.
Lokalförsörjningsnämnden beskriver i sitt budgetförslag
att ett av de viktigare målen är att sänka energiförbrukningen. Driftenheten inventerar löpande möjliga energibesparingsprojekt. Exempel på åtgärder är utbyte av belysningsarmaturer, ventilationsöversyner samt konvertering
av elradiatorer.
Nämnden skall fortsätta förbättringen av lokalförsörjnings‑ och projektprocessen. Speciellt viktiga är de tidiga
skedena i dessa processer. Anspråken i samband med
investeringar måste hållas tillbaka och arbetet med tidiga
programbeskrivningar måste intensifieras för att undvika
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fördyringar i byggprojektens sena planeringsskeden. Programmen skall vara så väl underbyggda och analyserade
att de kan utgöra realistiska underlag för beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.
Ett övergripande mål är hållbarhet. Här kommer ekologisk
hållbarhet i fösta rum med en fortsatt energieffektivisering som ett av huvudmålen. Det är med hänsyn till detta
viktigt att lokalförsörjningsnämndens fortsatta effektiviseringsarbete fortsätter och att resultaten mäts och följs upp.
Förutom arbetet i befintligt fastighetsbestånd så är energieffektivitet också målet vid tillbyggnad och nybyggnad.
Materialval, yteffektivitet är här faktorer som spelar en roll
och bör beskrivas väl i samband med projekteringar.
För att ställa om Borås till en hållbar stad skall ”grön el”
införas. Denna el ska uppfylla Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier som är baserade på förnybara energikällor
som vind, vatten, solkraft och biobränslen. Utöver detta
ställs ytterligare krav på miljöhänsyn vid produktionen för
att säkerställa att inte negativa ekologiska effekter uppstår
på exempelvis skogar och vattendrag.
Investeringsbudgeten för fastighetsförvaltningen omsluter
2013 ca 206,3 mnkr. Bland de projekt Lokalförsörjningsnämnden arbetar med i olika faser kan nämnas
• Förskola Milstensgården
• Kristinebergsskolan
• Ombyggnad förskolan Trandaredsgården
• Förskola Hestra
• Förskola Fristad
• Bodaskolan
• Bergdalsskolan
• Orangeriet i Stadsparken
• LSS-boenden Brämhult och Sjöbo
De olika investeringsprojekten kommenteras under respektive brukarnämnd med undantag för cirka 22,6 mnkr som
utgör s k egna investeringar. Detta är i första hand projekt
inom fastighetsbeståndet såsom t ex energiutvecklingsprojekt och hyresgästanpassningar.

Övergripande och egna
verksamhetsmål
Nämndens sjukfrånvaro är 1,9 % hittills för 2012.
Nämnden sätter ett mål på 2 % för 2013, dvs i praktiken
oförändrat. För övriga övergripande mål för personalområdet, långa sjukfall respektive användning av timanställda,
gäller att omfattningen är nära noll.
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Lokalförvaltningen har ett antal interna energimål som är
viktiga och angelägna att följa:
• Ett mål är driftoptimering av nybyggen av LSS-boenden
där målet för energiförbrukningen sätts till 50 kWh/m2
• Ett annat mål är att värmeeffektivsera kommunens
lokaler och anläggningar.. Här är målet att årligen
minska förbrukningen av energi. Åtgången beräknas
till sjunka från 156 kWh/m2/år 2011 till 135 kWh/m2/
år 2014.

Investeringar

Restaurering av Vattentornet

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat en utgift på 7,0
mnkr för att upprustning av Vattentornet och tillhörande
byggnader. Kommunstyrelsen avsätter 7,0 mnkr under 2014.

Boråsparkens sommarteater

Lokalförsörjningsnämnden redovisar ett behov av underhåll och upprustning av Boråsparkens Sommarteater.
Kommunstyrelsen avsätter 1 650 tkr under 2014.

Ventilations- och energisparåtgärder

För ventilations‑ och energisparåtgärder och övrig energieffektivisering avsätts 4,0 mnkr för 2013. Kapitalkostnaderna kommer att läggas på de objekt som ur driftekonomisk synpunkt har gynnats av åtgärderna.

Boråsparken, Rotundan

Hyresgästanpassningar

Brandkårsmuseum

För mindre investeringar i fastighetsbeståndet avsätts 4
mnkr för 2013. Detta innebär en smidighet i att anpassa
lokalerna.

Lokalförsörjningsnämnden anger att Brandkårsmuseet behöver renoveras och byggas till. Härigenom skulle verksamheten kunna utvecklas och bli mer tillgänglig för allmänheten. Kommunstyrelsen avsätter 6,1 mnkr under 2014.

Lokalförsörjningsnämnden anger att det finns behov av
renovering och upprustning av Rotundan i Boråsparken.
Kommunstyrelsen avsätter 1290 tkr under 2014.

Ökad tillgänglighet i kommunala lokaler

Begränsad tillgänglighet till vissa kommunala lokaler
är fortfarande en realitet för många grupper av personer
med funktionsnedsättning. I investeringsbudgeten avsätts
därför 1,0 mnkr för 2013 för åtgärder som syftar till att
förbättra tillgängligheten för dessa grupper.

Orangeriet i Stadsparken

Lokalförsörjningsnämnden redovisar en utgift på 25,0 för
ett Orangeri i Stadsparken. I detta ska bl.a. finnas lokaler
för rådgivning inom konsument-, energi-, klimat- och miljöområdena liksom utrymmen för café m.m. Kommunstyrelsen avsätter 25,0 mnkr, varav 5,0 mnkr under 2013.

Konvertering elradiatorer

Byta ut elradiatorerna till fjärrvärme eller pellets. Projektet
beräknas till 4,8 mnkr under 2013.

Kongresscenter

Lokalförsörjningsnämnden anger att en förstudie bör
utföras för ombyggnad till ett kongresscenter i Kårhuset.
Kommunstyrelsen avsätter 250 tkr under 2013.

Belysning

Genom att byta ut gamla armaturer genom teknik och
närvarostyrning, dagsljusavkännare mm kan man effektivisera elanvändningen. Arbetet påbörjades under 2010 och
utgiftsberäknas till 16,0 mnkr, varav 1,0 mnkr beräknas
för 2013.

Elektroniskt låssystem Saltemad

Lokalförsörjningsnämnden konstaterar att nuvarande låssystem vid Saltemad har brister. Bl a behövs ett nytt system
för styrning av bommarna som reglerar in- och utfart till
området. Kommunstyrelsen avsätter 1,0 mnkr under 2013.

Nytt kontor för Stadsdelsförvaltningen Öster

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en förstudie
startas för att utreda Stadsdelsförvaltningen Östers lokalbehov i permanenta lokaler. Utgiften beräknas till 0,5
mnkr under 2013
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

Intäkter tkr

413 854

442 329

462 266

Kostnader tkr

418 242 -441 324

-460 663

Ägda fastigheter

Varav
- driftkostnader tkr

15 618

-17 133

-12 630

- konsumtionsavgifter tkr

79 162

-80 835

-80 603

- löpande underhåll tkr

25 482

-20 528

-21 229

- planerat underhåll tkr

30 576

-34784

-36 133

- förvaltningskostnad tkr

12 136

-14 849

-15 578

- lokalbankskostnader tkr

1 841

-1 746

-1 888

- kapitalkostnader tkr

217 293 -232 466

-246 595

Antal ägda m2*

425 367

446 273

422 492

Kostnader kr/m

896

967

999

182 065

182 065

185 071

1 005

995

1 019

Antal hyrda m

2

2

Kostnad kr/m2

* Exkl vissa idrottsanläggningar
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Övrig verksamhet
EKONOMISKT SAMMANDRAG
Intäkter
Kostnader

tkr

2011

2012

2013

118 831

125 266

135 381

-150 534 -151 866

-166 081

Nettokostnader

-31 703

-26 600

-30 700

Kommunbidrag

26 450

26 600

30 700

Resultat

-5 253

0

0

Ackumulerat resultat

6 930

6 930

6 930

Nettoinvesteringar

-1 391

-250

-250

Nämndens uppgift
I Lokalförsörjningsnämndens övriga verksamhet ingår ett
antal mycket olika verksamheter som ansvarar solidariskt
för ramens resultat:
Ledning och administration, övriga fastigheter, pensionärsbostäder, LSS‑bostäder, äldreboende, koloniträdgårdar, civilförsvarsanläggningar, kiosker, personalserveringar, mark- och fastighetsreserv, försäkrings- och
säkerhetsverksamhet.
Ledningsadministrationen omfattar Lokalförsörjningsnämndens och kontorets gemensamma administration
samt personalserveringarna i Fullmäktigehuset, Stadshuset
och förvaltningshuset Nornan.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget 2012 föreslås till 30,7 mnkr. Här ingår
en förstärkning med 3,8 mnkr för en anpassning till det
faktiska hyresunderskottet för äldreboenden och LSSboenden.

Investeringar
Kårhuset – kongresscenter

För att utreda förutsättningarna för Kårhuset att bli Borås
nya kongresscenter i Simonslandsområdet och Högskolans
campus har godkänts en utgift på 1 000 tkr, varav 250
tkr beräknas kvarstå till 2013.

VERKSAMHETSMÅTT
2011

Antal hyrda lägenheter
Yta m2
Kostnad per m2
Intäkt per m

2

Resultat
Äldreboende

Markreserv innehåller fastigheter och lokaler som kommunen äger i olika syften. Förvaltningsuppdragets omfattning styrs i stor utsträckning utifrån överordnade beslut
om mark- och fastighetsförvärv samt försäljningar.

LSS-boende

Äldreboendet avser boende för äldre med biståndsbeslut.
Inom gruppen ägda och hyrda boende finns 949 lägenheter varav ”blockförhyrs” 233 lägenheter av olika hyresvärdar. Hyrorna täcker inte fullt kostnaderna varför verksamheten redovisas i den ”anslagsfinansierade” övrigtramen.

2013

Pensionärsbostäder

Övriga fastigheter innehåller ett antal fastigheter som
av olika anledningar är svåra att hantera inom lokalför
valtningens internhyressystem. Detta innebär i princip att
hyran inte helt täcker respektive fastighets kostnad, varför
resterande del får finansieras via kommunbidrag.

LSS‑boendet ger inte full kostnadstäckning varför verksamheten är redovisad inom övrigtramen.

2012

Intäkter
Kostnader
Resultat

Intäkter
Kostnader
Resultat

30

30

30

1 897

1 897

1 897

1 022

975

1030

974

969

972

-48

-11

-58

53 923

56 521

57 975

-62 604

-63 442

-65 796

-8 681

-6 920

-8 001

15 348

18 272

16 357

-24 662

-26 170

-26 873

-9 314

-7897

-10 516

22 219

20 996

29 442

-27 873

-26671

-35 130

-5 654

-5 675

-5 688

Övriga fastigheter
Intäkter
Kostnader
Resultat

Pensionärslägenheterna omfattar 30 bostadsrättslägenheter i anslutning till servicehuset Duvan på Lugnet. Ambitionen är att lägenheterna successivt skall förändras från
äldreboende till LSS-boende eller annan form av anpassat
boende.
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Servicenämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

2011

2012

2013

399 330

407 000

455 000

-393 933

-407 000

-455 000

Nettokostnader

5 397

0

0

Kommunbidrag

0

0

0

5 397

0

0

Intäkter
Kostnader

Resultat
Ackumulerat resultat

23 357

23 357

-

Nettoinvesteringar

-15 398

-18 000

-18 000

Nämndens uppgift
Servicenämnden har till uppgift att erbjuda och utföra
tjänster till kommunala förvaltningar och företagm m.
Genom att samla de kommunaltekniska resurserna finns
förutsättningar för en effektiv och rationell produktion.
Verksamheten skall kontinuerligt anpassas till den volym
och kvalité som beställs. Servicenämnden tillhandahåller
följande tjänster
• tryckeriservice och kopieringstjänster
• entreprenad, parkverksamhet och idrottsanläggningsskötsel
• bygg- och fastighetsservice
• fordonsuthyrning
• verkstadsservice, förrådshållning och uthyrning
Fr o m 2011 tillfördes nämnden ansvaret för ytterligare ett
antal kommungemensamma servicefunktioner
• IT-verksamheten
• Redovisning och del av finansverksamheten
• Växel och reception
• Löneservice
Servicenämndens övergripande verksamhetsidé är att
”Alla medarbetare verkar för Borås Stads bästa i
uppgiften att vara kommunens leverantör av stads‑
teknik och administrativa tjänster”
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Ledstjärnor för Servicenämnden som alltid skall prägla
beteendet och sättet att utföra arbetsuppgifterna är:
• Måluppfyllelse Vad är vår uppgift? Vad får vi betalt
för?
• Rätt kvalitet Ej för hög! Ej för låg!
• Effektivt resursutnyttjande Använd krafterna rätt!
• Helhetssyn Inte bara egen verksamhet utan även till
kommunens bästa!
• Omtanke Visa intresse respekt och omtanke gentemot
medarbetare, kollegor och arbetskamrater och deras
arbetssituation.
• Sund ekonomi Bra ekonomisk kontroll på vår verksamhet!
• Affärer Vara omdömesgill och klok i beställare/utförandeprocessen.

Ekonomiska förutsättningar
Som brukligt budgeteras ett ekonomiskt 0-resultat för Servicenämnden även under år 2013 De tillkommande verksamheterna 2011 har ökat omsättningen med ca 120 mnkr
och antal medarbetare med 100-110 stycken. Liksom den
befintliga verksamheten finansieras de nya funktionerna
av brukarna. Detta ställer då krav på Servicenämnden att
inte automatiskt kostnadskompenserar sig i priserna till
brukarna. Verksamheten måste löpande rationaliseras för
att möta utvecklingen. Kommunstyrelsen förutsätter att
Servicenämnden bidrar till att uppfylla de effektivitetsoch rationaliseringskrav som ställs på de tekniska verksamheter som är nämndens huvudbeställare och övriga
nämnder/förvaltningar när det gäller de administrativa
tjänsterna.

Nämndens uppdrag 2013
Servicenämnden skall genom att erbjuda hög servicegrad
och personal med bra kompetens bli efterfrågade i tillräcklig omfattning och på egna meriter. Servicenämndens roll
som prisdämpande faktor på den kommunala marknaden
kommer därför att vara fortsatt betydelsefull framöver.
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Nämnden skall även fortsättningsvis fokusera på effektivitetsutveckling. Detta innebär jämförelser med andra
liknande enheter inom andra kommuner samt med aktörer på den öppna marknaden. Ambitionen är att ha en hög
professionell nivå inom alla områden.
Nämnden måste ständigt anpassa personalstyrkan och
dess kompetenser till den levererande produktmixen och
de typer av tjänster som kunderna efterfrågar. Nämnden
måste också se till att ha rätt kompetens i organisationen.
Det kommer att ställas höga krav på förmågan att rekrytera nya medarbetare med kunskaper och erfarenheter som
motsvarar behoven under de närmaste åren.
Utveckla kunskapen om LOU-upphandlingar hos medarbetarna. Ambitionen är att se till att alla upphandlingar
genomförs affärsmässigt i ännu högre grad och enligt
gällande regelverk.

Kopiatorer/utskriftsenheter

Tryckeriet ansvarar för merparten av kommunens kopiatorer och utskriftsenheter. Maskinerna köps in och hyrs ut
genom internhyresavtal till de beställande förvaltningarna.
För 2013 avsätts 3,0 mnkr till Servicenämndens förfogande.

Ramnaslätt

Fortsatt utveckling av verksamheten vid Ramnaslätt med
bl a nya skärmtak, kall- och varmförråd och optimering
av ytorna för att möta kundernas behov. Satsningen på 4,0
mnkr bedöms vara lönsam genom ökade kundintäkter och
finansieras ur nämndens ackumulerade resultat. För 2013
beräknas 2,0 mnkr att användas.

Fullt ut implementera den nya IT-tjänsteförvaltningsmodellen i Borås Stad tillsammans med Stadskansliet som är
beställare/ägare.

Övergripande verksamhetsmål

Servicenämnden skall tillsammans med Stadskansliet
fortsätta att utveckla beställar/utförarkonceptet för alla de
nya administrativa funktionerna som tillfördes verksamheten 2011.

Utgångsläget 2012 är att 70 % av personfordonen i Borås
Stad är miljöfordon. Servicenämnden har som förbättringsmål 2013 att 71 % av personfordonen är miljöfordon
i slutet av året.

Investeringar

Egen organisation

Fordon och maskiner

Sjukfrånvaron hos Servicekontoret ligger på ca 4,9 % vilket är något under kommunens genomsnitt. Målet är att
sjukfrånvaron skall minska under 2013 till 4,5 % genom
förebyggande arbete och systematiskt rehabiliteringsarbete.

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

Miljö

Antalet sjukfall över 60 dagar uppgår till höga 30 st. Målet 2013 är att minska antalet till 15 st.
Den arbetade tiden för timavlönade motsvarar 8,7 årsarbeten. Målet för 2013 är att förbättra detta.
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VERKSAMHETSMÅTT,

tkr
2012

VERKSAMHETSMÅTT,

2013

tkr
2012

2013

Drift och underhåll

Dataservice
Stadsdelsförvaltningar

28 400

30 500

Stadsdelsförvaltningar

1 700

2 000

Tekniska förvaltningen

800

700

Tekniska förvaltningen

7 600

7 000

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

600

1 400

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

22 000

21 500

1 000

1 400

Lokalförsörjningsförvaltningen

20 700

20 200

800

600

Övriga kommunala förvaltningar

1 200

1 500

1 800

800

Lokalförsörjningsförvaltningen
Borås Energi och Miljö AB
Övriga kommunala förvaltningar
Övriga kommunala bolag

100

0

28 000

29 800

200

0

Övriga kommunal bolag

0

Övriga kunder

Övriga kunder
Internt
Summa kundomslutning

Borås Energi och Miljö AB

1 000

4 000

60 200

67 800

Internt
Summa kundomslutning

800

600

3 400

8 800

60 000

63 000

Ekonomi – Fordon - Verkstad

Personal- och kontorsservice
Stadsdelsförvaltningar

12 000

20 775

Stadsdelsförvaltningar

27 000

20 652

Tekniska förvaltningen

600

1 465

Tekniska förvaltningen

7 200

5 496

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

600

1 085

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

800

218

6 000

5 587

Lokalförsörjningsförvaltningen

1 000

1 031

Borås Energi och Miljö AB

30 400

19 474

500
1 500

3 800

1 880

18 700

19 664

Övriga kommunala förvaltningar

3 000

10 198

1 356

Övriga kommunal bolag

5 200

5 900

1 953

Övriga kunder

1 700

1 200

1 000

1 519

Internt

31 700

37 892

53 600

54 245

Summa kundomslutning

99 100

103 100

Stadsdelsförvaltningar

5 500

4 000

Tekniska förvaltningen

83 500

87 000

4 000

2 000

Lokalförsörjningsförvaltningen

18 000

18 000

Borås Energi och Miljö AB

34 000

35 000

Övriga kommunala förvaltningar

10 000

56 000

4 500

5 000

Övriga kunder

12 500

12 000

Internt

17 000

21 000

189 000

240 000

Lokalförsörjningsförvaltningen
Borås Energi och Miljö AB
Övriga förvaltningar
Övriga kommunala bolag
Övriga kunder
Internt
Summa kundomslutning
Entreprenad

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Övriga kommunal bolag

Summa kundomslutning
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Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämndens verksamheter är indelade i två ekonomiska ramar;
fritid- och folkhälsa samt föreningsbidrag.

Fritid- och folkhälsa

Ekonomiska förutsättningar

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

2011

2012

2013

41 839

35 509

37 359

Kostnader

-167 937

-164 459

-177 559

Nettokostnader

-126 098

-128 950

-140 200

Kommunbidrag

124 700

128 950

140 200

-1 398

0

0

3 021

3 021

-

-13 338

-80 842

-19 551

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
Till Fritids- och folkhälsonämndens huvuduppgifter hör
att tillgodose såväl allmänhetens som organisationers
behov av anläggningar för motion, rekreation, upplevelser
och tävlingsverksamhet samt att främja fritidsverksamheten i kommunen. Som ett led i detta uppdrag ansvarar
nämnden för verksamheten vid stadens bad-, idrotts- och
friluftsanläggningar.
Fritids- och folkhälsonämnden har även huvudansvaret för
det övergripande folkhälsoarbetet i kommunen. Till detta
hör riktade och generella insatser för att förbättra hälsan
hos stadens medborgare och arbetet med en säker och
trygg kommun, välfärdsbokslut, ungdomars inflytande
och delaktighet samt det brotts- och drogförebyggande
arbetet i kommunen.
Fritids- och folkhälsonämnden är fr o m 2011 kommunens
tillsynsmyndighet för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt
alkohol- och tobakslagen och utövar kontroll enligt lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel samt avger yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen.

Nettokostnaderna budgeteras till 140,2 mnkr vilket är en
ökning med 8,7 % jämfört med 2012. Kommunbidraget
har ökats med 9,5 mnkr avseende tillkommande kapitalkostnader för idrottsanläggningar och konstgräsplaner
samt en tillfällig förstärkning med 0,5 mnkr för arrangörskostnader i samband med friidrotts SM 2013.

Nämndens uppdrag 2013
Nämndens uppdrag är att med bra service tillhandahålla
en god miljö i funktionella idrotts- och fritidsanläggningar till skolidrott, föreningar och allmänheten.
Inför friidrotts SM skall Ryavallen vara iordningställd
med bl a tillgänglighetsanpassade läktare.
Genomföra en inventering av samtliga platser för spontan
aktivitet i hela Borås.
Föreningar och privatpersoner skall kunna boka lokaler
direkt på nätet i förvaltningens bokningssystem under
2013
Målet med folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen i Borås. Detta kan ske både genom generella
och riktade insatser. Under 2013 kommer nämnden att
arbeta med följande prioriterade målområden:
• Delaktighet och inflytande i samhället
• Ekonomiska och sociala förutsättningar
• Barn och ungas uppväxtvillkor
• Miljöer och produkter
• Fysisk aktivitet
• Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel
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Borås har deltagit i ett projekt för att skapa ett sammanhållet och lätt tillgängligt föräldrastöd. Målet är att alla
föräldrar genom ett varierat utbud skall erbjudas ett generellt stöd oavsett barnens ålder. Syftet har varit att utveckla
befintlig föräldrastödsverksamhet. Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att permanenta denna verksamhet.
Arbetet med ”En Säker och Trygg kommun” skall hålla
sådan kvalitet att certifieringen skall kunna bibehållas

Tillgänglighetsanpassning av Kypeområdet

Tillgängligheten vid Kypeområdet/badet skall förbättras
genom anpassning av leder och ramp till badet.. Nämnden
har fått 0,2 mnkr från Länsstyrelsen för detta. Egen insats
uppgår till 0,3 mnkr. I övrigt kommer grönytor och badplatsen att förbättras. I budget 2013 avsätts sammantaget
0,8 mnkr.

Under 2013 har nämnden uppdraget att fullt ut etablera
en central mötesplats för ungdomar och unga vuxna i
Borås, Brygghuset.

Förstudie isbana

Investeringar

Förstudie Boråshallen

Konstgräsplaner

Avser förstudie i syfte att utveckla och förbättra vår
huvudarena för inomhusidrott. 0,25 mnkr avsätts under
2013.

Fritids- och folkhälsonämnden fortsätter utbyggnaden av
konstgräsplaner enligt nämndens antagna plan. För 2013
avsätts medel för påbörjande och anläggande av 3 nya
konstgräsplaner däribland tidigareläggning av konstgräsplan på Boda. För ändamålet avsätts 10,0 mnkr.

Näridrottsplatser

Fritids- och folkhälsonämnden har tidigare erhållit 8,9
mnkr. för att stimulera folkhälsan i kommunen genom att
anlägga näridrottsplatser och senioraktivitetsplatser. Detta
projekt beräknas avslutas under 2012. Nämnden vill nu gå
vidare med att fortsätta att bygga näridrottsplatser i områden där det finns behov. För 2013 avsätts 1,0 mnkr.

Diverse mindre inventarier och utrustning

Avser behov inventarier och utrustning till anläggning
arna såsom gräsklippare, bevattningsutrustning, bad
bryggor m m. Inom detta konto avsätts årligen 1,5 mnkr.

Alidebergsbadet SM veckan 2014

Anpassning och justering av utomhusbassängen inför
SM-tävlingarna 2014. I budget 2013 avsätts 2,5 mnkr för
detta.

Evenemangsstaden Borås

Avser investeringar som gör att staden skall kunna vara
attraktiv och fungera väl som arrangör av mästerskap och
evenemang. För 2013 ingår mobila läktare och flaggstänger samt kartmaterial inför O-ringen tävlingarna 2015.
Inom detta konto avsätts 2,5 mnkr under 2013.
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Avser förstudie av möjligheterna att anlägga en isbana på
Boda. För 2013 avsätts 0,5 mnkr.

Kronängs IP

Avser Kronängs IK nya anläggning på Gässlösa. Den
beräknade investeringsutgiften är ca 36,0 mnkr. För återstående arbeten under 2013 avsätts 0,5 mnkr.

Övergripande verksamhetsmål
Egen organisation

Nämndens sjukfrånvaro ligger på 3,0 % hittills under
2012 vilket är under kommunens genomsnitt. Målet för
2013 är att sjukfrånvaron skall sjunka till 2,0 %
Antal sjukfall över 60 dagar är hittills under 2012 2 st. För
2013 sätts målet att denna nivå som högst skall bibehållas.
Arbetet med att minska antalet timavlönade har inte fullt
ut nåtts uppnåtts hittills under 2012. Dock har en halvering skett till motsvarande 4 årsarbetare. För 2013 sätts
målet till att motsvarande 2 årsarbetare erhåller timlön
vilket är en minskning med 2 årsarbetare jämfört med
nuläget.
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

2 024

1 900

1 700

5

5

7

278 705

280 000

284 000

Borås Arena
Antalet utnyttjade timmar på konstgräset
Antalet andra arrangemang som ej är fotboll
Simhallar, antal besökare
Stadsparksbadet
Borås Simarena

91 223

97 000

103 000

Sandaredsbadet

61 568

62 000

63 000

Dalsjöbadet

32 219

33 000

33 000

Alidebergsbadet

22 747

25 000

27 000
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Föreningsbidrag
EKONOMISKT SAMMANDRAG
2011
Intäkter

tkr
2012

2013

1

-

-

Kostnader

-34 500

-39 000

-39 200

Nettokostnader

-34 499

-39 000

-39 200

Kommunbidrag

38 700

39 000

39 200

4 201

0

0

Ackumulerat resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Resultat

Nämndens uppgift
Kommunen lämnar bidrag enligt av fullmäktige fastlagda
regler till ungdoms‑, invandrar-, pensionärsföreningar,
föreningar för funktionshindrade samt sociala föreningar.
Huvudsyftet med bidragen är att stimulera ett brett fritidsutbud, som tillgodoser olika intressen.
Bidrag till ungdomsverksamhet utgår i form av grundbidrag, lokalbidrag, aktivitetsbidrag och administratörsbidrag. Syftet med bidragen är att
• stödja ungdomsverksamhet i åldern 6-20 år
• stimulera aktiviteter
• lämna stöd till föreningarnas egna anläggningar och
lokaler genom driftbidrag och anläggningsbidrag.
För att stimulera ungdomar till idrottsverksamhet bedrivs
en idrottsskola för ungdomar i åldern 7-10 år. I denna
ges service och information till föräldrar, utbildning av
ledare samt kontakter mellan föreningar, idrottsskolan och
skolan.
Bidrag till invandrarföreningar ges i form av grundbidrag,
aktivitetsbidrag och lokalbidrag. Syftet är dels att stödja
invandrarna att bevara och utveckla ursprungslandets
kultur och seder, dels att främja kontakter med svenskar och
svenskt samhällsliv. Som villkor för grundbidrag gäller bl a
att föreningen under året skall redovisa minst 30 aktivitetssammankomster. För att få lokalbidrag krävs minst 70
aktivitetssammankomster.
Bidrag till pensionärsföreningar ges i form av grundbidrag.
Bidragen till föreningar för funktionshindrade ges i form
av grundbidrag, lokalbidrag och verksamhetsbidrag. Bidragsberättigad medlem som är medlem under kalenderåret fyller minst 6 år. Kraven för bidrag är anpassade till
de funktionshindrades speciella förutsättningar.
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Bidrag lämnas också till politiska ungdomsföreningar.
Bidragen styrs av hur många mandat resp parti har i
Kommunfullmäktige. Därutöver utgår s k riktade bidrag
till ett antal föreningar, bl a SISU-idrottsutbildarna, Borås
Ungdomsallians, Korpen, Rockborgen, 4 H, Kulturföreningen Tåget m fl. Fr o m 2011 ansvarar nämnden även för
bidragsgivningen till sociala föreningar, utdelning ur donationsfonder, bidrag till enskilda och Samfond 3; bidrag
till barn- och ungdomsföreningar.
Anläggningslån lämnas för att ekonomiskt stödja anordnandet av fritidsanläggningar, ungdomslokaler eller andra
lokaler som kommunen bedömer som angelägna. Lån
utgår med maximalt 40 % av kostnaden. Lånen är ränteoch amorteringsfria i 30 år, varefter de avskrivs. Beslut
fattas av fullmäktige för varje enskilt lån.
Under 2012 har nämnden gjort en översyn av föreningsbidragen. De nya bidragen gäller fr o m 2013. Ambitionen
är moderniserade bidrag som är anpassade till dagens och
morgondagens förutsättningar. Några utgångspunkter har
varit att stimulera föreningar att behålla de äldre tonåringarna (16-20 år) i föreningslivet och stimulera föreningar
att erbjuda fler aktiviteter för äldre människor, sett ur ett
folkhälsoperspektiv. De nya bidragen gäller fr o m 2013.

Ekonomiska förutsättningar
Totalt beräknas kommunbidraget för föreningsbidragen
till 39,2 mnkr. Då kostnaderna inom föreningsbidragen
nästan uteslutande styrs av de regler fullmäktige fastställt,
brukar normalt ev budgetavvikelser regleras i nästkommande bokslut.

Nämndens uppdrag 2013
Nämnden kommer under 2013 att fortsätta arbetet med
att stödja och hjälpa föreningarna med drogförebyggande
arbete, bland annat med att arbeta fram drogpolitiska
handlingsprogram.
Arbetet med att förebygga den sociala utsattheten skall
utvecklas genom ökat samarbete med föreningslivet och
frivilligorganisationerna.
Det är viktigt att Borås Stad uppmuntrar, stödjer och
skapar förutsättningar för ett frivilligt socialt arbete. Samarbetet mellan Fritid- och Folkhälsonämnden och Sociala
Omsorgsnämnden behöver utvecklas ytterligare vad gäller
kontakter med frivilligorganisationerna. Vi ger därför
Fritid- och folkhälsonämnden i uppdrag att se över riktlinjerna för föreningsbidrag, där man prövar möjligheten att
som verksamhet räkna administration/samordning i syfte
att utveckla samarbetet med de sociala föreningarna.
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Idrottsskolan kommer under 2013 att fortsätta arbetet
med att få igång verksamheten i socialt utsatta områden.
De satsningar som planeras är bl a att informera om
idrottsskolan på föräldramöten och samarbeta med stadsdelarna och de föreningar som verkar i områdena.
Nämnden skall tillsammans med föreningslivet utreda
möjligheten till ”pröva på verksamhet” riktat till tonåringar i syfte att väcka intresse för idrottsutövande.
Föreningsverksamheten skall göra ca 40 hembesök för att
diskutera aktuella frågor och informera om föreningsstöd
och utbildningsmöjligheter.
Nämnden skall målmedvetet arbeta för en jämställd fördelning av ekonomiska bidrag och halltider mellan pojkar
och flickor.
Nämnden skall tillsammans med SISU utbilda föreningsledare i föreningskunskap under 2013.

VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

24 444

24 500

24 450

Ungdomsföreningar
Bidragsberättigade medlemmar
Bidragsberättigade föreningar

166

175

165

36 842

68 500

72 000

31

32

28

Bidragsberättigade medlemmar

3 653

3 850

3 500

Antalet aktiviteter

1 127

2 800

2 200

4 736

4 650

4 750

24

24

24

10 970

11 000

11 050

29

30

29

9

9

9

Antalet aktiviteter
Antal administratörsbidrag
Invandrarföreningar

Föreningar för funktionshindrade
Antal medlemmar
Antal bidragsberättigade föreningar
Pensionärsföreningar
Antalet medlemmar
Antal föreningar
Särskilt riktade bidrag
Antal föreningar
Bidrag till aktuella föreningar tkr

5 150
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Samhällsbyggnadsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

2011

2012

2013

15 928

20 525

23 033

Kostnader

-48 866

-52 675

-55 733

Nettokostnader

-31 800

-32 150

-32 700

Kommunbidrag

31 800

32 150

32 700

Resultat

-1 138

0

0

7 137

7 137

-

-

-

-

Intäkter

Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
Samhällsbyggnadsnämnden har som huvuduppgift att
utöva inflytande över hur kommunens områden planeras
och bebyggs. Samhället ställer upp vissa grundläggande
krav som ska uppfyllas när beslut fattas om byggande
och användning av marken. Samhällsbyggnadsnämnden
ska bevaka att byggherrarnas önskemål kan förenas med
målen för bebyggelseutvecklingen och med kraven på den
lokala miljön och ett långsiktigt hållbart samhälle. Nämnden är myndighet för plan- och bygglovärenden samt
tillsynsmyndighet för byggnadsverksamheten. Nämnden
svarar också för kommunens samlade kartproduktion
och lantmäteriverksamhet samt den övergripande GISverksamheten, trafikplaneringen och markfrågor som inte
är av strategisk karaktär.
Nämnden har följande övergripande mål för sin verksamhet
• att verka för en långsiktigt god boende-, arbets- och
fritidsmiljö för kommunens invånare
• att verka för att plan- och bygglagens och miljöbalkens
intentioner beträffande naturresurshållning, arkitektonisk kvalitet och estetik i bebyggelse och miljö uppfylls
• att verka för att allmänna och enskilda intressen vägs
samman genom en öppenhet och dela ktighet i stadsbyggnadsprocessen.
• att verka med hög kompetens, tydlighet, opartiskhet,
god service och kvalitet
• att Samhällsbyggnadsförvaltningen skall vara en attraktiv arbetsplats som kontinuerligt utvecklar kompetens
och arbetsmetoder
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Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för Samhällsbyggnadsnämnden
budgeteras till 32,7 mnkr. Inom denna ram har nämnden
en viktig uppgift att förbereda för en god infrastruktur,
skapa förutsättningar för en industriell utbyggnad samt en
attraktiv boendemiljö. Det är också avgörande att Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar resurserna så att man
ligger långt framme i detaljplaneprocessen och är beredd
på snabba insatser inom sitt område. Ny teknik och ett
professionellt arbetssätt skall medverka till att ta fram
underlag för etablering och tillväxt i Borås. Rätt personalkompetens är en nyckelfråga för nämnden. Inom tilldelat
kommunbidrag finns det utrymme att bl a förstärka planoch markverksamheterna.

Nämndens uppdrag 2013
Samhällsbyggnadsnämnden samverkar med flertal
andra nämnder och bolag som är involverade i stadsbyggnadsprocessen, främst Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden och
Parkeringsbolaget.
Målen/uppdragen under 2013 för nämndens olika
verksamhetsområden är bl a:
Övergripande

• Taxorna inom nämndens ansvarsområde skall så långt
som möjligt utformas så att kunderna betalar vad tjänsten kostar. Det utökade ekonomiska utrymmet skall
bl a användas till att förstärka Mark och planeringsverksamheterna.
• Utreda behovet av nya bussgator i staden
• Leda och vidareutveckla och öka användningen av GIS
i Borås Stad.
• Utveckla kundmottagningen i syfte att öka tillgängligheten och kvaliteten.
• En bemanningsplan som effektivt kan hantera verksamheternas varierande arbetsbelastning skall utvecklas.
• Samhällsbyggnadsnämnden måste stärka sin organisation genom att tillsätta vakanser och rekrytera de
nya tjänster som godkänts för att kunna fullfölja sitt
uppdrag.
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Bygglov

• Handläggning av bygglov skall effektiviseras genom att
sökande får tidig hjälp i processen
• Utveckla nya arbetsformer anpassade till nya PBL
• Utbilda medarbetare och konsultbranschen i nya PBL
• Mäta kundnöjdhet
Mark och exploatering

• Kapaciteten måste öka i exploateringsverksamheten
• Utveckla processerna vid samordning av exploateringsverksamheten
Detaljplanering

• Upprätta en verksamhetsplan, med prioriterade uppdrag
för planavdelningen
• För att upprätthålla produktionstakten kan externa
plankonsulter anlitas
• Kapaciteten måste höjas i planproduktionen.
• Kulturhistoriskt intressanta byggnader skyddas med
planbestämmelser

Övergripande verksamhetsmål
Stadsbyggnad
Andel ansökningar om bygglov med fullständiga handlingar, som inte behöver kommuniceras, som får beslut
senast 8 veckor efter ansökan.
Hittills under 2012 klarar verksamheten 58 % av ansökningarna att jämföras med målet på 92 %. Genom att
skapa bättre rutiner för ärendehanteringen, digitalt arkiv
och rekrytering av kompetens skapas förutsättningar för
en högre måluppfyllelse. För 2013 sätts målet till 75 %.

Egen organisation

Nämndens sjukfrånvaro har ökat till 3,4 % från låga
2,7 % under 2012. För 2013 är målet att åter uppnå denna
låga nivå
När det gäller långa sjukfall har antalet minskat från 6 st
under 2011 till 4 st hittills under året. Målet för 2013 är
att antalet sjukfall skall minska till högst 3 sjukfall.

Mätning

• Tillsammans med kartavdelningen producera och leverera de kartor kunderna efterfrågar
• Delta i utvecklingen för förbättring av metoderna inom
mätningstekniken
• Påbörja arbetet med byte av det kommunala höjdstomnätet
Karta

• Utöka kartdatabasens informationsinnehåll varav en del
objekt avser data för tredimensionell kartuppbyggnad.
• Ajourhålla kartdatabasen.
• Öka kartdatabasens tillgänglighet och leverera rätt data
Lantmäteri

• Minska ärendebalansen.
• Förkorta handläggningstiderna
• Genomföra lantmäteriförrättningar och adressättning i
fas med nybyggnation och andra angelägna behov
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

897

900

900

25

50

Bygglov
Bygglov, förhandsbesked
Ingripandeärenden
Beslut om kontrollplan, kvalitetsansvar m m
Brandfarlig vara

450
68

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
Slutbevis

50

50

300

200

698

750

Plan
Förstudier

11

20

20

Programsamråd

2

3

3

Program godkänns/avbryts

2

3

3

Plan med enkelt förfarande, samråd

3

4

4

Plan med enkelt förfarande antas/avslutas

2

4

4

14

8

10

Utställning normalt förfarande

5

10

10

Plan med normalt förfarande antas/godkänns

6

12

12

Utredning

4

2

2

Yttrande

11

12

16

Mätningsuppdrag

255

200

220

Utstakningar / lägeskontroll

147

170

200

Nybyggnadskartor

124

150

160

Samråd normalt planförfarande

Mätning
Projekt

Bygglovskartor

114

150

160

Enkla bygglovskartor

325

300

320

Uppbyggnad kartdatabasen (antal ha)

1 150

1 300

1 500

Ajourhållning kartdatabasen (antal ha)

630

900

1 100

Kartuppdrag övriga special (antal ha)

40

50

50

Avslutade förrättningar (fastighetsbildning)

108

120

100

Ärendebalans 31/12

152

120

150

Nybildade fastigheter

54

150

120

Kartor

Lantmäteri

Markerade gränspunkter

299

500

300

Berörda befintliga fastigheter

540

500

500

Berörda befintliga rättigheter

178

200

150

Fastighetsrättsliga uppdrag m m
Övriga registreringsåtgärder
Nya/ändrade gatu- och kvartersnamn
Nya/ändrade adresser

64

56

50

50

721

100

100

72

50

50

163

200

200
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Tekniska nämnden

Väghållning skog parker m m
EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

2011

2012

2013

92 400

71 619

73 184

Kostnader

-225 767

-207 329

-212 534

Nettokostnader

-133 367

-135 710

-139 350

Kommunbidrag

129 500

135 710

139 350

-3 867

0

0

422

422

-

-56 624

-88 924

-51 450

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
Inom verksamhetsområdet gatu- och väghållning ligger
drift- och underhållsåtgärder avseende barmarksunderhåll,
vinterväghållning och trafikbelysning på huvudgator,
lokalgator och vägföreningsvägar, torg och gång- och
cykelbanor. Driftbidrag och iståndsättningbidrag ges till
övriga enskilda vägar. Driftbidrag ges även till Borås/
Viareds flygplats. Verksamhetsområdet innefattar också
gatuprojektering, trafiksäkerhetsarbete, planering, kontroll
och övriga väghållningsåtgärder.

Upphandlingsavdelningens verksamhet är inriktad på att
genomföra förvaltningsöverskridande och externa upphandlingar samt uppdragsupphandlingar. Verksamhetens
kostnader fördelas ut på interna och externa kunder.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2013 budgeteras till 139,4 mnkr.
Kommunbidraget har ökats med 1,0 mnkr avseende
kostnads- och volymökningar inom det nuvarande vägdriftavtalet. Resurserna till Tekniska nämnden har utöver
ordinarie budget tillförts 59 mnkr extra till beläggningsunderhållet den senaste 8-årsperioden.

Nämndens uppdrag 2013
Kommunens gator, gång- och cykelbanor, broar, torg,
m m måste hållas efter på ett sådant sätt att helhetsbilden känns attraktiv. Prioriteringar för att effektivt kunna
utföra underhåll måste därför ske på bekostnad av t ex
administrationen. En väl fungerande infrastruktur är en
nödvändighet för att få tillväxt.

Parkverksamheten omfattar anläggning och underhåll av
parker och lekplatser i hela kommunen. Verksamheten kan
brytas ned i aktiviteter som naturpark, vårdad gräsmatta,
ängsmark, buskage, träd, rabatter, vägar och trappor samt
park- och lekredskap. Skötsel av Ramnaparkens fågelkoloni, Borås Djurbegravningsplats, Stadsparkens byggnader
och minigolfbana samt Borås hundrastplats ingår också i
verksamheten.

Tekniska nämnden skall ta fram en kartläggning om hur
man säkrar cyklisternas möjlighet att ta sig fram även
vintertid och innehålla en utredning om möjligheterna till
uppvärmning av cykelbanor med fjärrvärmens returvatten.

Inom Skogsavdelningen samlas verksamheter som
skogsdrift, naturvård och arbetsmarknadspolitiska
åtgärder. Kommunen anordnar arbete till personer som
har socialmedicinska handikapp, OSA (offentligt skyddat
arbete), särskilt anställningsstöd, instegsjobb och praktik.
Nämndenhar fått uppdraget att bereda sysselsättning till
65 personer i dessa kategorier.

Det ordinarie budgetutrymmet för nya toppbeläggningar uppgår under 2013 till 31 000 m². Den tidigare
eftersläpningen som pågått under en längre tid har de senaste åren förbättrats avsevärt. Under åren 2004‑2012 har
Tekniska nämnden tillförts sammanlagt 59 mnkr extra
till utökat beläggningsunderhåll. Den förhållandevis låga
nivån under 2013 får därför ses mot bakgrund av detta.

För att skapa inbjudande utomhusmiljöer skall belysningsplanen omfatta ljusexponering av ytor som annars kan
uppfattas som otrygga att vistas i.
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Tekniska nämnden ansvarar för samtliga 159 allmänna
lekplatser i kommunen. Det långsiktiga målet är att alla lekplatserna på sikt skall vara tillgänglighetsanpassade. Under
2013 kommer ytterligare ca 10 st lekplatser att åtgärdas.
Skogsverksamhetens slutavverkningar under 2013 skall
samordnas med de aktuella exploateringsavverkningarna.
Utred möjligheten att utveckla ett fritidsfiskeområde i
småsjöarna mellan Bosjön och Rydboholm.
Upphandlingsavdelningen måste ta på sig en ledande roll
bl a vad gäller att flytta fram positionerna när de gäller att
öka andelen ekologiskt mat. Upphandlingsverksamheten är
inte enbart en ”serviceorganisation” för nämndernas verksamhet utan i högsta grad ett verktyg för politiska ambitioner. Tekniska nämnden måste därför ändra upphandlingsavdelningens inriktning och upphandlingsverksamheten
måste på ta sig en roll som en prövande enhet som försäkrar att kommunens övergripande mål och fullmäktiges
beslut följs i alla upphandlingar som utförs i Borås Stad.
Införa miljöanpassad och hållbar upphandling där lägsta
nivå vid samtliga upphandlingar är miljöstyrningsrådets
baskriterier där sådana finns. Upphandlingsavdelningen
skall även använda tidigare beslutad uppförandekod
(motsvarande f d TCO´s) samt aktivt arbeta med att ställa
sociala krav vid upphandling.
För att ställa om Borås till en hållbar stad införs grön el
som uppfyller Miljöstyrningsrådets spjutspetskriterier baserad på förnybara energikällor som vind-, vatten-, solkraft
och biobränslen. Utöver detta ställs ytterligare krav på
miljöhänsyn vid produktionen för att säkerställa att inte
negativa ekologiska effekter uppstår på exempelvis skogar
och vattendrag.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att utreda en modell
för och rutiner vid upphandling som möjliggör sådan
kontroll av anbudsgivarna att riskerna väsentligen minskar
att kommunen anlitar leverantörer, som är inblandade i
ekonomiska oegentligheter.

Investeringar
Förbifart Sjöbo – Fristadvägen genom Sjöbo

När riksväg 42 har getts en ny sträckning är det viktigt
att anpassa Fristadsvägen i bef intlig sträckning till dess
nya funktion genom att minska körytorna, anläggande av
cirkulationsplatser samt att åstadkomma bättre separering
av gång- och cykeltrafiken allt för att förbättra trafiksäkerhet, minska miljöstörningar samt minska barriäreffekten.
För den kommunala delen av förbifart Sjöbo bedöms
investeringsutgiften uppgå till 33,7 mnkr varav 13,0 mnkr
avsätts under 2013.
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Attraktiv stad

För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov
av att hitta en samsyn bland de aktörer som finns inom
centrum, samt att upprätta ett program för den fortsatta
utvecklingen av stadscentrum. De senaste åren har flera
objekt genomförts: Hötorget, Österlånggatan, Sandwalls
Plats, Strandgången, Österlånggatan etapp 1-3, Torggatan,
Stora Brogatan och Bryggaregatan. Närmast till hands står
Västerbrogatan i samband med utbyggnaden av Krokshallsområdet samt Västerlånggatan. Inom de närmaste
åren finns också ett behov av översyn av belysningen i
centrum inom ramen för det pågående Stadsmiljöprogrammet. För 2013 avsätts 3,0 mnkr.
Diverse mindre gatu‑ och broarbeten

Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten
för gator och broar som ur investeringssynpunkt är av
mindre omfattning. Genom att årligen avsätta en summa
kan administrativa tids- och kostnadsbesparingar erhållas
genom att undvika ett förfarande, där Kommunfullmäktige- eller Kommunstyrelsebeslut skall inväntas för varje
enskilt projekt. Anslaget för 2013 är 6,5 mnkr. Om en
enskild insats ett år gör att anslaget överskrids så avräknas
detta nästa års volym.
Program för tillgänglighet

Kommunens nu gällande program för tillgänglighet,
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning utgår från tillämpliga delar av FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med
funktionshinder. En prioriterad åtgärd är att förbättra
gångbanesystemets ytor genom justering och ny beläggning. Även tillgänglighetsanpassning av lekplatser kan
ingå. För projekten avsätts 1,0 mnkr årligen.
Gång- och cykelvägar

Utbyggnad av gång- och cykelvägar syftar i första hand
till att skapa trafiksäkra förbindelser för de oskyddade
trafikanterna. Strävan är att få genomgående GC-stråk av
hög standard. För ytterkommundelarna har Kommunfullmäktige år 1997 antagit en GC-plan och för centralorden
antogs en GC-plan under år 2001. Dessa planer har hittills
legat till grund för utbyggnaden inom kommunen. För
närvarande pågår arbetet med att revidera dessa planer.
Anslaget för 2013 är 5,0 mnkr. Aktuella projekt är
bl a Magasinsgatan och Getängsvägen. Även gång- och
cykelvägar där Trafikverket är väghållare kan bli aktuella.
Kommunen är beredd att bidra till finansieringen om
detta är angeläget och innebär en tidsmässig framflyttning.
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Parkering för cyklar

Projektet syftar till att pröva uppskalningsbara cykelparkeringslösningar av hög kvalitet som ett första steg i
implementering av stadens cykelparkeringsstrategi som
utvecklas inom projektet ”Strategisk långtidsplan för
utveckling av cykelparkering i Borås”. Strategin har inriktning på en stadigt ökande andel cykeltrafik vilket innebär
en kontinuerlig förbättring av cykelparkeringsutbudet. För
projektet avsätts 3,5 mnkr och förutsätts att externa bidrag
kan utgå med minst 1,5 mnkr.

Reinvestering av gatubelysning

I avvaktan på att en överenskommelse träffas mellan
Sveriges kommuner och landsting och Trafikverket om
verkets övertagande av kommunal belysning på statliga
vägar erfordras viss reinvestering. Investeringsutrymmet
avser reinvestering i större anläggningar som vid röt- eller
rostskadebesiktning har visat sig vara till stor del utdömda
för fortsatt drift. Även utbyte av belysningskablar i centrala staden omfattas av investeringsutrymmet. För 2013
avsätts 1,0 mnkr.
Högskolan - Simonsland

Omfattande tillskott av utbildnings- och arbetsplatser
samt några bostäder planeras i området kallat Simonsland.
Gatunätet i området har idag karaktären av matarled för
centrum med begränsade ytor för oskyddade trafikanter.
Högskoleområdet är ett av de områden i Borås som har
störst förutsättningar att alstra cykeltrafik vilket ställer
krav på en fungerande infrastruktur för cyklister.
Allegatan, Järnvägsgatan, Nybrogatan, Södra Nybrogatan samt Skaraborgsvägen föreslås byggas om och ges en
utformning som prioriterar fotgängare och cyklister. Detta
får till följd att de olika högskolekvarteren bildar en enhet
som upplevs höra ihop.
Projektet planeras att utföras under två år till en total utgift om 6,0 mnkr för att anpassas till övriga byggnationer
som sker i området. Delar av kostnaden förutsätts täckas
genom samfinansiering via exploateringsavtal. För år 2013
avsätts 5,0 mnkr.
Ny kollektivtrafik 2013

Borås Stad och Västtrafik har arbetat fram ett utkast till
ny stadstrafik som skall vara fullt utbyggt till år 2013.
Denna har delats in i fyra etapper med start år 2010. Under år 2010 och år 2011 har i första hand mindre åtgärder
utförts i form av hållplatsombyggnader. Etapperna kommande år är större och kräver utredningar samt studier för
att vi skall få en kollektivtrafik för framtiden i Borås Stad.

För år 2012 planerades ombyggnad av resecentrum, cirkulationsplats i korsningen Lilla Brogatan-Sven Eriksonsgatan och påbörjad byggnation av en ny bussgata mellan
Sandared och Sjömarken.
Framöver planeras ytterligare åtgärder i form av ombyggnad av terminalen vid lasarettet, flytt av terminalen i
Knalleland och flytt av terminalen på Södra Torget. Dessa
åtgärder är omfattande och kräver ytterligare utredning
för att förverkligas. Genomförs beskrivna åtgärder skapas
förutsättningar för snabbare kollektivtrafik med fler turer
vilket kan leda till ökat resande. För 2013 avsätt ytterligare
1,0 mnkr till projektet.
Viared – Busshållplatser och GC-vägar

För att minska bilberoendet genom att få fler människor
att använda cykeln till och från arbetet föreslås att de i
detaljplanen för Viared redovisade cykelbanorna byggs ut.
En utbyggnad innebär att det skapas ett sammanhängande
stråk genom hela Viared med möjliga anknytningar till
de nya områden som planeras.Västtrafik planerar att inför
år 2013 utöka kollektivtrafiken till Viared. För att göra
denna attraktiv och tillgänglig för så många som möjligt
krävs utbyggnad av 21 hållplatser. För projektet avsätts
totalt 9,0 mnkr varav 3,0 mnkr under år 2013.

Viareds flygplats

Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan
för Borås Viared flygplats. Under de kommande åren är
det aktuellt att utföra ett antal åtgärder på flygfältet som
försegling av stationsplattor och taxebanor, rensning av
dräneringar, säkerställande av väg till segelflygklubben,
säkerställande av hinderfrihet samt byggnation av ny taxe
bana. För 2013 avsätts 0,5 mnkr främst till dränering.

Upprustning av centrummiljöer

Ursprungligen var investeringsmedlen avsedda för upprustningsåtgärder i tätorterna utanför centralorten. Senare
utökades möjligheten att även använda medel till åtgärder
i stadsdelcentra i centralorten. Hittills har centrumupprustningsåtgärder gjorts i Sandared, Viskafors, Fristad,
Sjöbo Torg, Dalsjöfors centrum och Trandareds Torg.
Utanför centralorten kvarstår behov av centrumupprustning i Sandared och Sjömarken. Därefter kommer
centrummiljöer i de mindre tätorterna att prioriteras. I
centralorten finns behov av upprustning av Brämhults torg
och Torstensonsgatan. För genomförande av åtgärder inom
projektet avsätts 1,0 mnkr under 2013.
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Upprustning av centrummiljöer
Norrby och Hässleholmen

Avser förstudier av möjligheterna att upprusta centrummiljöerna i Norrby stadsdel och på Hässleholmen,. Här
kan flera aktörer och fastighetsägare behöva involveras.
För 2013 avsätts 0,5 mnkr för vart och ett av områdena.

avsätts 5,0 mnkr under 2013. Investeringsutrymmet avser
lekplatser i hela kommen. Tekniska nämnden förutsätts
att efter diskussion med stadsdelarna upprätta en prioriteringslista över de lekplatser som skall åtgärdas.

Alelyckan – Ny park
Saltemadsbron

Befintlig Saltemadsbro över Viskan byggdes år 1946 och
är en gångbro med fri bredd ca 2,0 m. Bron är en träbro
med bärande balkar i stål med tre mellanstöd av träpålar
i ån. Brons tekniska livslängd har passerats. Bron har stor
betydelse för det rörliga friluftslivet i anslutning till naturreservatet Rya Åsar, Ryda sportfält och Saltemads camping. Vandringsleden Knalleleden passerar över bron.
Det finns önskemål om att kunna trafikera sträckan Öresjö – Ålgårdsdammen med turbåt, vilket inte är möjligt
idag på grund av för låga broar. Vid ett utbyte av Saltemadsbron är det möjligt att tillskapa tillräcklig höjd för
båttrafik under denna bro. För projektet avsätts 3,5 mnkr
under 2014.

Promenadstråk längs Viskan

Eftersom staden en gång byggdes längs Viskan så ligger
idag flera viktiga målpunkter på bek vämt avstånd från
ån. Ett gångstråk längs med vattendraget skulle inte bara
synliggöra Viskan utan även fungera som en attraktiv
väg för många Boråsare och besökare. Ett fungerande
gångstråk längs vattnet skulle också utgöra grunden för
rekreation och upplevelser. För projektet avsätts 0,5 mnkr
under 2013.

Grönområdesplanen

Projektet avser genomförande av de åtgärder som omfattas
av grönområdesplanen för Borås Stad. De åtgärder som
föreslås i planen avser bl a att förstärka grönområden till
mer sammanhängande stråk samt att tillskapa nya områden ingående i grönstrukturen inom Borås stad. För 2013
avsätts 0,5 mnkr.

Renovering av lekplatser

Tekniska nämnden förvaltar 159 lekplatser inom kommunen. En del av lekplatserna är slitna och uppfyller ej
längre säkerhetskraven. För säkerheten på lekplatser gäller
idag särskilda normer. Lekplatserna skall besiktigas en
gång om året och skall dessutom ha kontinuerlig tillsyn.
De lekplatser som ej klarar kraven måste, om renovering
ej sker, rivas. För upprustning och renovering av lekplatser
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Alelyckan vid Druvefors är idag en parkeringsplats. Hela
området kring Viskan vid Druveforsfallet håller på att
exploateras och kommer vara bostadsområde inom kort.
Det finns därför behov av grönyta i området där man kan
ladda batterier och njuta av Viskan. Med sittplatser och
planteringar samt rabatter kan man försköna platsen. Även
motorikplatser, med inriktning på balans och finmotorik,
tillsammans med en boulebana planeras i parken. För
anläggande av ny park i Alelyckan avsätts 1,2 mnkr varav
arbeten under 2013 uppskattas till 0,2 mnkr.

Ny belysning parker

Flera parker känns mörka och otrygga och är i behov av ny
belysning. Med ny belysning lyfter man fram platsen och
främjar aktivitet och rörelse även efter mörkrets inbrott.
Då fler människor rör sig i området ökar även trygghetskänslan. För projektet avsätts totalt 1,5 mnkr varas 0,75
mnkr 2013.

Övergripande verksamhetsmål
Gator och vägar
Målet för trafiksäkerheten är 0-vision likt den nationella
nivån. Senast kända uppgift över antal trafikolyckor under
2012 är 281 st efter årets 8 första månader. Målsättningen
med trafiksäkerhetsarbetet är att antalet personskador
skall minska.

Egen organisation
Sjukfrånvaron under 2012 är hittills 2,9 % vilket är väsentligt under genomsnittet i Borås. Målet för 2013 är
att sjukfrånvaron högst skall vara 3 %. Antalet sjukfall
över 60 dagar är hittills under 2012 2 st. Målet för 2013
är att bibehålla denna låga nivå. Den arbetade tiden för
timavlönade hittills under 2012 motsvarar 3 årsarbeten.
Målet för 2013 är att inte överstiga denna nivå.

Budget 2013 | Tekniska nämnden

VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

Väghållning
Huvudgator, km
Kostnad kr per m²
Lokalgator, km
Kostnad kr per m²
Vägföreningsvägar, km
Kostnad kr per m²
Km enskilda vägar med statligt och kommunalt bidrag

75

75

75

39:56

30:31

31:93

215

215

215

18:37

14:55

14:95

167

167

168

15:28

7:60

7:81

475

470

460

3:50

3:50

3:50

137 259

28 000

31 000

4,3

0,9

1,0

84:18

84:00

80:00

19 175

20 900

20 000

energiförbrukning MWh

7 278

7 250

7 150

Nyttokort miljöbil

1 144

800

0

300

550

1 456 561

1 487 020

1 487 443

13:17

7:45

7:12

8 342 041

8 270 851

8 160 854

Kommunalt bidrag per meter
Beläggningsunderhåll m2
belagd yta %
kostnad kr per m2
Trafikbelysning
antal lampor

Boendeparkering, antal tillstånd
Parkverksamhet
Kulturparker m2
Kr/m

2

Naturparker m

2

Genomsnitt kr per m

2

Total parkareal m2
kr per m2
Parkkostnad kr per invånare
Parkyta m per invånare
2

Lekplatser antal

1:26

0:15

0:14

9 798 602

9 757 871

9 648 297

2:11

1:26

1:29

198

118

144

94

95

93

158

159

160

Skogsverksamhet
Produktiv skogsmark, ha

9 400

9 400

9 800

- avsatt till naturvård, ha

2 500

2 500

2 500

900

900

900

- avsatt till naturreservat, ha
Avverkning totalt m sk

31 700

47 800

50 000

Flisad volym m3 s

12 800

20 000

20 000

65

70

65

13 493

12 080

12 110

3

OSA
Antal OSA
Antal dagsverken
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Persontransporter
EKONOMISKT SAMMANDRAG
2011
Intäkter

tkr
2012

2013

4 135

5 045

5 810

Kostnader

-61 038

-61 845

-63 010

Nettokostnader

-56 903

-56 800

-57 200

Kommunbidrag

53 300

56 800

57 200

Resultat

-3 603

0

0

Ackumulerat resultat

-

-

-

Nettoinvesteringar

-

-

-

Nämndens uppgift
Inom verksamheten samlas kompetensen för persontransporter under en och samma nämnd. Tidigare låg ansvaret
på i första hand stadsdelsnämnderna.
Verksamhetens ansvarsområden är
• Färdtjänst
• Transporter till och från daglig verksamhet
• Särskoleskjutsar
• Beställningscentral för färdtjänst
• Trafiksäkerhetsfrågor kring transporter
• Upphandling av persontransporter
• Bilpool för kommunanställda

Särskoleskjutsarna ansvarar för transport till både grundoch gymnasiesärskolan. Verksamheten bedrivs med egna
fordon och förare. I möjligaste mån skall förarna vara
kända av resenärerna.
Bilpoolen kommer under 2013 bestå av lägst ca 36 st personbilar. Tre olika storlekar på bilarna finns. Alla fordon
är numera miljöbilar. Vid byte skall i första hand biogasbilar väljas.
Tekniska nämnden ges i uppdrag att se över och införa
lokala bilpooler efter förvaltningarnas behov. I det arbetet
skall även möjligheterna att införa bilpooler som kan samutnyttjas med allmänheten ses över.

VERKSAMHETSMÅTT
201

2012

2013

- totalt

4 484

4 500

4 500

- kvinnor

3 007

3 000

3 000

- män

1 427

1 500

1 500

45

45

868

800

800

287 880

300 000

300 000

174

165

167

Färdtjänst
Antal tillstånd

Antal tillstånd/1 000 invånare
- Borås

44

- Västra Götaland

37

- Riket

35

Ekonomiska förutsättningar

Antal tillstånd under 65 år

Nettokostnaderna budgeteras till 57,2 mnkr för 2013.
Med förändrade egenavgifter fr o m 1 juni 2012 innebär
det ett ökat kostnadsutrymme med 1,9 % jämfört med
budget 2012. Fr o m 1 juni 2013 gäller ett nytt avtal för
färdtjänsttransporter.

Antal resor

Nämndens uppdrag 2013
Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och skall ha en hög tillgänglighet och service.
Beställningscentralen skall tillgodose behoven genom att
ha öppet stora delar av dygnet. Tillgången på fordon skall
vara anpassad till efterfrågan under dagen. Egenavgiften
skall normalt motsvara den som tas ut i den ordinarie kollektivtrafiken. Vid resa utanför kommunen ansöker man
om Riksfärdtjänst. Vid val av färdalternativ skall alltid
det mest kostnadseffektiva färdsättet användas. I den nya
upphandlingen gäller att miljöfordon skall användas för
färdtjänsttransporter med personbil.
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Kostnad per resa, kr
Särskoleskjutsar
Antal fordon

9

9

9

- därav fordon med alkolås

9

9

9

Antal fordon

34

35

36

- därav miljöfordon

34

35

36

Bilpool
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Miljö- och konsumentnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

2011

2012

2013

8 892

8 092

9 906

Kostnader

-24 681

-25 192

-28 306

Nettokostnader

-15 789

-17 100

-18 400

Kommunbidrag

16 800

17 100

18 400

Resultat

1 011

0

0

Ackumulerat resultat

2 351

2 351

-

-

-

-

Intäkter

Nettoinvesteringar

• Återanvändning och återvinning av och annan hushållning med material, råvaror och energi ska främjas så att
ett kretslopp uppnås
• Hushållning med energi samt minskad användning av
fossila bränslen ska främjas
• Konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel av
hög kvalitet och kunna lita på märkningen av matvaror
• Stödja konsumentintressena genom konsumenträttslig
och ekonomisk rådgivning
• Leva upp till de kriterier som gäller för etisk upphandling och Fairtrade-diplomering

Nämndens uppgift

Ekonomiska förutsättningar

Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet med att nå stadens miljömål och en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling. Nämndens uppgift är att som lokal
tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efter
levs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade
områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall
och producentansvar samt livsmedels‑, smittskydds-,
tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. I nämndens
ansvarsområde ingår vidare arbete med naturvårdsfrågor
samt att samla in och ställa samman fakta om miljösituationen i staden. Ytterligare uppgifter är att medverka
i samhällsplaneringen och att genom information och
rådgivning verka för ökad kunskap och engagemang för
miljöfrågorna hos såväl företag och organisationer som
enskilda boråsare. Fr o m 2011 har nämnden även tillförts
ansvaret för konsumentvägledning, ekonomisk rådgivning, energi- och bostadsinformation samt arbetet med
Fairtrade.

Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden
budgeteras till 18,4 mnkr. I kommunbidraget ingår 200
tkr till naturvårdsfonden vars syfte är att medverka till ett
progressivt naturvårdsarbete där en viktig del är att bevara
det öppna odlingslandskapet. Fonden kan även ta emot
externa bidrag från privatpersoner, företag, organisationer
m m. Nämndens kommunbidrag har förstärkts under
2013 med 0,6 mnkr avseende en projektledartjänst för att
utveckla och konkretisera rådrumskonceptet och med 0,5
mnkr för implementering av miljömålen i Borås Stad.

De övergripande målen för nämndens verksamhet är:
• Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador
och olägenheter
• Värdefulla natur- och kulturmiljöer samt den biologiska
mångfalden ska skyddas och bevaras
• Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så
att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas

Nämndens uppdrag 2013
Övergripande
Taxorna inom nämndens ansvarsområde skall så långt
som möjligt utformas så att kunderna betalar vad tjänsten
kostar. Det utökade ekonomiska utrymmet skall bl a användas till att förstärka nämndens allmänna miljöarbete.
Nämnden ges i uppdrag att i samverkan med Tekniska
nämnden utreda införande av lokala bilpooler utifrån
förvaltningarnas behov. I arbetet skall även möjligheterna
att införa bilpooler som kan samutnyttjas med allmänheten ses över.
Nämnden ges i uppdrag att medverka i det nationella
framtagandet av kriterier och system för certifiering av
”hållbara stadsdelar”
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Livsmedelskontroll
För 2013 är inriktningen att bedriva en planerad kontrollverksamhet med den för respektive objekt fastställda
kontrolltiden som utgångspunkt. Kontrollerna kommer att
ske i form av såväl revisioner som inspektioner och provtagningar. Revision innebär en fullständig genomgång av
verksamheten enligt Livsmedelsverkets checklista medan
en inspektion endast omfattar vissa moment i denna.
Formerna för information och rådgivning till verksamhetsutövare skall utvecklas för att öka kunskaperna om
livsmedelshantering och vilka krav som gäller.

Miljötillsyn
Miljö- och konsumentnämnden har tillsynsansvar för i
princip samtliga miljöfarliga verksamheter i staden Det
finns för närvarande ca 180 tillstånds‑ eller anmälningspliktiga verksamheter samt 2 000 övriga verksamheter
som på något sätt kan medföra risker för människors hälsa
eller miljön. För 2013 har verksamheten bl a följande
inriktning:
• Tillsyn av verksamheter inom vattenskyddsområdet för
Öresjö
• Införliva energifrågor i tillsynen av större tillstånds- och
anmälningspliktiga verksamheter
• Fortsatt inventering och åtgärder av enskilda avlopp

Miljökommunikation
I verksamhetens uppdrag ingår att svara för miljöövervakningen, dvs att ha kunskap om miljösituationen i kommunen samt att samordna det miljöstrategiska arbetet och
kommunicera kunskap om miljö- och livsstilsfrågor.
En åtgärdsplan baserad på genomförd bullerkartläggning
skall göras under 2013.
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En plan för redovisning och uppföljning av de nya miljömålen 2013-2016 skall presenteras.
En Energi- och klimatplan ska utarbetas, där arbetet för
att nå lokala och nationella mål på energiområdet konkretiseras.
Utvecklingen av ”Rådrum” som är ett forum för Boråsarna att vända sig till för att få information och vägledning i
hållbarhetsfrågor intensifieras under 2013.

Ekonomisk rådgivning, konsumentvägledning och Fairtrade
För icke akuta ärenden är ambitionen att väntetiden inte
skall vara längre än 2 månader. För akuta och prioriterade
ärenden gäller att första besöket ska ske inom 2-4 veckor.
Fairtrade diplomeringen skall bibehållas genom att öka
inköpen av Fairtrademärkta produkter. Stor vikt kommer
även att läggas på att informera anställda och allmänheten
vad Fairtrade står för och innebär.

Övergripande verksamhetsmål
Egen organisation
Nämndens sjukfrånvaro ligger på 4 % hittills under 2012.
Nämndens mål är att sjukfrånvaron skall minska till 2 %
under 2013.
Antalet sjukfall över 60 dagar är för närvarande 3 st. Målet för 2013 är att dessa skall upphöra helt.
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

Antal livsmedelsverksamheter

738

730

750

Antal inspektioner/revisioner

654

650

650

Antal delegationsbeslut

197

300

160

Antal tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter

181

181

180

Antal inspektioner miljötillsyn

304

350

350

Antal inspektioner enskilda avlopp

287

300

300

Antal inspektioner hälsoskydd

111

100

100

Antal delegationsbeslut miljötillsyn

116

250

150

Antal delegationsbeslut enskilda avlopp

175

300

300

96

80

100

315

330

300

4 648

4 500

5 000

174

90

200

Livsmedelskontroll

Miljötillsyn

Antal delegationsbeslut hälsoskydd
Antal delegationsbeslut värmepumpar
Konsumenträttslig rådgivning
Konsumentkontakter
Informationsaktiviteter.
Ekonomisk rådgivning

2 021

2 500

2 500

Förhandlingsärenden

Klientkontakter

294

350

400

Informationsaktiviteter

39

40

50
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Kulturnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

2011

2012

2013

28 528

26 811

22 677

-148 350

-152 461

-155 177

Nettokostnader

119 822

-125 650

-132 500

Kommunbidrag

119 000

125 650

132 500

-822

0

0

Intäkter
Kostnader

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

32

32

-

-9 930

-2 400

-14 350

Ekonomiska förutsättningar
Kulturnämndens verksamhet budgeteras till 132,5 mnkr
för 2013. Nämndens kommunbidrag har tillfälligt höjts
med 5,0 mnkr för ökade kostnader i samband med Textilmuseets flytt till Simonsland. Kommunbidraget har också
ökats med 0,3 mnkr avseende kapitalkostnader för den nya
bokbussen och med 0,3 mnkr för skolornas entreavgifter
till Regionteater Väst.

Nämndens uppdrag 2013
Nämndens uppgift
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 skall i detta syfte bedriva biblioteksverksamhet, musei- och utställningsverksamhet, teater,
dans- och musikverksamhet inklusive kulturskola, filmverksamhet och annan kulturell verksamhet. Nämnden
har även ansvaret för Stadsarkivet och Folkrörelsernas
arkiv
• Kulturnämnden skall slå vakt om kulturarvet och kulturmiljön och stimulera intresset för lokalhistoria och
lokalhistorisk forskning. Den kultur- och bildningsverksamhet som bedrivs av föreningar och organisationer ska stödjas och stimuleras.
• Möjligheter till eget skapande och aktiv delaktighet,
lokal förankring och prioritering av barn och ungdomar
samt särskilda insatser för att tillgodose funktionshindrade och grupper med annat modersmål, ska vara
ledstjärnor i kommunens kulturarbete
• Barn och ungdomar skall fritt kunna vara med i det
kulturella och konstnärliga livet genom att tidigt få ett
brett och för deras ålder anpassat kulturutbud med stöd
av engagerade vuxna, få utöva kultur på fritiden och få
sin röst hörd och tillvaratagen.
• Kulturnämndens verksamhet skall utgå från ett
mångkulturellt perspektiv och ett jämställt utbud och
utövande.
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Stadsbibliotekets uppsökande verksamhet kommer fortsätta att utvecklas under 2013. En ny bokbuss har köpts
in och kommer att nå nya målgrupper. Den uppsökande
verksamheten bör kunna samordnas med bokbussverksamheten.
Stadsteatern arbetar med att formulera en klarare konstnärlig riktning för teatern i framtiden och diskussioner om
vad, varför och hur initieras under hösten 2012.
Borås Konstmuseum kommer även under 2013 spela en
viktig roll i Borås och hela Västra Götalandsregionen.
Verksamhetens uppdrag är bl a att vidga allmänhetens
intresse och kunskap för konst och rörlig bild. Under 2013
planeras 2-3 stora utställningar.
Borås ställning som en framgångsrik Skulpturstad skall
utvecklas ytterligare. De hittills genomförda skulpturutställningarna får en fortsättning med en ny skulpturbiennal 2014.
Kulturnämnden skall undersöka möjligheten att anskaffa
en installation/skulptur som kan tillgodogöra även svårt
funktionshindrades behov av att uppleva konst.
Textilmuseet skall flyttas till Simonsland senast 2013 och
ingå i det textila kluster som skapas i den tidigare Konstsilkefabriken. Målet med flytten är att skapa förbättrade
möjligheter för Textilmuseet bland annat med en utökad
samverkan med Textilhögskolan och andra aktörer med
textil inriktning.
Textilmuseet skall verka för att få ett utökat statligt uppdrag för sin verksamhet.
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Kulturskolefilialerna på Hässleholmen, Norrby, Sjöbo och
Hulta skall fortsätta sitt integrationsarbete under 2013. En
av målsättningarna är att nå och öka antalet elever med
annan etnisk och social bakgrund.
Under 2013 fortsätter samarbetet mellan verksamheterna
på Norrby, Kulturnämnden och AB Bostäder med Cultural Planning som stadsutvecklingsmetod i nära samverkan med de boende.
En allmän översyn av bidragsgivningen till kulturföreningarna skall göras med avseende på hur resurserna
fördelas och vilka effekter som uppnås.

Investeringar

Textile and Fashion Center

Kulturnämnden har beviljats sammanlagt 21,0 mnkr för
textilmuseets etablering i Konstsilkes före detta lokaler i
kv Simonsland. Av det totala beloppet för projektet beräknas preliminärt 45%, dvs 9 450 tkr utgöra investeringar i
inredning vilket avsätts i budget 2013.

Barnens kulturrum

Barnens Kulturrum på plan 2 i Kulturhuset förväntas stå
klart under 2013. Verksamheten är en mötesplats med kulturella förtecken för barn och föräldrar. Stadsbiblioteket
kommer att samverka med andra kulturinstitutioner och
aktörer för att utveckla verksamhetsinnehållet. Fastighetsägaren Lokalförsörjningsnämnden anvisas ett investeringsanslag på 2 500 tkr för att anpassa lokalerna.

Inventarier och div. mindre investeringar

Ett årligt anslag avsätts i investeringsbudgeten för inköp
av inventarier och andra diverse mindre investeringar. För
2013 finns 500 tkr tillgängligt.

Övergripande verksamhetsmål
Kultur

Konstnärlig utsmyckning och inköp av konst

Ett årligt anslag på 800 tkr avsätts i investeringsbudgeten för konstnärlig utsmyckning och inköp av konst till
konstmuseet.

Huvudbibliotekets öppethållandetider har hittills under
året varit 64 timmar per vecka. För 2013 sätts målet att
öppethållandetiderna som lägst skall vara oförändrade.

Egen organisation
Konstnärlig utsmyckning, textilkonst

För att tillvarata det textila arvet och nyskapande textil
utveckling/design, avsätts ett utrymme på 100 tkr under
2013 för inköp av textil konst med placering på Textilmuseet.

Skulpturbiennal 2014

Under 2014 genomförs åter en skulpturbiennal i Borås.
För att förbereda biennalen avsätts 1 000 tkr 2013.

Nämndens sjukfrånvaro ligger på 3,3 % vilket är under
kommunens genomsnitt. För 2013 är målet att sjukfrånvaron sjunker till 3,1 %.
Antalet sjukfall över 60 dagar är 7 st. Målsättningen för
2013 är att denna nivå som högst skall bibehållas.
Timavlönad personal uppgår till motsvarande 6 årsarbeten. Målet för 2013 är att antalet skall minska till motsvarande 5 årsarbeten.
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

449 622

650 000

650 000

76 176

60 000

40 000

27 000

40 000

34 000

16 289

22 302

22 300

5 470

5 486

5 366

11 132

11 500

11 500

Biblioteksverksamhet
Antal medialån
Museiverksamhet och kulturminnesvård
Antal besökare
Konst och utställningsverksamhet
Antal besökare.
Teaterverksamhet
Antal besökare,
Kulturskola
Antal elever
Borås Bio (Röda Kvarn)
Antal besökare
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Utbildningsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

2011

2012

2013

154 272

148 836

145 041

Kostnader

-622 253 -608 596

-609 941

Nettokostnader

-467 981 -459 760

-464 900

Intäkter

Kommunbidrag

464 290

459 760

464 900

Resultat

- 3 691

0

0

Ackumulerat resultat

17 075

17 075

-

Nettoinvesteringar,
Utbildningsnämnden

0

0

0

-988

-13 383

-1 700

Nettoinvesteringar,
Lokalförsörjningsnämnden

Nämndens uppgift
Utbildningsnämnden ansvarar för de frivilliga skolformerna gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och det offentliga
skolväsendet för vuxna i kommunen. Vuxenutbildningen
omfattar grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux) och
svenskundervisning för invandrare (SFI). I verksamheten
ingår också yrkesutbildningar inom yrkeshögskolan (YH).
Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna ska tillägna sig och utveckla
kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling
till ansvarskännande människor som aktivt deltar i och
utvecklar yrkes‑ och samhällslivet.
Till nämndens ansvar hör också det kommunala informationsansvaret för ungdomar 16‑20 år enligt skollagen.
Utbildningsnämnden ska särskilt
• beakta den allmänna utvecklingen på skolväsendets
område
• tillsammans med olika intressenter och med beaktande
av elevernas önskemål tillskapa ett för kommunen väl
anpassat utbildningsutbud, samt
• tillse att utbildningen inom ansvarsområdet genomförs i
enlighet med skollag och annan lag eller förordning.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Utbildningsnämnden uppgår till
464,9 mnkr. För den beräknade volymminskningen av
gymnasieskolans elever har justering gjorts. För Teknikcollege och nationell idrottsutbildning ökas kommunbidraget med 1,7 mnkr. Förväntade ökade lönekostnader
ökar kommunbidraget med 1 mnkr. Ett tillfälligt utökat
kommunbidrag på 9 mnkr ges 2013 för anpassningar till
GY 11.

Nämndens uppdrag 2013
Utbildningsnämnden har i uppdrag att se över programstrukturen på Viskastrandsgymnasiet i syfte att få en
jämnare könsfördelning på skolan.
Nämnden ska undersöka möjligheterna att erbjuda eleverna på omvårdnadsprogrammet körkort. Många kommer
att arbeta inom hemtjänsten.
Utbildningsnämnden ska anordna lov- och sommarskola
inom tilldelad ram.
Alla elever ska ha tillgång till egen dator, oavsett vilket
program som eleven går.
Andelen ekologiska livsmedel ska vid inköp motsvara
minst 25 %.
Utbildningsnämnden ska i samverkan med Arbetslivs
nämnden komma igång med Lokalt kunskapslyft från
augusti 2013.
Utbildningsnämnden ska i samverkan med Arbetslivsnämnden och Stadsdelsnämnd Öster bedriva arbetet inom stadsdelen Hässleholmen inom ramen för det
särskilda statsbidraget för utveckling av vissa utvalda
stadsdelar i landet.
Gymnasiereformerna enligt GY 11 implementeras och
under en övergångsperiod finns parallella gymnasieorganisationer. Höstterminen 2013 startar den nya gymnasieskolans årskurs 3.
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En reformerad gymnasiesärskola införs läsåret 2013/2014
och nämnden planerar att erbjuda samtliga nio nationella
program och individuella program. Eleverna kommer att
kunna välja kurser inom såväl gymnasiesärskolan som den
vanliga gymnasieskolan.
Samarbetet i Sjuhärads kommunalförbund fortsätter både
inom gymnasie- och vuxenutbildningen. En förstudie för
eventuell uppbyggnad av vård- och omsorgscollege pågår.
Riktade statsbidrag gör det möjligt att inom REGVUX
genomföra utbildningar inom ramen för yrkesvux. Inom
Västra Götalandsregionen skapas en kompetensplattform.
Utgångspunkten för Utbildningsnämndens arbete är strategin Bildningsstaden Borås.

Egen organisation
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid uppgick till
3,1 % vid den senaste uppföljningen efter augusti månad.
Målet för 2013 är högst 4 %.
Antalet sjukfall över 60 dagar uppgick till 43. Motsvarande mål för 2013 är högst 45.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare
uppgick till 13. Målet för 2013 är oförändrat.

Investeringar
Bäckängsgymnasiet

Övergripande verksamhetsmål
Gymnasieskola
Målet är att 95 % av eleverna uppnår grundläggande
behörighet till universitet och högskola. Utfallet 2011 var
94 %.
Målet, att 90 % av eleverna fullföljer sin utbildning inom
4 år, exklusive introduktionsprogram, uppnåddes 2011.
Målet kvarstår.
Målet för genomsnittlig betygspoäng är 14,4 p av maximalt 20 p. Utfallet 2011 var 14,2 p.
Målen följs upp i årsredovisningen.
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I avvaktan på anläggningsråd har tills vidare 1,7 mnkr
avsatts.
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

-10 972

-12 047

-11 937

4 135

4 251

4 394

85 332

80 018

79 378

Gemensam administration
Nettokostnader tkr
Gymnasieskola
Antal elever
Kostnad kr per elev
- lokaler och fysisk miljö

19 369

18 923

18 558

- lärare, övrig undervisning

40 256

38 445

38 324

7 900

5 234

5 946

875

993

1 035

Elever från Borås i andra kommuner

82

60

77

Elever från Borås hos landsting

39

48

56

760

699

592

-357 653

-341 674

-333 505

152,5

149,5

129

266 962

275 074

312 712

Elever från andra kommuner

51

44,5

42

Elever från Borås i andra kommuner

10

8,5

10

-35 491

-34 222

-34 293

1 780

1 463

1 509

- grundläggande vuxenutbildning

200

241

241

- gymnasial vuxenutbildning

981

570

580

- läromedel
Elever från andra kommuner

Elever från Borås i fristående gymnasieskolor
Nettokostnader tkr
Gymnasiesärskola
Antal elever
Kostnad kr per elev

Nettokostnader tkr
Vuxenutbildning
Genomsnittligt elevantal

- påbyggnadsutbildning/KY/YH

148

97

113

- SFI

372

480

500

79

75

75

-62 833

-63 223

-64 145

-684

-696

-702

- Särvux
Nettokostnader tkr
Naturskolan
Nettokostnader tkr
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Sociala omsorgsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

2011

2012

2013

156 033

361 545

364 728

Kostnader

-723 836

-971 345

-985 978

Nettokostnader

-567 803

-609 800

-621 250

Kommunbidrag

585 755

609 800

621 250

Resultat

17 952

0

0

Ackumulerat resultat

Intäkter

15 202

15 202

-

Nettoinvesteringar,
Sociala omsorgsnämnden

-259

-300

-400

Nettoinvesteringar,
Lokalförsörjningsnämnden

-7 557

-19 156

-32 822

Nämndens uppgift
Individ- och familjeomsorgen för vuxna ska arbeta för att
förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra
beroendeframkallande medel. Kommunens ambition är
att i första hand arbeta med förebyggande insatser, i andra
hand erbjuda hjälp genom olika former av öppenvård på
hemmaplan, och i sista hand göra placeringar utanför det
egna hemmet.
Socialpsykiatrin bedriver verksamhet för personer med
allvarliga psykiska funktionshinder i särskilda boenden
och boendestöd för personer i eget boende. Psykiatrisk
hemsjukvård innefattas i verksamheten. Nämnden svarar
också för öppen psykiatrisk tvångsvård.
Funktionshinderverksamheten arbetar med de stöd- och
hjälpinsatser till enskilda personer som ges enligt Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
eller Socialtjänstlagen (SoL). Personer med stöd enligt
LSS har en livslång eller varaktig funktionsnedsättning. Genom insatser ska den enskilde tillförsäkras goda
levnadsvillkor. Insatserna ges kontinuerligt och så länge
den enskilde har behov av insatsen. Insatser enligt SoL ska
tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.
Verksamheten omfattar:
• myndighetsutövning enligt LSS för personer som tillhör
lagens personkrets och enligt SoL för personer under 65
år som p g a tillfälliga eller varaktiga funktionsnedsättningar har behov av stöd och insatser
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• verkställighet av beslut enligt LSS och SoL avseende
personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösar
service, korttidsvistelse, boendestöd samt anhörigstöd
• verkställighet av bostad med särskild service i form av
gruppbostad och servicebostad
• resursteam för hälso- och sjukvård samt habilitering och
rehabilitering vissa brukare.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Sociala omsorgsnämnden uppgår till
621,25 mnkr. I ökningen av kommunbidraget ligger 10
mnkr för ökad volym av hemtjänst, personlig assistans och
elevboende.
Kommunstyrelsen har, även 2013, centralt avsatt medel för
att möta de kostnader som vårdformen öppen psykiatrisk
tvångsvård bedöms komma att medföra för kommunen.
Det finns även medel avsatt centralt för kostnader som
kan uppkomma i några specifika ärenden med barn med
funktionshinder, som behöver stora insatser enligt SoL.

Nämndens uppdrag 2013
Både fysiska och psykiska hinder ska undanröjas och tillgänglighet prioriteras, inte minst gäller detta för personer
med funktionsnedsättning. Allas rätt till deltagande i alla
delar av samhällslivet ska vara en självklarhet. Borås Stad
ska öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att få arbete inom dess verksamheter.
Sociala omsorgsnämnden ska prioritera det vräkningsförebyggande arbetet. Det är aldrig acceptabelt att människor
tvingas sova utomhus, i portgångar, på toaletter eller i tält.
Ingen ska behöva vara bostadslös i Borås. Det är en rättighet för varje människa att ha tak över huvudet och då är
arbetet mot en nollvision självklart. Lika självklart ska vara
att vräkning aldrig får förekomma där barn drabbas. Arbetet mot hemlöshet har påbörjats där bl a det vräkningsförebyggande arbetet ingår som en viktig del. En metod som
andra lyckats med, är arbetssättet ”housing first” (boende
först). Personen får ett eget hyreskontrakt och som steg två
tar man itu med andra eventuella problem. Samarbetet
mellan berörda nämnder och bostadsbolagen måste intensifieras. Ambitionen är att ingen ska vara hemlös.
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Andelen ekologiska livsmedel ska vid inköp motsvara
minst 25 %.
Nämndens långsiktiga mål, att så få personer som möjligt
ska vara institutionsplacerade, kräver satsningar på det
förebyggande arbetet. En större del av verksamheten planerar på sikt att arbeta tidigt/förebyggande för att minska
inrekryteringen till socialtjänstens insatser.
Nämnden utvecklar samverkan och lämpliga insatser för
att tillgodose behoven hos unga vuxna med sammansatt
problematik.

Övergripande verksamhetsmål
Funktionsnedsättning

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare var
58. Genom att minska antalet timanställda kan målet på
45 timavlönade årsarbetare för 2013 nås.

Investeringar
Särskilda boenden inom socialpsykiatrin

Det befintliga boendet på Badhusgatan är i behov av
renovering och ombyggnad för att motsvara verksamhetens behov. Det befintliga boendet delas i två enheter,
Sonatgatan och Kelvingatan, som planeras att innehålla 12
respektive 10 lägenheter.
För Kelvingatan avsätts 7,5 mnkr år 2013, vilket är återstoden av totalutrymmet på 15,5 mnkr.

Målet för 2013 är att alla brukare som så önskar, ska ha
en genomförandeplan som är upprättad i samråd med
dem. Utfallet var 93 % år 2011. För att nå målet krävs att
personalen arbetar aktivt med att informera och motivera brukaren så att denne förstår syftet och nyttan med
genomförandeplan.

För Sonatgatan avsätts 2,4 mnkr år 2013 och 13 mnkr år
2014, av totalt 15,5 mnkr.

Den genomsnittliga väntetiden från ansökan om bistånd
till beslut uppgick till 2,4 månader efter augusti månad.
För 2013 är målet 2 månader.

Boende för psykiskt funktionshindrade
med komplexa behov

Den genomsnittliga väntetiden från beslut till verkställighet för boende uppgick till 11 månader. Under 2013
påbörjas ett arbete för en mer planerad rörlighet inom
boendesektionen. En gruppbostad med 5 lägenheter färdigställs. Målet för 2013 är 6 månaders väntetid.
Målet för den genomsnittliga väntetiden från beslut till
verkställighet för övriga beslut är en månad. Senaste utfall
var en månad.
Andel personal med utbildning enligt de av nämnden
fastställda kompetenskraven inom funktionshinderverksamheten var 61 % år 2011. Kompetenskravet inom funktionshinderverksamheten är omvårdnadsprogrammet eller
annan för verksamheten adekvat gymnasieutbildning som
barn- och fritidsprogrammet. Genom fortsatt validering
och utbildningsinsatser kan målet för 2013, att 74 % har
adekvat utbildning nås. Slutmålet är att 85 % av personalen har rätt utbildning.

Egen organisation
Andelen sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid var efter augusti månad 5,3 %. Målet för 2013 är 4,6 %.
Antalet sjukfall över 60 dagar var 98. Målet för 2013 är
högst100.

För Badhusgatan avsätts 0,5 mnkr för en förstudie under
2013.

Unga psykiskt funktionshindrade med komplexa behov
är en växande grupp. Borås behöver ett boende för dessa
personer istället för att köpa externa platser.
För Teknikgatan avsätts 7,9 mnkr år 2013 och resterande
4 mnkr år 2014 av totalutgiften 12,5 mnkr.

Nya boenden enligt LSS

Gruppbostäderna på Norra Sjöbogatan ska genomgå en
stor ombyggnad där 12 rum ska byggas om till 6 lägenheter. För år 2013 är 5 mnkr avsatt och för 2014 2 mnkr.
Den totala utgiften är 7 mnkr.
För boende på Älggatan, 5 lägenheter för unga med stora
fysiska funktionsnedsättningar, avsätts 8,5 mnkr år 2013
och resterande 3 mnkr år 2014 av totalutgiften på 12
mnkr.
För Dammsvedjan med 5 lägenheter avsätts 500 tkr i budget 2013 och 11,9 mnkr år 2014 – totalt 12,4 mnkr.
För 5 lägenheter för LSS-boende på Kadriljgatan, avsätts
500 tkr i budget 2013 och 11,9 mnkr år 2014 – totalt 12,4
mnkr.
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Inventarier till nya boenden

För investeringar i utrustning/inventarier och grundutrustning för nya boenden avsätts ett totalutrymme på 2,4
mnkr, varav 0,4 mnkr för 2013 då boendet på Kelvingatan
beräknas tas i drift.

VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

27

91

80

104

130

134

1 889

1 096

1 625

166

210

235

60 186

76 003

29 402

Individ- och familjeomsorg för vuxna
Heldygnsvård
Antal placerade personer med heldygnsvård
Vårddygn per placerad
Kostnad per vårddygn
Öppenvård
Antal personer som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser
Genomsnittlig kostnad per person i individuellt behovsprövade öppna insatser
Bistånd som avser boende
Antalet personer som under året bott i kategoriboende

64

57

65

202 706

251 078

226 269

84

95

85

Antal aktualiserade personer

747

1 392

847

Andel aktualiserade av totala antalet 21- 64 åringar (%)

1,3

-

1,4

914

880

920

44

0

0

Andelen habiliteringspersonal (ej personliga assistenter) med utbildning för verksamhetsområdet (%)

75

75
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Andelen personliga assistenter med utbildning för verksamhetsområdet (%)

42

47

49

25

21

21

262

360

345

345

360

345

Genomsnittlig kostnad per person som bott i kategoriboende
Antal boende i övergångslägenhet/sociala kontrakt
Verksamhet för vuxna

Funktionshinderverksamhet
LSS-verksamhet
Antal personer med LSS-beslut/handläggning
Antal ej verkställda beslut enligt Socialstyrelsen

SoL-verksamhet
Köpta platser på särskilt boende med heldygnsomsorg
Antal brukare med hemtjänst under 65 år
SoL-verksamhet: insatser i ordinärt boende
Antal brukare med hemtjänst
Antal personer med matdistribution

53

40

40

Antal personer med sjuksköterskeinsatser

78

80

80

Antal personer med rehabinsatser

71

70

70

Bruttokostnad per vårdtagare för sjuksköterskeinsatser

31 165

16 949

20 624

Bruttokostnad per vårdtagare för rehabinsatser

10 171

11 993

12 209
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

SoL-verksamhet: Särskilda boendeformer
Antal placerade i särskilda boendeformer med hemtjänst

3

2

1

21

21

21

2 318

2 600

2 700

Antal personer med korttidsvård

29

30

30

Antal dygn per person med korttidsvård

16

20

18

202

150

190

16

20

18

384

390

400

Kostnader per brukare med daglig verksamhet

123 052

145 344

133 969

Antal externt köpta platser, daglig verksamhet

10

10

12

Antal placerade i särskilt boende med heldygnsomsorg
SoL-verksamhet: Korttid
Antal dygn med korttidsvård

SoL-verksamhet: Övrigt
Trygghetstelefoner
Antal hemvårdsbidrag
LSS-verksamhet: Daglig verksamhet
Antal personer med verkställda beslut om daglig verksamhet

LSS-verksamhet: Korttidsvistelse
Antal personer med verkställda beslut om korttidsvistelse
Kostnader per brukare med korttidsvistelse

168

170

170

133 414

140 274

138 183

222

224

224

32

32

32

LSS-verksamhet: Personlig assistans
Antal personer med verkställda beslut om personlig assistans enligt LSS och SFB
- varav LSS
- varav SFB

190

192

192

295 482

282 852

286 477

Antal verkställda beslut om boende

351

330

330

Antalet LSS-boenden (lgh) vuxna

316

314

314

Kostnad per brukare med personlig assistans enligt LSS och SFB
LSS-verksamhet: Bostäder med särskild service

Antal externt köpta platser boende

24

26

20

602 161

679 938

683 414

Antal personer med insatser inom psykiatrin (SoL)

227

230

230

Antal psykiskt funktionshindrade med hemtjänst i ordinärt boende

108

120

120

Kostnad per brukare med boende
Socialpsykiatri

Antal personer med insatser inom psykiatrin enligt LSS

10

16

10

0,29

0,3

0,28

81

81

81

Antal psykiskt funktionshindrade i övergångsbostad

8

8

12

Externt köpta platser för psykiskt funktionshindrade

8

8

10

Andel personer med insatser inom psykiatrin, av invånare 0-64 år (%)
Antal psykiatriboenden (lgh)
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Arbetslivsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

2011

2012

2013

148 946

140 156

138 256

Kostnader

-369 951

-343 106

-348 656

Nettokostnader

-221 005

-202 950

-210 400

Kommunbidrag

203 400

202 950

210 400

-17 605

0

0

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat

0

Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser.
Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen genom att verksamheten svarar mot
arbetsmarknadens och den enskildes behov. Insatser som
leder till att individen kan försörja sig själv ska prioriteras.
Nämnden ansvarar för försörjningsstödet och för att nå
syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning arbetar
nämnden med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder.
Nämnden har ansvar för Borås Stads insatser och åtgärder
vid flyktingmottagning och invandring samt integration i
samhället och på arbetsmarknaden, samt insatser gällande
nationella minoriteter och förvaltningsområde för finska.
Nämnden har utföraransvaret för daglig verksamhet för
funktionshindrade inom LSS och socialpsykiatrin. Sociala
omsorgsnämnden är beställare av insatserna.
Nämnden ansvarar även för kommunens del i Sjuhärads
Samordningsförbund, där övriga parter är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, och Västra Götalandsregionen.
Sjuhärads samordningsförbund driver bl a KRUT-projektet med stöd av EFS-medel.
Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personliga
ombud.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Arbetslivsnämnden uppgår till 210,4
mnkr.
Inför 2013 erhåller Arbetslivsnämnden 2 mnkr i riktade
medel för ett Lokalt kunskapslyft.

Nämndens uppdrag 2013
Arbetslivsnämnden ska med hjälp av riktade medel på
2 mnkr realisera ett Lokalt kunskapslyft. Trots många
satsningar finns en grupp som inte börjar eller slutför
någon gymnasieutbildning och riskerar att hamna utanför
arbetsmarknaden och möjlighet till egenförsörjning. Från
augusti 2013 kommer det att finnas utbildningsplatser
på gymnasienivå som kombineras med halvtidsarbete för
personer 18-24 år. Arbetet är knutet till utbildningstiden.
Arbetslivsnämnden ska samverka med Utbildningsnämnden för Lokalt kunskapslyft.
Arbetslivsnämnden ska i samverkan med Utbildningsnämnden och Stadsdelsnämnd Öster bedriva arbetet inom
stadsdelen Hässleholmen inom ramen för det särskilda
statsbidraget för utveckling av vissa utvalda stadsdelar i
landet.
Arbetslivsnämnden ska öka möjligheterna för personer
med funktionsnedsättning att få arbete.
Arbetslivsnämnden ska pröva modellen med fadderfamiljer för invandrare, som är en hjälp att möta och förstå det
svenska samhället.
Nämnden har i uppdrag att genomföra materialbank inom
nuvarande ram. Materialbanken ska kunna nyttjas av
förskolor och skolor.
Nämnden ska erbjuda alla ungdomar, som gått ut grundskolan och gymnasiets årskurser 1 och 2, feriearbete eller
för dem som så önskar sommarlovsentreprenör.
Andelen ekologiska livsmedel ska vid inköp motsvara
minst 25 %.
Nämnden är kommunens kontakt för tolkförmedling.
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Nämnden hanterar försörjningsstödet på ett aktivt sätt bl a
genom att arbeta med att Växla bidrag mot lön. För att
möta individen med rätt insatser skapas ett Jobbtorg som
ger en samlad ingång till kommunens arbetsmarknadsinsatser.
Som ansvarig för kommunens integrationsarbete fungerar
nämnden som ett kunskapscenter som sprider information
kring integrations- och mångfaldsfrågor. Flyktingmottagandet innefattar flyktingarnas samhällsorientering,
SFI-undervisning och boende. Genom Arbetslivsnämnden
är Borås Stad värdkommun för Boråsregionens Etableringscenter.

Målet för 2013 är att minska antalet hushåll som uppbär
försörjningsstöd i mer än tio månader till 950 hushåll. För
att nå målet arbetar nämnden med den alternativa arbetsmarknaden, att växla bidrag mot lön och gå från passivt
bidragsberoende till någon form av lönearbetet. För att
insatserna ska bli effektiva läggs stort fokus på metod- och
verksamhetsutveckling.

Egen organisation
Andelen sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid var 6,2 % vid
den senaste uppföljningen. Målet för 2013 är 5 %.
Antalet sjukfall över 60 dagar var 37. Målet för 2013 är 35.

Övergripande verksamhetsmål

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare var
en. För 2013 är målet 4 årsarbetare.

Individ- och familjeomsorg
Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem
och tillämpas först när alla andra resurser är uttömda.
Den senaste mätningen, efter augusti månad, visar att 963
hushåll hade haft försörjningsstöd i mer än tio månader.

VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

Funktionshinderverksamhet
Antal personer med daglig verksamhet LSS

330

307

312

Antal personer med daglig verksamhet socialpsykiatri

200

200

200

1 304

1 200

1 175

146

150

150

Individ- och familjeomsorg
Antal hushåll med försörjningsstöd
Flyktingmottagning
Antal mottagna flyktingar
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Överförmyndarnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG
2011
Intäkter

tkr
2012

2013

0

0

0

Kostnader

-4 585

-4 850

-5 400

Nettokostnader

-4 585

-4 850

-5 400

Kommunbidrag

4 550

4 850

5 400

Resultat

-35

0

0

Ackumulerat resultat

546

546

-

-

-

-

Nettoinvesteringar

Nämndens uppgift
I varje kommun skall finnas en överförmyndarnämnd eller
en överförmyndare. Borås har sedan 2003 en överförmyndarnämnd. Ärendena kan indelas i ärenden beträffande
underåriga som en grupp och ärende beträffande god man
och förvaltare som en annan grupp. Överförmyndarnämndens uppgift är att kontrollera förmyndare och god man/
förvaltare främst avseende förvaltning av tillgångar.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 5 400
tkr. Här ingår en nivåhöjning med 500 tkr för att ge möjlighet till personalförstärkning.

Nämndens uppdrag 2013
Det är viktigt att verksamheten har acceptabla handläggningstider. Därför bör nämnden inför 2013 års verksamhet lägga fast en inriktning för handläggningstider för de
olika ärendetyperna utifrån de personella och ekonomiska
förutsättningarna.
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Stadsdelsnämnderna

EKONOMISKT SAMMANDRAG
2011
Nettokostnader
Kommunbidrag

tkr
2012

2013

-2 857 000 -2 870 200

-2 973 250

2 779 600

2 870 200

2 973 250

-77 400

0

0

Lokalförsörjningsnämnden -38 813

-84 586

-162 344

-

-1 000

Resultat
Nettoinvesteringar
Stadsdelsnämnderna

-313

Fritid
Stadsdelsnämnderna driver fritidsgårdar i syfte att erbjuda
aktiviteter och lokaler för invånarna inom sitt boendeom
råde.
Stadsdelsnämndernas bidragsgivning till det lokala före
ningslivet kompletterar de generella bidrag som Fritids‑
och folkhälsonämnden administrerar. Bidrag kan ges till
föreningsgårdar.
Här ingår även den kommungemensamma verksamheten
koloniverksamhet inklusive badresor på sommaren.

Stadsdelsnämndernas uppgift
Övergripande
Från och med 2011 ansvarar tre stadsdelsnämnder, var och
en inom sitt geografiska område, för frågor rörande fritid,
kultur, förskola, grundskola och fritidshem, individ‑ och
familjeomsorgens delområde för barn och familj samt
äldreomsorg.
Utöver sina särskilt reglerade uppgifter ska stadsdelsnämnderna följa utvecklingen inom stadsdelen och göra de
framställningar till Kommunstyrelsen och andra nämnder
som nämnden finner påkallade samt avge yttranden i
ärenden, som berör stadsdelen. I uppgiften ingår även att
utveckla och stärka den lokala demokratin och öka invånarnas möjlighet att påverka förhållandena inom respektive geografiska område.
Stadsdelsnämnderna svarar dessutom för kommungemensamma uppgifter. Stadsdelnämnden Norr har uppgifter
inom förskola, skola, fritidshem och äldreomsorg. Stadsdelsnämnden Väster har uppgifter inom individ- och
familjeomsorg samt kost och lokalvård. Stadsdelsnämnden
Öster har uppgifter inom äldreomsorg och även vissa kommunövergripande uppgifter inom funktionshinderverksamheten.

Kultur
Stadsdelsnämnderna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten inom respektive stadsdel, allmänkulturell
verksamhet i den egna stadsdelen samt stöd till lokala
kulturföreningar (förening vars verksamhet endast omfattar en nämnds geografiska verksamhetsområde, t ex hembygdsföreningar). Nämnderna har också ansvaret för att
kulturfrågorna beaktas i förskolan, skolan, fritidsverksamheten, äldreomsorgen samt i den övergripande planeringen
i kommundelen.
Stadsdelsnämnderna ger bidrag till föreningars lokala kul
turprogram samt genomför kulturarrangemang.
Den tidigare Kommundelsnämnden Fristad ansvarade
för musikskoleverksamheten i sin kommundel. Stadsdelsnämnden Norr har övertagit denna uppgift för samma
geografiska område som gällt tidigare. I övriga kommunen
ansvarar Kulturnämnden för denna verksamhet.

Förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och fritidshem
Stadsdelsnämnderna ansvarar för grundskola, förskoleklass
och fritidshem inom sina geograf iska områden. Stadsdelsnämnden Norr ansvarar för grundsärskolan, kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper, Centrum
för flerspråkigt lärande och andra kommungemensamma
funktioner.
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Förskola och annan
pedagogisk verksamhet

skilda insatser för ”vård i livets slutskede”. I Borås Stad är
det korttidsenheterna som ansvarar för denna inriktning.

Stadsdelsnämnderna ansvarar för förskolan inom sina
geografiska områden. Ansvaret omfattar även pedagogisk
omsorg och öppen förskola.

Stadsdelsnämnden Norr ansvarar för Trygghetsplatser
med tillfällig avlastning m m utan biståndsbedömning.
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för ett demensteam.

En näraliggande verksamhet är vårdnadsbidrag till familjer med barn i åldern 1-3 år. Bidraget kan ges om barnet
inte deltar i den förskola som finansieras av kommunen.
Stadsdelsnämnden Norr ansvarar för denna verksamhet
för hela kommunen.

Hemtjänst

Hemtjänst är social omsorg och service som bedrivs i den
enskildes egen bostad. En väl fungerande hemtjänst är
en förutsättning för att möjliggöra ett ökat kvarboende.
Verksamheten regleras i socialtjänstlagen.

Individ- och familjeomsorg
Stadsdelsnämnderna ansvarar för individ- och familjeomsorgens delområde för barn och familj. Inriktningen
är att verka för att barn och ungdom växer upp under
trygga och goda förhållanden. I vissa fall används tvångslagstiftning.
Familjerådgivningen har till uppgift att bearbeta relationsproblem och konflikter. Verksamheten riktar sig huvudsakligen till vuxna par men erbjuder även hjälp i övriga
familjerelationer.

Hemsjukvård

Hemsjukvården omfattar den hälso- och sjukvård som
ges i patientens bostad eller motsvarande och där ansvaret
för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över
tid. Hemsjukvården verkställer läkares ordinationer. Varje
stadsdelsnämnd är ansvarig för att verksamheten uppfyller
de krav som framgår av Hälso‑ och sjukvårdslagen.

Dagverksamhet

Vård och omsorg om äldre
Övergripande

Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för kommungemensamma tillsynsfunktionerna Medicinskt ansvarig sjuksköterska
(MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och
Tillsynsansvarig över social verksamhet (TÖS). Dessutom
ansvarar Öster även för Anhörigkonsulenter, Handikappkonsulent, Syninstruktör och Äldreinformatör.

Kommunen har ansvar för att genom olika dagverksamheter ge meningsfull sysselsättning i samvaro med andra och
underlätta för den enskilde att bo hemma. Dagverksamhet
är bistånd i form av sysselsättning, gemenskap, behandling
eller rehabilitering.

Bostadsanpassningsbidrag

Stadsdelsnämnderna ansvarar för beslut om bostadsanpassningsbidrag. Stadsdelsnämnden Öster sköter den
centrala administrationen.

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är ett behovsprövat boende för
äldre och personer med funktionsnedsättning, då behovet
av personlig omsorg inte kan tillgodoses med hemtjänst,
hemsjukvård och andra insatser i den vanliga bostaden.

Boendeplanering

Övriga särskilda boendeformer
och stöd till anhöriga

Ekonomiska förutsättningar

Korttidsplatser, avlösningsplatser och växelvård är viktiga
instrument för att klara utskrivningsklara patienter från
sjukhus, personer som behöver återkommande behandling
eller då hälsotillståndet varierar och periodvis kräver en
ökad tillsyn. Kommunen ska också kunna erbjuda sär-
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Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för boendesamordning,
vårdtyngdsmätning och boendeplanering för äldre, psykiskt funktionshindrade och målgruppen för LSS.

För de tidigare kommundelsnämnderna har sedan 1995 en
”resursfördelningsmodell” använts för att fördela resurserna mellan nämnderna. Efter det att resurserna till verksamhetsområdena (t ex skola) fastställts, har fördelningen
till varje kommundelsnämnd grundats på strukturfaktorer
och invånarantal för varje verksamhetsområde. Under
2003 diskuterades fördelningsmodellen grundligt. Med
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anledning av detta beslöt Kommunfullmäktige till budgeten för 2004 om delvis nya principer. En del var att göra
fördelningen tydligare och underlätta den politiska prioriteringsdiskussionen. Inriktningen att ge mer resurser till
kommundelar med ogynnsam social struktur bibehölls.
Alla får först en basresurs. I de flesta verksamhetsområden
beräknas denna i proportion till antalet invånare. Därefter
tilldelas tilläggsresurser på grundval av mätbara strukturella faktorer och invånarantal. De strukturella faktorerna
grundar sig i princip på offentlig statistik.
De grundläggande principerna för resurstilldelningen
till de tidigare kommundelsnämnderna har överförts till
stadsdelsnämnderna. Varje stadsdelsnämnd ansvarar även
för kommungemensamma uppgifter inom särskilt angivna
delområden. Denna uppdelning i stadsdelsegna respektive
kommungemensamma uppgifter medför att stadsdelsnämnderna tilldelas två kommunbidrag. Det ena avser den
verksamhet som vänder sig till de egna invånarna och räknas fram enligt den resursfördelningsmodell som beskrivs
i stycket ovan. Det andra avser den kommungemensamma
verksamheten och fastställs på samma sätt som kommun
bidragen till övriga verksamheter i kommunen. Dessa
kommungemensamma verksamheter finns förtecknade i
avsnitten om respektive stadsdelsnämnd. I den kommungemensamma verksamheten ingår även sådan tjänsteproduktion som vänder sig till hela kommunen, till exempel
vård- och omsorgsboendena. Dessa verksamheter påverkar
dock inte kommunbidragen då finansieringen sker med
priser per plats som betalas av de stadsdelsnämnder som
använder platserna.
För alla delområden gäller att lönerna räknats upp med
3,0 % och priserna med 1,5 %. Dessutom har resurstilldelningen räknats om till följd av volymförändringar,
t ex en väntad ökning av antalet barn i förskoleåldrarna.
Tilldelningen har dessutom påverkats av den anpassning
till det ekonomiska utrymmet, som beskrivits i inledningen i budgeten. Särskola och grundskola har dock
helt undantagits från denna anpassning. Dessutom har
resursförstärkningar riktats till vissa områden, i första
hand skolverksamheten. Dessa tillskott redovisas för varje
verksamhetsområde nedan.
Nedan redovisas de belopp som avsätts till respektive verksamhetsområde. Jämförelserna med 2012 avser den budget
som Kommunfullmäktige antog i november 2011. Utöver
detta har nämnderna fått resurstillskott under 2012. Dessa
kan dock inte redovisas i detalj uppdelade på respektive
verksamhetsområde.

Administration
I 2012 års budget avsattes 52,4 mnkr. Kommunstyrelsen
har för 2013 avdelat 53,0 mnkr. Här finns inga kommungemensamma verksamheter.
70 % av resursen fördelas som en lika stor basresurs till
varje stadsdelsnämnd. Detta innebär för 2013 cirka 12,3
mnkr till var och en. Återstående 30 % av resurserna fördelas till nämnderna med respektive nämnds invånarantal
som grund. Detta är en förändring jämfört med 2011 och
2012 års budgetar. Där skedde resurstilldelningen utifrån
en beräkning av kostnaderna för respektive nämnd då den
nya organisationen startade.

Fritid
I 2012 års budget avsattes 37,0 mnkr, varav 2,8 mnkr för
den kommungemensamma verksamheten. Kommunstyrelsen har för 2013 avdelat 35,9 mnkr. Av beloppet avser
1,2 mnkr kommungemensam verksamhet. På grund av
ändrad kategorisering av verksamheterna är inte beloppen
för 2012 helt jämförbara med de för 2013.
Varje stadsdelsnämnd tilldelas en basresurs i förhållande
till det antal fritidsgårdar som finns inom respektive stadsdel. Tilläggsresursen grundas på antalet invånare 10-18 år
och samma strukturfaktorer som skolan. Som tilläggsresurs fördelas 57 % av den totala resursen på 34,7 mnkr.
I tidigare budgetar har Stadsdelsnämnden Norr fått en
lägre resurstilldelning än de båda övriga nämnder på
grund av att nämnden haft en mindre ledningsorganisation. Denna särbehandling tas nu bort.

Kultur
I 2012 års budget avsattes 21,6 mnkr. Kommunstyrelsen
har för 2013 avdelat 21,9 mnkr. Här finns inga kommungemensamma verksamheter.
Varje kommundelsnämnd erhåller en basresurs i relation
till antalet bibliotek inom stadsdelen. Hänsyn tas till att
Stadsbiblioteket ligger inom Stadsdelen Norr, varför det
inte finns något lokalt bibliotek inom den centrala staden.
Tilläggsresurs grundas på det totala invånarantalet och
samma strukturfaktorer som för skolorna. Som tilläggsresurs fördelas 14 % av den totala resursen. Stadsdelsnämnden Norr får en riktad resurs på 2 389 tkr till musikskolan
i Fristad.
I tidigare budgetar har Stadsdelsnämnden Norr fått en
lägre resurstilldelning än de båda övriga nämnder på
grund av att nämnden haft en mindre ledningsorganisation. Denna särbehandling tas nu bort.
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Förskoleklass, grundskola,
grundsärskola och fritidshem
I detta avsnitt ingår en beräkningsmodell sammantaget
för förskoleklass, grundskola och grundsärskola och en
beräkningsmodell för fritidshemmen. I 2012 års budget
avsattes 1 036 350 tkr, varav 32 850 tkr till den kommungemensamma verksamheten.
För 2013 har Kommunstyrelsen avdelat 1 107,5 mnkr. Av
beloppet avser 39,6 den kommungemensamma verksamheten.
För grundskola, förskoleklass och grundsärskola avsattes i
2012 års budget 933,25 mnkr ,varav 32,85 till den kommungemensamma verksamheten. Kommunstyrelsen har
för 2013 avdelat 1 001,1 mnkr, varav 39,6 mnkr till den
kommungemensamma verksamheten. Hänsyn tagits till
att antalet barn i åldern 6‑12 år väntas öka med 1,72 %
och i åldern 13‑15 år väntas öka med 0,51 %. Resurstilldelningen förändras med halva den genomsnittliga
kostnaden per invånare i åldersgruppen.
Verksamheten tillförs en resursökning med 19,0 mnkr,
varav 5,0 mnkr är en tillfällig satsning 2013 på läromedel.
Läromedelssatsningen avser såväl grundskola som grundsärskola. Tillskottet kan, utöver att användas till lönekostnader utöver den generella uppräkningen i ramarna, riktas
till insatser för de yngsta eleverna i grundskolan.
Av den tilldelade resursen avsätts 39,9 mnkr för kommungemensamma uppgifter. Centrum för flerspråkigt lärande
får en resursförstärkning med 3,0 mnkr då verksamheten
där varit underfinansierad i förhållande till de uppgifter
som enheten skall utföra.
961,5 mnkr fördelas till de tre stadsdelsnämndernas egna
skolverksamheter enligt de principer som anges nedan.
Resurstilldelningen till skolverksamheten grundas på basresurs, tilläggsresurs samt särskilda resurser för skolskjutsar
och små skolenheter.
Först fastställs en summa för den totala resursen för hela
verksamheten. Denna totalsumma framgår ovan. De
särskilda tilläggen till skolskjutsarna och de små enheterna
räknas bort. Därefter avsätts 85 % till basresursen och
15 % till tilläggsresursen. Basresursen fördelas sedan med
ett belopp per invånare i gruppen 6‑12 år (66 289 kr) och
per invånare i gruppen 13‑15 år (79 547 kr). Verksamheten för gruppen 13‑15 år beräknas vara 20 % dyrare än för
gruppen 6‑12 år, därav skillnaden i beloppen. Tilläggsresursen grundas på invånarantal i aktuell åldersgrupp och
ett index som tar hänsyn till andelen barn till föräldrar
med högst grundskoleutbildning respektive andelen barn
som har två utlandsfödda föräldrar. Indexet grundar sig
till 30 % på utbildningsnivån och till 70 % på utlandsandelen.
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Alla nämnder får särskild tilldelning av resurser för skolskjutsar. Utgångspunkten för tilldelningen är respektive
nämnds prognosticerade kostnader för 2012. Dessutom
beaktas kända kostnadsförändringar för 2013.
För att kompensera för kostnader för små skolenheter
genererar följande skolor ett tillägg på 600 tkr per skola:
Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala,
Äspered, Borgstena, Bredared, Sandhult, Kinnarumma
och Svaneholm.
Till fritidshemmen avsattes i 2012 års budget 103,1 mnkr
Kommunstyrelsen har för 2013 avdelat 106,4 mnkr.
88 % ingår i en basresurs som fördelas efter invånarantal i
åldrarna 6-9 år. Barnantalet i den aktuella åldersgruppen
väntas öka med 1,79 %. Resurstilldelningen ökas proportionellt till befolkningsökningen. Därutöver tilldelas
tilläggsresurser grundat på invånarantalet i respektive
åldersgrupp och ett index som tar hänsyn till andelen barn
till förvärvsarbetande föräldrar respektive andelen barn
med två utlandsfödda föräldrar. Indexet grundar sig till
70 % på förvärvsandelen och till 30 % på utlandsandelen,
vilket är samma index som för förskolan.

Förskola och annan
pedagogisk verksamhet
I 2012 års budget avsattes 510,9 mnkr, varav 10,6 mnkr
till den kommungemensamma verksamheten. Kommunstyrelsen har för 2013 avdelat 532,2 mnkr, varav 6,3 mnkr
till den kommungemensamma verksamheten. Hänsyn
har tagits till förändringar av antalet barn i den aktuella
åldersgruppen. Barnen i förskoleåldrarna väntas öka med
2,15 %. Resurstilldelningen ökas proportionellt till befolkningsökningen.
Verksamheten tillförs en resursökning med 4,0 mnkr.
Tillskottet kan bl a användas till ökade lönekostnader
utöver den generella uppräkningen i ramarna.
525,9 mnkr fördelas till de tre stadsdelsnämnderna enligt
följande principer. Till en basresurs avdelas 88 % av den
tillgängliga resursen. Basresursen fördelas efter invånarantal i åldrarna 1‑5 år. Därutöver tilldelas tilläggsresurser
grundat på invånarantalet och ett index som tar hänsyn
till andelen barn till förvärvsarbetande föräldrar respektive andelen barn med två utlandsfödda föräldrar. Indexet
grundar sig till 70 % på förvärvsandelen och till 30 % på
utlandsandelen.
Verksamheten får cirka 32,6 mnkr i statsbidrag för
intäktsbortfallet till följd av maxtaxan. Detta är i stort
samma belopp som de senaste åren. Detta ska fördelas till
stadsdelsnämnderna. Kommunstyrelsen anser att Kommunfullmäktige, i likhet med tidigare, ska ge Kommun-
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styrelsen ett bemyndigande att göra detta. Kommunstyrelsens avsikt är att i likhet med 2012 fördela detta med
resursfördelningsmodellens relativa andelar som grund.
De kommuner, som infört maxtaxa, får ett särskilt statsbidrag för att höja kvaliteten i barnomsorgen. Detta beräknas för 2013 till cirka 5,2 mnkr, i stort samma nivå som de
senaste åren. Kommunstyrelsen anser att statsbidraget ska
användas till att anställa personal i barnomsorgen, vilket
kan innebära färre barn i grupperna. Även för detta statsbidrag bör Kommunfullmäktige ge Kommunstyrelsen ett
bemyndigande att besluta om fördelningen till Stadsdelsnämnderna. Kommunstyrelsens avsikt är att i likhet med
2012 använda principerna för resursfördelningsmodellen
vid fördelningen av detta statsbidrag.

Individ- och familjeomsorg
I 2012 års budget avsattes 173,4 mnkr, varav 23,4 mnkr
till den kommungemensamma verksamheten. Kommunstyrelsen har för 2013 avdelat 181,5 mnkr. Här ingår 30,1
mnkr för den kommungemensamma verksamheten.
Av den tilldelade resursen avsätts cirka 24,8 mnkr till
Stadsdelsnämnden Väster för kommungemensamma uppgifter. Här ingår också 5,3 mnkr till Stadsdelsnämnden
Norr för ansvaret för asylsökande barn och ungdomar och
för kommunplacerade ensamkommande barn och ungdomar samt koloniverksamhet. Återstoden, 151,4 mnkr, fördelas till de tre stadsdelsnämnderna. Här ingår de resurser
som kommundelsnämnderna Brämhult, Norrby och Sjöbo
tidigare haft för förebyggande insatser i bostadsområdena.
Stadsdelsnämnden Norr tilldelas 31,0 mnkr, Väster 57,2
mnkr och Öster 62,3 mnkr.
I tilldelningen till Väster ingår 1,0 mnkr ingår en riktad
resurs för integrationsinsatser på Norrby. Norr och Öster
får en utökning med 0,6 mnkr vardera för delfinansiering
av nya familjecentraler. Resurstilldelning till familjecentral
finns sedan tidigare i Västers kommunbidrag. Dessutom
ingår här en resurs på 1,2 mnkr till Norr för projektet
”Tidiga insatser” som arbetar med tidig upptäckt av beteendeproblem hos barn.
Västers kommungemensamma verksamhet får ett resurstillskott på 1,0 mnkr för projekt ”Hopptornet” (0,4 mnkr)
och arbete med kvinnofridsfrågor och andra övergripande
frågor (0,6 mnkr).
Kommunstyrelsen inriktning är att undersöka möjligheterna att konstruera en modell för att fördela resurserna
utifrån en kombination av invånarantal och relevanta sociala faktorer på samma sätt som för övriga verksamheter.
I avvaktan på denna modell har en traditionell kostnadsbudget används som grund för resurstilldelningen.

Äldreomsorg
I 2012 års budget avsattes 1 021,7 mnkr, varav 37,1 mnkr
för den kommungemensamma verksamheten. Kommunstyrelsen har för 2013 avdelat 1 041,3 mnkr, varav 39,9
mnkr till kommungemensamma verksamheter.
Det är framförallt Stadsdelsnämnden Öster som har
kommungemensamma uppgifter. Även Stadsdelsnämnden
Norr har en kommungemensam uppgift, Trygghetsplatserna på Sjöboklint.
Östers kommungemensamma verksamhet tillförs 1,6
mnkr som finansiering av nya tjänster som anhörigkonsulenter och handikappkonsulent. En halvtids handikappkonsulent fanns tidigare hos Sociala omsorgsnämnden
men flyttas nu till Öster
1001,4 mnkr fördelas till de tre stadsdelsnämnderna enligt
de principer som anges nedan.
Tilldelningen förändras p g a att antalet invånare i
åldrarna 85 år och äldre är oförändrad, antalet invånare
i gruppen 75‑84 år ökar med 0,71 % respektive antalet
invånare i gruppen 65‑74 år ökar med 2,98 %. Resurstilldelningen förändras i samma proportion som befolkningsförändringen.
Resurstilldelningen till äldreomsorgen innehåller flera
delmoment. Resurser avsätts till var och en av åldersgrupperna 65‑74 år, 75‑84 år samt 85 år och äldre.
Resurserna fördelas så att gruppen 74‑84 år får 5 gånger
mer och gruppen 85 år och äldre får 20 gånger mer än
gruppen 65‑74 år, allt räknat per invånare. Inom var och
en av de tre grupperna används ett strukturindex som
grundar sig på andelen ensamstående. En förändring
görs i jämförelse med 2012 års budget där två procent av
strukturindexet grundades på andelen lågutbildade (30 %)
respektive utlandsfödda (70 %). Eftersom de tre stadsdelarna inte visar någon nämnvärd skillnad i denna del finns
ingen anledning att behålla indexet.
Resurserna till gruppen 75‑84 år består till 40 % av en
basresurs i proportion till antalet invånare i kommundelen
och till 60 % av en tilläggsresurs framräknad med hjälp av
strukturindexet. För gruppen äldre än 84 år är basresursen
60 % och tilläggsresursen 40 %. För gruppen 65‑74 år
grundas hela resurstilldelningen på strukturindex, dvs här
finns ingen basresurs.
Kommunstyrelsen fastställer i ett särskilt beslut de
produktionsersättningar som gäller för respektive äldreboende. Från början avsåg dessa ersättningar enbart boenden
med heldygnsomsorg. Eftersom boendena med hemtjänstinsatser alltmer används för samma målgrupp infördes ett
liknande produktionsersättningssystem för dessa för alla
nya inflyttningar fr o m 1 april 2004. Produktionsersätt91
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ningarna grundar sig i princip på att anläggningarna ska
vara fullbelagda, dock med hänsyn till viss tomhet vid
in‑ och utflytning. Det har tidigare funnits ett betydande
antal tomma platser. De tomma platserna har dock minskat betydligt och hänför sig nu i huvudsak till att platser
är tomma vid in/utflyttning. Dock gäller fortfarande att
det är av största vikt att producenten anpassar produktionskostnaden till att platser står tomma. Producenterna
kan för 2013 räkna med en kompensation för tomma
platser med 75 % av den genomsnittliga produktionskostnaden för varje plats. Produktionsersättningen grundar sig
på att platser för demens får högre ersättning än platser för
somatik. Dessutom tas hänsyn till faktiska lokalkostnader
och liknande. Priserna som brukarna betalar innehålla ett
påslag som täcker intäktsbortfall när platser står tomma.

Totala kommunbidrag
För 2013 avsätts totalt 2973,2 mnkr till kommunbidrag
till stadsdelsnämnderna. Tilldelningen till de olika verksamhetsområdena framgår av nedanstående tabell.

Kommunbidrag per verksamhetsområde

mnkr
2012

2013

52 400

53 300

0

0

- varav stadsdel

52 400

53 300

Fritid

37 000

35 900

2 800

1 200

- varav stadsdel

34 200

34 700

Kultur

21 600

21 900

0

0

21 600

21 900

1 036 350

1 107 500

32 850

39 550

1 003 500

1 067 900

510 900

532 200

Administration
- varav kommungemensam

- varav kommungemensam

- varav kommungemensam
- varav stadsdel
Grundskola inkl särskola, fritidshem
- varav kommungemensam
- varav stadsdel
Förskola
- varav kommungemensam

10 600

6 300

- varav stadsdel

500 300

525 900

Individ- och familjeomsorg

173 400

181 500

23 400

30 100

150 000

151 400

1 021 700

1 041 300

- varav kommungemensam
- varav stadsdel
Äldreomsorg
- varav kommungemensam
- varav stadsdel
Summa
- varav kommungemensam
- varav stadsdel
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37 100

39 900

984 600

1 001 400

2 853 350

2 973 250

106 700

117 050

2 746 600

2 856 200
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Statens resurstilldelning till kommunerna sker i allt
väsentligt i ett generellt system med skatter och skatteutjämningsbidrag. Kommunfullmäktige fördelar dessa
till nämnderna som kommunbidrag (något förenklat
uttryckt). Sedan 2001 finns även riktade statsbidrag som
allmän finansieringskälla. I likhet med 2012 finns statsbidrag till kvalitetshöjande insatser i barnomsorgen och som
kompensation för intäktsbortfall till följd av maxtaxan
i barnomsorgen. Detta innebär att Stadsdelsnämnderna
utöver de kommunbidrag som anges ovan även disponerar statsbidrag på cirka 37,8 mnkr till sin barnomsorgsverksamhet. Det är i stort sett samma belopp som 2012.
Dessutom tillkommer sådana statsbidrag som är riktade
till särskilda specificerade åtgärder framför allt inom skola,
förskola och äldreomsorg.
I några få fall finns särskilt riktade resurstillskott till
vissa verksamheter inom kommunbidraget till respektive
nämnds kommungemensamma verksamhet. Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för Sparrehus och bidrag till det
finska dagcentret vid Hultasjögatan. Stadsdelsnämnden
Norr får en särskild resurs i sitt kommunbidrag till den
egna verksamheten för att kunna lämna bidrag till Blombacka.

Taxor
Kommunstyrelsen föreslår en ny lydelse av ”Taxa för
förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg”. En
teknisk förändring är att tidigare tillämpningsföreskrifter nu inarbetats i taxan. Den stora förändringen är att
vistelsetiden inte längre har någon betydelse för avgiften
för fritidshem. Avgiften för första barnet blir 2 % av den
avgiftsgrundade inkomsten och 1 % för andra respektive
tredje barnet. Nuvarande taxa har en avgiftsklass på 1,5 %
för första barnet vid de kortaste tillsynstiderna.

Stadsdelsnämndernas
uppdrag 2013
Övergripande
Kontakt med medborgarna

Stadsdelsnämnderna ska arbeta för att minska avståndet
mellan politiker och invånare. En ökad öppenhet bör leda
till aktivare medborgarinflytande. Medel att nå detta kan
vara attraktiva hemsidor, förslagslådor för synpunkter från
allmänhet, öppet hus med möjlighet till direkt kontakt
med politiker och öppna nämndsammanträden på olika
ställen i kommundelen.

Ett övergripande uppdrag är att utreda möjligheterna till
att förstärka medborgarnas inflytande i frågor där de är
berörda. Detta kräver utökade arenor och mötesplatser för
dialog.

Samarbete

Varje stadsdelsnämnd ska inom sitt område ha fungeran
de nätverk för samarbete inom skola‑barnomsorg‑fritid‑
individ‑ och familjeomsorg. Traditionella verksamhetsgränser får inte förhindra en helhetssyn på insatser till
berörda barn.

Kostfrågor

Inom stadsdelsnämndernas verksamheter serveras mat i
mycket stor omfattning. Ofta är produktionen centraliserad och mat transporteras ut till verksamheterna. Stadsdelsnämnden Väster är ansvarig för kommungemensamma
frågor om kost. Nämnden har i tidigare budgetar fått ett
uppdrag att utreda andra alternativ till matproduktion
med avsikt att hitta lokala lösningar i anslutning till den
verksamhet där maten serveras. Utredningen omfattar alla
grenar av verksamheterna, även produktion av den mat
som ingår i matdistributionen. Denna utredning remissbehandlas nu.
Andelen KRAV-märkt och ekologisk mat i kommunens
verksamhet skall öka. Ett första steg är att 25 % av livsmedelsinköpen skall avse ekologiska varor.

Övrigt

Ett större ansvar måste tas av stadsdelsnämnderna för att
uppnå kommunens mål om ekologiska och etiskt märkta
produkter.
Det skall finnas en familjecentral i varje stadsdelsnämnds
geografiska område.

Fritid
Stadsdelsnämnderna driver fritidsgårdar i syfte att erbjuda
aktiviteter och lokaler för invånarna inom sitt boendeom
råde. Verksamheten ska skapa träffpunkter som alternativ
till det kommersiella fritidsutbudet. Den ska ha en särskild
inriktning mot tonårsgrupper och arbeta i socialt förebyggande syfte. Detta gäller även för ungdomsarrangemang
under veckoslut. Minst en fritidsgård eller annan samlingsplats för ungdomar ska finnas i var och en av de
tidigare kommundelarna.
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Kultur
Barn‑ och ungdomskultur ska prioriteras. Stadsdelsnämnderna ska bedriva uppsökande biblioteksverksamhet.
Detta innefattar bl a boken-kommer-service till äldre,
sjuka och personer med funktionsnedsättning.
Bibliotekens program‑ och utställningsverksamhet ska
komplettera övriga insatser inom informations‑ och utlå
ningsverksamheten.
Samtliga tidigare kommundelsbibliotek ska drivas vidare i
minst den omfattning som gäller nu.

Förskoleklass, grundskola, obligatorisk
särskola och fritidshem
Stadsdelsnämnderna ska arbeta för att stärka kvaliteten
och kraftsamla runt åtgärder som leder både till att fler
elever blir godkända i alla ämnen och att fler blir behöriga
till gymnasiet. Nämnderna ska tillse att skolenheterna ger
möjlighet till sommarskola och lovskola där detta behövs.
Rutiner för hjälp med läxläsning ska finnas.
Nämnderna ska ha tydliga rutiner för uppföljning av
verksamhetens resultat. Dessa ska innefatta såväl ett totalt
nämndperspektiv som ett perspektiv på enskilda klasser/
individer. Särskilda analyser ska göras för de mål som ingår i de kommunövergripande verksamhets- och kvalitetsmål som ingår i kommunens budget och årsredovisning.
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för att rutiner finns hos
skolenheterna för att säkerställa att skollagens bestämmelser följs vad gäller barn i behov av särskilt stöd
Trygghetsvandringar ska genomföras i alla Borås skolor.
Alla elever ska under grundskolans senare del ges utbildning i HBTQ-frågor av föreläsare med för frågorna
relevant utbildning.

Inom alla skolformer ska ett mål vara att miljömedvetandet och det ekologiska tänkandet ska öka.
Skollunchen ska vara ett huvudmål som ger eleverna minst
en tredjedel av dagsbehovet. Maten ska vara näringsmässigt riktigt sammansatt och eftersträvansvärt är att närproducerade och/eller kravmärkta råvaror används.
Skolhälsovården bör förstärkas och samarbetet mellan regionens barnhälsovård och kommunens skolhälsovård bör
fördjupas. Verksamheten bör utformas så att kontinuerlig
dokumentation av varje individ alltid finns tillgänglig.
Varje stadsdelsnämnd ska tillse att elevhälsan uppfyller
basnivån enligt villkor i avtal med Västra Götalandsregionen.
Föräldrautbildning i samverkan mellan kommun och
region ska fortsätta.
Skolorna ska samverka med Kulturnämnden om insatser
inom projektet ”Skapande skola”.
Kommunen har inte alltid kunnat erbjuda egna fullgoda
skolalternativ för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. I vissa fall undervisas elever i andra kommuner med långa resor som följd. Stadsdelsnämnden Norr
fick i budgeten för 2012 i uppdrag att utreda möjligheterna att skapa alternativ för dessa elever inom kommunens
egen skolorganisation. Uppdraget har ännu inte slutredovisats. En möjlighet kan vara att samarbeta med övriga
kommuner inom Sjuhärads Kommunalförbund.
För grundskolans resultat är det viktigt att lärarna får möjlighet att koncentrera sig på sin huvuduppgift att främja
elevernas lärande. Andra arbetsuppgifter får inte störa
detta. Stadsdelsnämnden Norr har uppdrag att inventera hur mycket tid som lärarna lägger på administrativa
arbetsuppgifter och initiera de förändringar som inventeringen ger grund för.

Barn/elever och föräldrar ska få en reell möjlighet att
påverka planering, innehåll och utformning av verksamheten. Varje stadsdelsnämnd ska tillse att respektive skola
finner former för detta.

Stadsdelsnämnden Norr får uppdrag att sammanställa en
redovisning hur skolenheterna uppfyller kravet i skollagen
på att eleverna skall ha tillgång till skolbibliotek.

Stadsdelsnämnderna ska ge möjlighet för enskilda skolenheter att ge sitt arbete en speciell profil. Detta kan ge
skolan ökad attraktionskraft. Det är dessutom viktigt att
föräldrarna får information om verksamheterna i de olika
skolenheterna så att de kan vara delaktiga i elevens val av
skola.

Förskola och annan pedagogisk
verksamhet

Stadsdelsnämnderna ansvarar för att insynsbesök görs
systematiskt i de fristående skolorna och tillhörande fritidshem. I övriga fristående fritidshem har stadsdelsnämnderna ansvar tillsyn av verksamheten.

Det är viktigt att tidigt upptäcka barn med behov av
särskilt stöd. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver
mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn
till egna behov och förutsättningar. För att klara detta bör
samarbetet barnomsorg‑socialtjänst‑mödravård‑barnavård
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Öppen förskola har under senare år fått allt mindre omfattning. Målet är att det i varje tidigare kommundel ska
finnas minst en öppen förskola.
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utvecklas. Härigenom ges möjlighet att tidigt sätta in stöd
där så behövs.
Stadsdelsnämnderna ansvarar för tillsyn i de fristående
förskolorna och den enskilda pedagogiska omsorgen.
Efterfrågeutvecklingen inom förskolan kan se olika ut
i kommunens olika delar. I en del kan efterfrågan öka,
medan den i en angränsande delar minskar. Detta ställer
krav på berörda stadsdelsnämnder att samverka vid förändringar. Ledig kapacitet i en annan stadsdel måste användas om det är praktiskt möjligt. Med de korta avstånd
som finns inom centralorten torde detta inte innebära
någon konflikt med kommunens skyldighet att erbjuda
närbelägen förskola. Det finns inga principiella hinder att
någon stadsdelsnämnd driver institution i en intilliggande
stadsdel. Det är upp till berörda stadsdelsnämnder att tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden hitta effektiva
lösningar.

Individ- och familjeomsorg
Stadsdelsnämnderna ansvarar för verksamhetsgrenen barn
och familj inom individ- och familjeomsorgen. Viktigt är
ett nära samarbete med andra verksamheter, t ex mödrahälsovård, barnhälsovård, barn- och ungdomspsykiatri,
polis etc. Detta kan ske genom nätverksmöten. Inriktningen är att i första hand ge barn och ungdomar stöd
i närmiljön. En viktig del i detta är fältverksamhetens
förebyggande arbete i de områden där ungdomar vistas.
Insatser för barn och ungdomar kan i vissa fall bli kostnadskrävande. En viktig uppgift för stadsdelsnämnderna
är att dels genom samarbete och dels för var och en inom
sitt område finna de rätta formerna för dessa insatser.
Ambitionen skall vara att goda verksamhetsresultat kombineras med att kostnaderna hålls inom det ekonomiska
utrymme som är tillgängligt.
Kommunens ambition är att i första hand arbeta med
förebyggande insatser, i andra hand erbjuda hjälp genom
olika former av öppenvård på hemmaplan och i sista hand
göra placeringar utanför det egna hemmet.
Det är viktigt att öppenvårdsinsatserna ger möjlighet till
tidigt socialt stöd och är lättillgängliga.
I områdena Hässleholmen, Norrby och Sjöbo görs särskilda insatser för att t ex förbättra sociala nätverk för att
ge högre boendekvalitet i vissa bostadsområden. Detta ska
fortsätta som en del i det viktiga förebyggande arbetet.

Vård och omsorg om äldre
Övergripande

Det grundläggande målet för den verksamhet som vänder
sig till äldre människor är att verka för att dessa får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Detta ska ske med respekt för självbestämmande och
integritet.
Äldreomsorgen syftar ytterst till att skapa förutsättningar
för gamla att leva ett så normalt och fullgott liv som möjligt. Detta sker företrädesvis genom individuellt behovs
prövade insatser i form av hemtjänst, hemsjukvård, vårdoch omsorgsboende och sysselsättning. Målet är att uppnå
och bibehålla gemenskap med andra och att möjliggöra för
individen att delta i meningsfulla aktiviteter. Härigenom
minskas eller senareläggs mer omfattande hjälpbehov.
Huvuddelen av verksamheten inom äldreomsorgen produceras av kommunen.
Stadsdelsnämnd Öster har ett uppdrag att ta fram rutiner
för att kvalitetssäkra den sociala dokumentationen inom
äldreomsorgens verksamheter.

Hemtjänst och hemsjukvård

Den 1 september 2009 infördes Hemtjänstvalet, vilket
innebär att omsorgstagaren själv kan välja vårdgivare
bland de utförare, som blivit godkända av kommunen.
Även stadsdelsnämnderna är utförare. Stadsdelsnämndernas ska tillse att rutiner finns för att säkerställa att
beslutade insatser blir utförda och att följa upp kvaliteten
mm i verksamheten.
Sedan 1 april 2008 finns förenklad biståndsbedömning
inom hemtjänsten. Varje stadsdelsnämndnämnd måste
säkerställa att vårdtagarna erbjuds denna form av biståndsbeslut. Serviceinsatserna kan uppgå till 8 timmar i månaden enligt de regler som Kommunfullmäktige antagit.
Fr o m 2012 kan även en gräns på 4 timmar i månaden
användas.
Stadsdelsnämnderna har till uppgift att se till att erfor
derlig kompetens finns för att uppfylla kommunens
skyldigheter inom hemtjänst och hemsjukvård men även
inom habilitering och rehabilitering. Detta kan ske inom
respektive nämnd eller genom gemensamma lösningar för
flera nämnder.
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Stöd till personer som vårdar
eller stödjer närstående

Stadsdelsnämnderna ska erbjuda stöd för att underlätta för
personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk
eller äldre. Kommunernas skyldigheter inom detta område
har skärpts genom den lagstiftning som gäller fr o m 1
juli 2009.

Vård- och omsorgsboende

Utgångspunkten under senare år har varit möjlighet att
bo kvar i sitt egna boende. Kommunen ska i första hand
med hemtjänst och hemsjukvård och annat stöd i det
ordinära boendet i form av dagcentraler, dagverksamhet,
avlastningsplatser, matdistribution m m ge den enskilde
möjlighet att bo kvar i den ursprungliga bostaden. När
vård- och omsorgsbehovet blivit så omfattande, att den
enskilde inte längre anser att det kan tillgodoses i den
ordinarie bostaden, blir flyttning till en särskild boendeform aktuell. Denna bör då vara så flexibel att vård- och
omsorgsinsatserna successivt kan anpassas efter växlande
behov hos den enskilde. Det är viktigt att ge tydlig information om de förutsättningar som gäller för att erhålla en
plats på vård- och omsorgsboende.
Den som är 90 år eller äldre och som känner oro eller ångest avgör själv om den vill flytta till ett vård- och
omsorgsboende. Kommunstyrelsens avsikt är att föreslå
att denna regel tas bort när det finns Trygghetsbostäder i
kommunen.
Verksamheten vid vård- och omsorgsboendena ska känne
tecknas av ett tryggt boende med personlig service och
god omvårdnad, där omvårdnaden är det centrala begreppet. Genom en god omvårdnad ska den enskilde få
möjlighet till ett så normalt vardagsliv som möjligt. Detta
innebär att verksamheten ska utformas och bedrivas utifrån omvårdnadsperspektivet med sjukvårdsinsatser som
ett komplement till annan service när så erfordras.
Kommunfullmäktige har den 21 oktober 2010 beslutat om
en årlig uppföljning av det sociala innehållet i verksamheten i de särskilda boendena. Respektive stadsdelsnämnd
ska göra en sådan redovisning för sina verksamheter.
Stadsdelsnämnd Öster samordnar redovisningen.
Kommunfullmäktige har den 23 februari 2012 antagit
regler för den nya boendeformen ”Trygghetsbostäder”.
Stadsdelsnämnderna ansvarar för kontakter med berörda
fastighetsägare för att starta Trygghetsboenden.
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Träffpunkter för äldre

Det är viktigt med träffpunkter för äldre. Olika slags
aktiviteter, fysiska – psykiska – sociala, höjer livsk valiteten
och bidrar till ett hälsosamt åldrande. Stadsdelsnämnderna ska verka för ytterligare träffpunkter för pensionärer, i första hand genom en effektivare användning
av kommunens egna lokaler. Finns inte möjligheten att
använda kommunens lokaler kan ekonomiskt stöd till en
pensionärsorganisation vara ett alternativ. I detta fall ska
verksamheten vända sig till alla berörda, inte enbart de
egna medlemmarna. Stadsdelsnämnderna är ansvariga för
detta ekonomiska stöd. Just samarbete med frivilliga och
ideella organisationer kan ge både högre kvalitet och lägre
kostnader.
Verksamheten med träffpunkter för äldre bör utvecklas
ytterligare. Stadsdelsnämnd Öster, som ansvarar för kommungemensamma äldreomsorgsfrågor, har ett uppdrag
att utreda former och inriktning för detta. I utredningen
ska även ingå att komma med förslag om anhörigcentral
för att avlasta anhöriga. Ofta finns stort behov av avlastning för att ge anhöriga möjlighet till återhämtning.
Möjligheten att skapa en anhörigcentral i centrum som en
stödresurs för anhöriga ska belysas i utredningen. Stadsdelsnämnden har redovisat en första rapport som belyser
möjligheten att sammanföra träffpunkt, anhörigcentral
med verksamhetslokaler och lokaler för föreningsverksamhet. Nämnden skall fortsätta detta utredningsuppdrag
med denna rapport som underlag. Inriktningen ska vara
att komma fram till ett förslag till Kommunstyrelsen om
principer efter att ekonomiska och verksamhetsmässiga
aspekter belysts. Utredningen ska bedrivas i nära kontakt
med övriga berörda nämnder.

Restauranger

Målet med verksamheten är att ge främst pensionärer
möjlighet att i närheten av sina bostäder äta näringsriktig
kost i en trivsam miljö. Härigenom ökas möjligheterna att
bo kvar i den egna lägenheten.
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Investeringar
Grundskolor

Ombyggnad av skolor i övrigt

Kommunstyrelsen avsätter i investeringsbudgeten 500 tkr
under 2013 för förstudier för ombyggnad av Myråsskolan
och 500 tkr för Erikslundskolan.

Ombyggnad av Kristinebergskolan

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en ombyggnad för 100,0 mnkr av Kristinebergskolan på grund av
fuktskador, utbyte av ventilations- och elanläggningar
men också till följd av behov av förbättrad planlösning.
Dessutom ingår att den nuvarande skolverksamheten i
Svedjeskolan flyttas till Kristinebergskolan. Kommunstyrelsen avsätter 100,0 mnkr, varav 32,0 mnkr under 2013.
Arbetena beräknas slutföras 2014.
Dessutom föreslår Lokalförsörjningsnämnden en ombyggnad av skolans gymnastiksal för 8,0 mnkr. Kommunstyrelsen avsätter 8,0 mnkr, varav 4,0 under 2013.

Om- och tillbyggnad av Bergdalskolan

Lokalförsörjningsnämnden har tilldelats ett anslag på 68,2
mnkr för en om- och tillbyggnad av Bergdalsskolan. Här
ingår kök och matsal samt att ändra lokallösningarna till
att ge bättre undervisnings- och arbetsutrymmen. Kommunstyrelsen avsätter 45,9 mnkr i investeringsbudgeten
för de avslutande arbetena som skall utföras under 2013.
För inventarier avsätts 1,0 mnkr under 2013.

Ombyggnad av Bodaskolan

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en ombyggnad
av Bodaskolan. Utöver att avhjälpa byggnadstekniska problem och modernisera lokalösningarna ingår en samlingslokal. Projektet har delats i två etapper. Den första etappen
slutfördes under 2012.
Den andra delen omfattar lokaler för årskurs 7–9. Totalutgiften beräknas till 74,7 mnkr. Kommunstyrelsen avsätter
74,7 mnkr under 2013‑2015, varav 1,7 mnkr under 2013
för de inledande utgifterna.

Fristadskolan, energieffektivisering

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Fristadskolans
ventilationsanläggning byggs om. Inriktningen är att
skapa ett gott inomhusklimat samtidigt som energibehovet
minimeras. Kommunstyrelsen avsätter 13,0 mnkr under
2013. Detta investeringsobjekt ingick även i 2012 års budget men de beräknade utgifterna har nu ökat från 8 mnkr
till 13 mnkr.

Förskola
Förskola Centrum

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
med sex avdelningar byggs inom centrala Borås. Läget har
ännu inte specificerats. Utgiften beräknas till 26,0 mnkr.
Kommunstyrelsen avsätter 500 tkr 2013 för en förstudie.

Förskola Alideberg

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
med sex avdelningar byggs på Alideberg. Kommunstyrelsen avsätter 26,0 mnkr, varav 13,1 under 2013.

Förskola Frufällegården

Lokalförsörjningsnämnden har fått ett anslag på 12,0
mnkr för en tillbyggnad av Frufällegårdens förskola
med två avdelningar på grund av ökat behov av platser.
Kommunstyrelsen avsätter 4,0 mnkr, under 2013 för de
avslutande arbetena.

Förskola Sparsör

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
med sex avdelningar byggs i Sparsör. Bakgrunden är att
antalet barn ökar i upptagningsområdet samt att möjligheten att placera barn i Fristad tätort minskar. Dessutom
lämnas förhyrda lokaler. Kommunstyrelsen avsätter 26,0
mnkr med byggstart 2015

Förskola Dammsvedjan,
alternativt Svedjeskolan

Lokalförsörjningsnämnden har dels föreslagit att en ny
förskola byggs på Dammsvedjan och dels att Svedjeskolan
byggs om till förskola. Kommunstyrelsen anser att det bör
studeras vidare vilket av de båda projekten som skall utföras. Kommunstyrelsen avsätter 26,0 mnkr för en förskola
för 120 barn under åren 2014‑2015.
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Förskola Hestra

Tillbyggnad av förskolan Trandaredsgården

Lokalförsörjningsnämnden har fått projekteringsuppdrag
för en ny förskola med 140 platser i kvarteret Stenhammar på Hestra. Bakgrunden är ökat barnantal och att
lokaler som idag används för förskola behövs som skollokaler. Avsikten är byggstart under 2012. Kommunstyrelsen avsätter 29,7 mnkr, varav 20,0 mnkr under 2013.

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att förskolan
Trandaredsgården byggs till med ytterligare två avdelningar. Kommunstyrelsen avsätter 10,5 mnkr under 2013.

Förskola Sjömarken

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
byggs i Sjömarken. Kommunstyrelsen avsätter 26,0 mnkr
för en förskola för 120 barn under åren 2014‑2015.

Förskola Brämhult

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
med 6 avdelningar byggs i Brämhult. Läget har ännu inte
specificerats. Kommunstyrelsen avsätter 26,0 mnkr under
åren 2014‑2015.

Äldreomsorg
Förskola vid Milstensgatan

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola
med 6 avdelningar byggs vid Milstensgatan (Milstensgården). Härigenom kan småenheter avvecklas och kapaciteten ökas för att möta väntad efterfrågeökning. Kommunstyrelsen avsätter 27,0 mnkr, varav 14,6 mnkr under 2013.

Nytt äldreboende Hulta

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en utredning
görs om möjligheten att uppföra ett äldreboende med 60
platser vid Hulta Ängar. Utgiften för ett boende av denna
storlek beräknas till 96,0 mnkr. Kommunstyrelsen avsätter
52,5 mnkr under 2014 till 2016.

Förskola Kransmossen

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit nybyggnad av en
förskola med sex avdelningar vid Kransmossen. Den skulle
ersätta två avdelningar, som i dag finns i paviljonger. Utgiften beräknas till 25,2 mnkr. Kommunstyrelsen avsätter
27,0 mnkr under 2014 och 2015.
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Verksamhetsmått
Nedan redovisas i tabellform jämförelsetal på kommuntotal nivå för Stadsdelsnämndernas verksamhet.
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

16

16

17

505

515

529

6

6

6

10

10

10

394

393

393

9 839

9 743

9 902

28

32

30

Antal egna elever i fristående skola

1 002

1 064

1 152

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

8 780

8 751

8 746

Antal elever i åk 1-3 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

3 185

3 214

3 230

Antal elever i åk 4-6 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

2 835

2 909

2 956

Antal elever i åk 7-9 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

2 760

2 628

2 560

Total produktionskostnad per elev i stadsdelens skolor, kr

84 923

81 190

84 044

Kostnad för administration per elev i stadsdelens skolor, kr

5 935

6 285

6 030

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens skolor, kr

5 311

5 230

5 030

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, kr

3 364

3 775

3 841

Kostnad för skolskjutsar per elev i stadsdelens skolor, kr

3 046

2 827

3 082

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, kr

20 110

20 529

20 886

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens skolor, kr

39 528

35 710

38 291

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens skolor, kr

4 549

4 164

3 969

Kostnad för läromedel m m per elev i stadsdelens skolor, kr

2 354

1 991

2 210

727

679

704

16

15,6

15,6

8,2

7,8

7,8

8

7,6

7,6

1,7

1,7

1,7

2 164

2 359

2 549

1 130

1 181

1 183

48

38

53

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar
Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka

Kultur
Antal folkbibliotek
Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek

Skola
Grundskola
Antal elever från stadsdelen i grundskola
Antal individintegrerade elever från stadsdelen

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens skolor, kr
Lokalyta per elev, m²
Antal heltidslärare per 100 elever
Antal heltidslärare per 100 elever exkl lärare i Svenska som andraspråk
Antal elevvårdspersonal per 100 elever
Antal egna elever med skolskjuts
Förskoleklass
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass
Antal elever i fristående verksamhet
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

1 074

1 137

1 126

Total nettokostnad per elev i stadsdelens förskoleklasser

31 117

35 223

36 900

Kostnad för personal per elev i stadsdelens förskoleklasser

24 601

25 621

27 184

5 943

7 263

5 926

573

2 338

3 791

18

17,1

15,6

114

94

99

97

95

93

1

2

2

314 027

341 283

350 928

Antal elever per heltidslärare

3,8

3,7

3,7

Antal elever per heltid elevassistent

2,9

3,1

3,1

Antal placerade barn från egen stadsdel

4 044

4 190

4 276

Antal barn i icke-kommunal verksamhet

270

226

225

Antal barn i pedagogisk omsorg

0

0

1

Antal barn i enskild verksamhet

0

0

0

Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, %

80

80

79

- varav fritidshem

80

80

79

0

0

0

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %

11

14

15

- varav fritidshem

11

14

15

0

0

0

Antal producerade platser i stadsdelen

3 211

3 200

3 447

Antal inskrivna barn i stadsdelen

3 866

3 722

4 052

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

35 690

36 648

34 550

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

26 455

26 711

25 388

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

4 702

4 789

4 212

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

4 533

5 147

4 950

19,0

19,9

20,2

0

0

0

5 356

5 386

5 652

367

369

386

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens förskoleklasser
Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskoleklasser
Elever per heltid pedagogisk personal
Obligatorisk särskola
Antal elever från stadsdelen i särskola
Antal elever i stadsdelens särskola
Antal elever från annan kommun
Nettokostnad per elev i sdn:s skolor, kr

Fritidshem

- varav pedagogisk omsorg

- varav pedagogisk omsorg

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Pedagogisk omsorg 6-12 år
Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, 6-12 år
Förskola
Antal placerade barn från egen stadsdel
Antal placerade barn i fristående verksamhet
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

Antal barn i pedagogisk omsorg

43

31

7

Antal barn i enskild verksamhet

10

5

9

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, %

88

89

91

Andel placerade egna barn i förskola, %

87

88

90

1

1

0

136

145

145

Antal producerade platser i stadsdelen

3 824

3 975

4 085

Antal inskrivna barn  i stadsdelen

4 932

5 146

5 273

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

131 921

128 032

125 688

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

97 305

95 606

91 095

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

20 320

19 923

19 542

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

14 296

12 503

15 052

5,9

6,5

6,3

42

29

5

106

100

100

5

5

5

3 192

3 758

3 918

1 758

1 815

1 785

7,2

8,1

7,5

585

549

540

53 582

44 350

59 105

157

145

149

18

28

22

304

304

305

750

722

11

13

10

8

14

8

Andel placerade egna barn i pedagogisk omsorg, %
Antal Vårdnadsbidrag

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka
Antal öppna förskolor
Bruttokostnad,  tkr

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar
Barn och ungdom 0-20 år
Antal aktualiserade barn och ungdomar
Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %
Öppenvård
Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser
Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt behovsprövade öppna insatser
Familjehem
Antal placerade barn/ungdomar, inkl vårdnadsöverflyttade exkl asyl
Antal asylsökande
Antal vårddygn per placerad
Nettokostnad per vårddygn, kr
Institutioner för 0-12-åringar
Antal placerade barn/ungdomar
Antal asylsökande
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VERKSAMHETSMÅTT

Antal vårddygn per placerad

2011

2012

2013

78

68

79

6 519

6 803

Nettokostnad per vårddygn, kr
Institutioner för 13-20-åringar
Antal placerade barn/ungdomar

55

52

58

Antal asylsökande,

10

15

20

142

128

157

3 773

3 238

Antal vårddygn per placerad,
Nettokostnad per vårddygn, kr,

Äldreomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal vårdtagare med hemtjänst, över och under 65 år

2 623

2 855

3 230

Antal vårdtagare över 65 år

2 453

2 745

3 055

51

49

37

Total utförd tid hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar

550 895

565 330

567 860

Tid som utförs av intern utförare hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar

489 312

491 148

474 260

Tid som utförs av extern utförare hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar

68 904

74 182

93 600

1 294

1 072

1 010

Antal personer med kyld mat

567

514

764

Antal personer med varm mat

687

558

246

2 612

2 660

2 780

2 416

2 330

2 430

Antal placerade från egen stadsdel

123

124

106

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

136

136

109

Antal placerade från egen stadsdel

702

686

712

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

788

802

820

Antal entreprenadplatser

86

86

86

Antal icke boråsare på vård- och omsorgsboende

30

32

32

Andel vårdtagare med förenklad biståndsbedömning, %
Enligt hemtjänstvalet

Matdistribution
Antal personer med matdistribution

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal vårdtagare med sjuksköterskeinsatser
Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal vårdtagare med rehabiliteringsinsatser
Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SOL

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

126

123

120

39 585

41 883

41 100

2 280

2 121

2 627

38 812

34 848

31 519

942

805

702

38

40

43

2 487

2 670

2 730

295

273

272

Norr

Väster

Öster

totalt/snitt

5

6

6

17

162

186

181

176

7

6

6

6

2

5

3

10

86

186

121

131

2 490

3 924

3 488

9 902

10

15

5

30

247

565

340

1 152

2 439

3 439

2 868

8 746

Antal elever i åk 1-3 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

851

1 300

1 079

3 230

Antal elever i åk 4-6 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

819

1 063

1 074

2 956

Antal elever i åk 7-9 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

769

1 076

715

2 560

Total produktionskostnad per elev i stadsdelens skolor, kr

78 422

85 531

87 041

84 044

Kostnad för administration per elev i stadsdelens skolor, kr

5 564

6 096

6 348

6 030

Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser
Antal belagda dygn med korttidsvård
Bruttokostnad per vårddygn, kr
Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare
Antal personer från stadsdelen med korttidsvård
Antal dygn per person med korttidsvård
Övrigt
Trygghetstelefoner
Antal hemvårdsbidrag

VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSNÄMNDERNA 2013

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar
Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka

Kultur
Antal folkbibliotek
Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek

Skola
Grundskola
Antal elever från stadsdelen i grundskola
Antal individintegrerade elever från stadsdelen
Antal egna elever i fristående skola
Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor
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VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSNÄMNDERNA 2013
Norr

Väster

Öster

totalt/snitt

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens skolor, kr

4 146

5 106

5 690

5 030

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, kr

2 463

5 103

3 500

3 841

Kostnad för skolskjutsar per elev i stadsdelens skolor, kr

3 198

3 301

2 720

3 082

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, kr

19 642

21 048

21 751

20 886

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens skolor, kr

37 569

37 793

39 503

38 291

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens skolor, kr

2 880

3 926

4 948

3 969

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens skolor, kr

2 215

2 684

1 637

2 210

746

474

944

704

16,2

14,8

16,1

15,6

Antal heltidslärare per 100 elever

7,8

7,7

8

7,8

Antal heltidslärare per 100 elever exkl lärare i Svenska som andraspråk

7,7

7,7

7,5

7,6

Antal elevvårdspersonal per 100 elever

1,2

2,1

1,8

1,7

Antal egna elever med skolskjuts

522

1 527

500

2549

292

499

392

1183

7

40

6

53

299

446

381

1126

Total nettokostnad per elev i stadsdelens förskoleklasser

36 546

35 483

38 837

36 900

Kostnad för personal per elev i stadsdelens förskoleklasser

27 258

27 907

26 278

27 184

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens förskoleklasser

4 194

6 900

6 144

5 926

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskoleklasser

5 094

675

6 415

3 791

18

18

15,4

15,6

Antal elever från stadsdelen i särskola

12

42

45

99

Antal elever i stadsdelens särskola

93

93

2

2

350 928

350 928

Antal elever per heltidslärare

3,7

3,7

Antal elever per heltid elevassistent

3,1

3,1

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens skolor, kr
Lokalyta per elev, m²

Förskoleklass
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass
Antal elever i fristående verksamhet
Antal elever i stadsdelens förskoleklasser

Elever per heltid pedagogisk personal
Obligatorisk särskola

Antal elever från annan kommun
Nettokostnad per elev i sdn:s skolor, kr
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VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSNÄMNDERNA 2013
Norr

Väster

Öster

totalt/snitt

Antal placerade barn från egen stadsdel

1 200

1 570

1 506

4276

Antal barn i icke-kommunal verksamhet

35

161

29

225

Antal barn i pedagogisk omsorg

0

0

1

1

Antal barn i enskild verksamhet

0

0

0

0

Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, %

83

74

81

79

- varav fritidshem

83

74

81

79

0

0

0

0

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %

17

10

18

15

- varav fritidshem

17

10

18

15

0

0

0

0

Antal producerade platser i stadsdelen

1 076

1 210

1 161

3 447

Antal inskrivna barn i stadsdelen

1 250

1 400

1 402

4 052

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

39 471

32 182

32 459

34 550

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

30 358

21 993

24 319

25 388

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

3 869

4 469

4 263

4 212

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

5 243

5 719

3 878

4 950

17,2

20,9

23,0

20,2

0

0

0

0

1 480

2 290

1 882

5 652

116

190

80

386

Antal barn i pedagogisk omsorg

0

2

5

7

Antal barn i enskild verksamhet

4

2

3

9

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, %

93

91

90

91

Andel placerade egna barn i förskola, %

90

90

90

90

0

0

0

0

Fritidshem

- varav pedagogisk omsorg

- varav pedagogisk omsorg

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Pedagogisk omsorg 6-12 år
Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, 6-12 år
Förskola
Antal placerade barn från egen stadsdel
Antal placerade barn i fristående verksamhet

Andel placerade egna barn i pedagogisk omsorg, %
Antal Vårdnadsbidrag

145

145

Antal producerade platser i stadsdelen

1 144

1 640

1 301

4 085

Antal inskrivna barn  i stadsdelen

1 430

2 070

1 773

5 273

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

123 306

117 032

138 696

125 688
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Norr

Väster

Öster

totalt/snitt

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

89 929

83 768

101 357

91 095

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

18 917

18 809

21 014

19 542

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

14 460

14 455

16 325

15 052

6,3

6,9

5,7

6,3

0

0

5

5

18

42

40

100

1

2

2

5

681

2 161

1 076

3 918

Antal aktualiserade barn och ungdomar

460

695

630

1 785

Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %

6,5

7,5

7,5

7,5

125

200

215

540

65 000

53 688

60 716

59 105

Antal placerade barn/ungdomar, inkl vårdnadsöverflyttade exkl asyl

35

54

60

149

Antal asylsökande

22

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka
Antal öppna förskolor
Bruttokostnad, tkr

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar
Barn och ungdom 0-20 år

Öppenvård
Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser
Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt
behovsprövade öppna insatser
Familjehem

22

Antal vårddygn per placerad

300

300

310

305

Nettokostnad per vårddygn, kr

650

723

742

722

Antal placerade barn/ungdomar

0

5

5

10

Antal asylsökande

8

Institutioner för 0-12-åringar

Antal vårddygn per placerad
Nettokostnad per vårddygn, kr

8

60

81

80

79

7 600

7 668

6 250

6 803

6

25

27

58

Institutioner för 13-20-åringar
Antal placerade barn/ungdomar
Antal asylsökande

106

20

20

Budget 2013 | Stadsdelsnämnderna
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Norr

Väster

Öster

totalt/snitt

180

110

200

157

3 500

3 853

2 868

3 238

Antal vårdtagare med hemtjänst, över och under 65 år

1 055

1 100

875

3 030

Antal vårdtagare över 65 år

1 020

1 050

835

2 905

39%

40%

30%

37

Total utförd tid hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar

265 500

183 360

119 000

567 860

Tid som utförs av intern utförare hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar

226 500

158 760

89 000

474 260

Tid som utförs av extern utförare hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar

39 000

24 600

30 000

93 600

Antal personer med matdistribution

500

310

200

1 010

Antal personer med kyld mat

500

80

184

764

0

230

16

246

1 150

880

750

2 780

960

780

690

2 430

Antal placerade från egen stadsdel

44

10

52

106

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

58

0

51

109

Antal placerade från egen stadsdel

248

255

209

712

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

226

258

336

820

0

86

0

86

32

32

Antal vårddygn per placerad,
Nettokostnad per vårddygn, kr,

Äldreomsorg
Insatser i ordinärt boende

Andel vårdtagare med förenklad biståndsbedömning, %
Enligt hemtjänstvalet

Matdistribution

Antal personer med varm mat
Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal vårdtagare med sjuksköterskeinsatser
Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal vårdtagare med rehabiliteringsinsatser
Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SOL

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL

Antal entreprenadplatser
Antal icke boråsare på vård- och omsorgsboende
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Norr

Väster

Öster

totalt/snitt

14

18

88

120

Antal belagda dygn med korttidsvård

4 344

6 242

30 514

41 100

Bruttokostnad per vårddygn, kr

1 823

2 140

2 841

2 627

13 000

13 044

5 475

31 519

270

250

182

702

48

52

30

43

1 000

950

780

2 730

85

122

65

272

Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare
Antal personer från stadsdelen med korttidsvård
Antal dygn per person med korttidsvård
Övrigt
Trygghetstelefoner
Antal hemvårdsbidrag
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Stadsdelsnämnden Norr

Kommungemensam verksamhet
EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

2011
Intäkter

2012

2013

255 317

233 862

265 007

-307 882

-285 362

312 057

Nettokostnader

-52 565

-51 500

-55 950

Kostnader
Kommunbidrag

48 920

51 500

55 950

Resultat

-3 645

0

0

Ackumulerat resultat

-2 428

-2 428

-

-

-

-313

-

-

Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden
Kommundelsnämnden

Nämndens uppgift
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma
uppgifter inom något av nämndernas områden. Stadsdelsnämnd Norr ansvarar för uppgifter inom förskola, skola
och fritidshem. Förutom att verka som kompetenscentrum
inom dessa verksamheter och svara för gemensam utveckling inom sakområdena ingår följande:
Finansierade av kommunbidrag

•
•
•
•
•
•

Specialpedagogiskt kompetenscentrum
Utvecklingsenheten
Centrum för flerspråkigt lärande
Vårdnadsbidrag
Medicinskt ansvarig skolsköterska
IT-utveckling i skolan

Dessutom ansvarar Stadsdelsnämnden Norr för äldreomsorgens särskilda trygghetsplatser på grund av att dessa
är lokaliserade till Sjöboklint. Ytterligare kommungemensamma uppgifter finns inom fritidsområdet där Norr
ansvarar för Sommarkoloni och badresor.

Finansierade av internersättningar

•
•
•
•

Särskolan
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS
Särskilda undervisningsgrupper i grundskolan
Förberedelseklasser

I verksamhetsområdet ingår, liksom för övriga stadsdelsnämnder, produktion av platser inom vård- och omsorgsboende, korttid och dagverksamhet inom äldreomsorgen.
Dessa verksamheter finansieras av internpriser.

Extern finansiering

• Ansvar för samtliga asylsökande barn och ungdomar
som är behöver insatser genom Individ- och familjeomsorgen. För ensamkommande barn omfattas även
tiden efter att de har erhållit uppehållstillstånd. En ny
uppgift är att ansvara för IFO-insatser för barn i familjer som fått uppehållstillstånd men som inte har fått
adress i någon stadsdel.

Ekonomiska förutsättningar
På grund av ändrade redovisningsprinciper går det inte
att göra en meningsfull jämförelse med det ursprungliga
kommunbidraget för 2012. Kommunstyrelsen föreslår
ett kommunbidrag på 55 950 tkr. Centrum för flerspråkigt lärande får en resursförstärkning med 3,0 mnkr på
grund av att verksamheten tidigare varit underfinansierad
i förhållande till den faktiska omfattningen. Den nya
uppgiften inom flyktingmottagningen för barn utan stadsdelstillhörighet medför att kommunbidraget ökas med 0,4
mnkr.
Det finns en betydande osäkerhet om det är möjligt att
bedriva verksamheten för asylsökande inom ramen för de
statsbidrag som nämnden erhåller, vilket är grundprincipen. Kommunstyrelsen kommer att följa utvecklingen.
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Nämndens uppdrag 2013
Bland de övergripande verksamhets- och kvalitetsmålen
ingår elevernas resultat i årskurs 3, 6 och 9. Inom ramen
för det övergripande ansvaret för skolfrågor blir det en
viktig uppgift för Stadsdelsförvaltningen Norr att tillse att
samtliga skolenheter har säkra rutiner för att dokumentera
resultatet för dessa mål såväl kommuntotalt som per kommundel och skolenhet.
Av inledningsavsnittet om stadsdelsnämnderna framgår
att Stadsdelsnämnden Norr har uppdrag om undervisning
av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och
lärarnas administrativa arbetsuppgifter. Nu tillkommer en
redovisning av skolbibliotek.

Stadsdelsverksamhet
EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

2011

2012

128 200

2013

251 756

172 051

Kostnader

-950 281 -1 079 732

-1 036 651

Nettokostnader

-822 081

-827 976

-863 600

Kommunbidrag

807 034

827 976

863 600

-15 047

0

0

0

0

Intäkter

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden

-19 716

Kommundelsnämnden

-63 819

-79 019

-

-

-

Nämndens uppgift
I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de
uppgifter som gäller för alla stadsdelsnämnder.

Ekonomiska förutsättningar
Nämnden fick i budgeten för 2012 ett kommunbidrag på
827 976 tkr. Kommunstyrelsen föreslår för 2013 ett kommunbidrag på 863,6 mnkr.

Nämndens uppdrag 2013
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges
uppdrag som gäller för samtliga nämnder.
Det finns ingen kommunal fritidsgård i centrala Borås.
Stadsdelsnämnden får uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta en fritidsgård på Norrmalm.
Stadsdelsnämnden Norr fick 2012 ett särskilt anslag för en
försöksverksamhet med ett nytt administrativt system för
bl. a. planering och tidsregistrering av barnen i förskola/
fritidshem.
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Övergripande verksamhetsmål
Uppnått
tertial 2
2012

Mål
2013

Mål
2014

Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna i stadsdelen, %

66

70

70

Hela kommunen

63

70

70

Andelen barnskötare av personalen i barngrupperna i stadsdelen, %

34

30

30

Hela kommunen

31

30

30

85

100

Mål
Förskola

Andel förskoleplatser där barnen deltar vid planeringen av förskolans aktiviteter i stadsdelen, %
Hela kommunen
Fritidshem
Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom fritidsverksamheten i stadsdelen, %

76

79

100

Hela kommunen

88

91

100

Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen i stadsdelen, %

80

82

84

Hela kommunen

76

85

88

Andelen elever i åk 6 som har lägst godkänt i alla tre ämnena svenska/svenska som andraspråk,
matematik och engelska vid vårterminens slut i stadsdelen, %

91

91

91

-

90

94

Andelen elever i åk 3 som bedöms nå godtagbara kunskaper för åk 3 i båda ämnena
svenska/svenska som andraspråk och matematik vid vårterminens slut i stadsdelen, %

82

82

85

Hela kommunen

83

92

96

91

93

100

73

77

100

86

88

100

84

87

100

Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens
i hemtjänsten i stadsdelen, %

91

93

100

Hela kommunen

88

90

94

Grundskola

Hela kommunen

Andel elever i åk 5 som vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena i stadsdelen, %
Hela kommunen
Andel elever i åk 8 som vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena i stadsdelen, %
Hela kommunen
Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sej att de ska nå målen i alla ämnen
i stadsdelen, %
Hela kommunen
Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sej att de ska nå målen i alla ämnen
i stadsdelen, %
Hela kommunen
Äldreomsorg
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Uppnått
tertial 2
2012

Mål
2013

Mål
2014

Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens
i vård- och omsorgsboende i stadsdelen, %

94

95

100

Hela kommunen

88

91

94

13

12

Mål

Antal olika omvårdnadspersonal som besöker en hemtjänsttagare med två eller fler
hemtjänstinsatser varje dag under en 14-dagarsperiod i stadsdelen
Hela kommunen
Egen organisation
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid i stadsdelen, %

5,7

5,0

4,5

Hela kommunen

5,2

5,2

5,1

Antal sjukfall över 60 dagar i stadsdelen

167

137

110

Hela kommunen

738

750

740

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten i stadsdelen

122

95

65

Hela kommunen

497

475

450

För stadsdelsnämnderna införs nu sex nya mål. Av
naturliga skäl har nämnderna inte kunnat lämna förslag
till målvärde för dessa. Nämnderna skall i den slutliga
nämndbudgeten för 2013 anta dessa målvärden.

Investeringar
I investeringsplanen ingår om- och tillbyggnad av förskolan Frufällegården, ny förskola i Sparsör, ny förskola i
Centrum, ny förskola Alideberg, om- och tillbyggnad av
Bergdalskolan, energieffektivisering i Fristadskolan och en
förstudie av ombyggnad av Erikslundskolan.
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

5

5

5

164

164

162

7

7

7

2

2

2

86

86

86

2 522

2 497

2 490

7

5

10

219

225

247

2 428

2 422

2 439

Antal elever i åk 1-3 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

849

838

851

Antal elever i åk 4-6 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

764

805

819

Antal elever i åk 7-9 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

815

779

769

Total produktionskostnad per elev i stadsdelens skolor, kr

79 978

77 129

78 422

Kostnad för administration per elev i stadsdelens skolor, kr

5 020

5 103

5 564

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens skolor, kr

4 705

4 144

4 146

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, kr

2 216

2 456

2 463

Kostnad för skolskjutsar per elev i stadsdelens skolor, kr

3 076

3 052

3 198

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, kr

18 959

19 511

19 642

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens skolor, kr

38 344

36 529

37 569

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens skolor, kr

4 219

3 036

2 880

Kostnad för läromedel m m per elev i stadsdelens skolor, kr

2 808

2 566

2 215

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens skolor, kr

631

734

746

Lokalyta per elev, m²

16,7

16,7

16,2

8,1

7,8

7,8

8

7,7

7,7

1,3

1,2

1,2

440

540

522

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar
Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka

Kultur
Antal folkbibliotek
Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek

Skola
Grundskola
Antal elever från stadsdelen i grundskola
Antal individintegrerade elever från stadsdelen
Antal egna elever i fristående skola
Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

Antal heltidslärare per 100 elever
Antal heltidslärare per 100 elever exkl lärare i Svenska som andraspråk
Antal elevvårdspersonal per 100 elever
Antal egna elever med skolskjuts
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

265

297

292

6

7

7

274

295

299

Total nettokostnad per elev i stadsdelens förskoleklasser

31 328

38 128

36 546

Kostnad för personal per elev i stadsdelens förskoleklasser

26 248

28 862

27 258

4 331

4 233

4 194

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskoleklasser

749

5 034

5 094

Elever per heltid pedagogisk personal

17,5

16

18

Antal elever från stadsdelen i särskola

16

12

12

Antal elever i stadsdelens särskola

97

95

93

1

2

2

314 027

341 283

350 928

Antal elever per heltidslärare

3,8

3,7

3,7

Antal elever per heltid elevassistent

2,9

3,1

3,1

Antal placerade barn från egen stadsdel

1 152

1 105

1 200

Antal barn i icke-kommunal verksamhet

38

38

35

Antal barn i pedagogisk omsorg

0

0

0

Antal barn i enskild verksamhet

0

0

0

Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, %

87

85

83

- varav fritidshem

87

85

83

0

0

0

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %

13

15

17

- varav fritidshem

13

15

17

0

0

0

962

981

1 076

Antal inskrivna barn i stadsdelen

1 144

1 144

1 250

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

35 227

38 222

39 471

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

29 052

28 387

30 358

3 766

4 180

3 869

Förskoleklass
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass
Antal elever i fristående verksamhet
Antal elever i stadsdelens förskoleklasser

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens förskoleklasser

Obligatorisk särskola

Antal elever från annan kommun
Nettokostnad per elev i sdn:s skolor, kr

Fritidshem

- varav pedagogisk omsorg

- varav pedagogisk omsorg
Antal producerade platser i stadsdelen

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

114

Budget 2013 | Stadsdelsnämnden Norr

VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

2 409

5 656

5 243

18,4

17,2

17,2

0

0

0

1 397

1 380

1 480

106

109

116

Antal barn i pedagogisk omsorg

17

15

0

Antal barn i enskild verksamhet

2

1

4

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, %

90

92

93

Andel placerade egna barn i förskola, %

89

91

90

1

1

0

136

145

145

Antal producerade platser i stadsdelen

1 008

1 089

1 144

Antal inskrivna barn  i stadsdelen

1 308

1 380

1 430

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

131 709

123 852

123 306

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

102 678

91 494

89 929

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

18 651

17 983

18 917

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

10 380

14 375

14 460

6,2

6,2

6,3

17

15

0

18

18

18

1

1

1

538

665

681

520

370

460

7,0

5,7

6,5

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr
Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Pedagogisk omsorg 6-12 år
Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, 6-12 år
Förskola
Antal placerade barn från egen stadsdel
Antal placerade barn i fristående verksamhet

Andel placerade egna barn i pedagogisk omsorg, %
Antal Vårdnadsbidrag

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka
Antal öppna förskolor
Bruttokostnad,  tkr

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar
Barn och ungdom 0-20 år
Antal aktualiserade barn och ungdomar
Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

121

130

125

53 890

41 623

65 000

Antal placerade barn/ungdomar, inkl vårdnadsöverflyttade exkl asyl

35

36

35

Antal asylsökande

18

28

22

Antal vårddygn per placerad

284

267

300

Nettokostnad per vårddygn, kr

735

672

650

Antal placerade barn/ungdomar

2

2

0

Antal asylsökande

8

14

8

Antal vårddygn per placerad

5

60

60

12 609

7 500

7 600

Antal placerade barn/ungdomar

13

12

Antal asylsökande,

10

15

20

168

192

180

3 648

3 411

3 500

Antal vårdtagare med hemtjänst, över och under 65 år

1 151

1 075

1 055

Antal vårdtagare över 65 år

1 096

1 050

1 020

46

47

39

Total utförd tid hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar

278 275

267 500

265 500

Tid som utförs av intern utförare hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar

242 287

232 500

226 500

Tid som utförs av extern utförare hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar

35 988

35 000

39 000

Antal personer med matdistribution

557

551

500

Antal personer med kyld mat

242

239

500

Antal personer med varm mat

315

312

0

Öppenvård
Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser
Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt behovsprövade öppna insatser
Familjehem

Institutioner för 0-12-åringar

Nettokostnad per vårddygn, kr
Institutioner för 13-20-åringar

Antal vårddygn per placerad,
Nettokostnad per vårddygn, kr,

Äldreomsorg
Insatser i ordinärt boende

Andel vårdtagare med förenklad biståndsbedömning, %
Enligt hemtjänstvalet

Matdistribution
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

1 044

1 050

1 150

962

950

960

Antal placerade från egen stadsdel

52

44

44

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

58

58

58

Antal placerade från egen stadsdel

273

248

248

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

189

219

226

0

0

0

18

15

14

Antal belagda dygn med korttidsvård

5 493

4 620

4 344

Bruttokostnad per vårddygn, kr

1 714

1 636

1 823

15 576

13 200

13 000

329

270

270

47

49

48

1 008

1 100

1 000

88

75

85

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal vårdtagare med sjuksköterskeinsatser
Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal vårdtagare med rehabiliteringsinsatser
Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SOL

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL

Antal entreprenadplatser
Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare
Antal personer från stadsdelen med korttidsvård
Antal dygn per person med korttidsvård
Övrigt
Trygghetstelefoner
Antal hemvårdsbidrag
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Stadsdelsnämnden Väster

Kommungemensam verksamhet
EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

2011

2012

2013

Intäkter

170 506

178 724

183 135

Kostnader

194 233

-203 574

-299 335

Nettokostnader

-23 727

-24 850

-26 200

Kommunbidrag

24 450

24 850

26 200

723

0

0

0

0

Lokalförsörjningsnämnden

-

-

-

Kommundelsnämnden

-

-

-

Resultat
Ackumulerat resultat

Nämndens uppgift
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma
uppgifter inom något av nämndernas områden. Stadsdelsnämnden Väster ansvarar för uppgifter inom individ- och
familjeomsorg samt kost och lokalvård. Förutom att verka
som kompetenscentrum inom dessa verksamheter och
svara för gemensam utveckling inom sakområdena ingår
följande i uppdraget:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familjerätt
Fält och ungdom
Cedern
Familjerådgivning
Social jour
Familjehemsvård
Rättshandläggning för individ- och familjeomsorg
Städkonsulent
Kostfrågor
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• Kommunens egna insatser för barn och familj (ungdomsboende och dialogcentrum).
Finansierade av statsbidrag

• Boende för ensamkommande flyktingbarn

Ekonomiska förutsättningar

Nettoinvesteringar

Finansierade av kommunbidrag

Finansierade av internersättningar

Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 26,2
mnkr. Här ingår resursökning på tillsammans 1,0 mnkr
för verksamheten ”Hopptornet” (0,4 mnkr) och kommunövergripande samordning för kvinnofrid och gemensamma frågor inom individ- och familjeomsorg (0,6
mnkr).

Nämndens uppdrag 2013
Nämnden ansvar för de övergripande kostfrågorna för hela
kommunen. Nämnden har sedan tidigare ett uppdrag att
utreda en ökad lokal tillagning av mat i kommunens olika
verksamheter. Utredningen har remissbehandlats men de
slutliga ställningstagandena återstår.
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Stadsdelsverksamhet
EKONOMISKT SAMMANDRAG
2011

tkr
2012

2013

199 519

97 371

102 422

Kostnader

-1 227 004

-1 129 171

-1 161 022

Nettokostnader

-1 027 485 -1  031 800

-1 058 600

Intäkter

Kommunbidrag

995 025

1 031 800

1 058 600

Resultat

-32 460

0

0

-20 767

-56 000

-

-

Ackumulerat resultat

0

Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden -18 793
Kommundelsnämnden

-

Nämndens uppgift
I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de
uppgifter som gäller för alla stadsdelsnämnder.

Ekonomiska förutsättningar
Nämnden fick 2012 ett kommunbidrag på 1 031,8 mnkr.
Kommunstyrelsen föreslår för 2013 ett kommunbidrag på
1 058,6 mnkr. I kommunbidraget ingår en förstärkning
på 1,0 mnkr för integrationsinsatser på Norrby.

Nämndens uppdrag 2013
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges
uppgifter som gäller för samtliga nämnder.
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Övergripande verksamhetsmål
Uppnått
tertial 2
2012

Mål
2013

Mål
2014

Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna i stadsdelen, %

64

70

70

Hela kommunen

63

70

70

Andelen barnskötare av personalen i barngrupperna i stadsdelen, %

23

30

30

Hela kommunen

31

30

30

85

10

Mål
Förskola

Andel förskoleplatser där barnen deltar vid planeringen av förskolans aktiviteter i stadsdelen, %
Hela kommunen
Fritidshem
Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom fritidsverksamheten i stadsdelen, %

96

97

100

Hela kommunen

88

91

100

Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen i stadsdelen, %

75

84

88

Hela kommunen

76

85

88

Andelen elever i åk 6 som har lägst godkänt i alla tre ämnena svenska/svenska
som andraspråk, matematik och engelska vid vårterminens slut i stadsdelen, %

78

89

92

-

90

94

Andelen elever i åk 3 som bedöms nå godtagbara kunskaper för åk 3 i båda ämnena
svenska/svenska som andraspråk och matematik vid vårterminens slut i stadsdelen, %

83

92

94

Hela kommunen

83

92

96

91

93

100

73

77

100

86

88

100

84

87

100

Grundskola

Hela kommunen

Andel elever i åk 5 som vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena i stadsdelen, %
Hela kommunen
Andel elever i åk 8 som vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena i stadsdelen, %
Hela kommunen
Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sej att de ska nå målen i alla
ämnen i stadsdelen, %
Hela kommunen
Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sej att de ska nå målen i alla
ämnen i stadsdelen, %
Hela kommunen
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Uppnått
tertial 2
2012

Mål
2013

Mål
2014

Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens
i hemtjänsten i stadsdelen, %

88

88

90

Hela kommunen

88

90

94

Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens
i vård- och omsorgsboende i stadsdelen, %

82

86

90

Hela kommunen

88

91

94

13

12

Mål
Äldreomsorg

Antal olika omvårdnadspersonal som besöker en hemtjänsttagare med två eller fler
hemtjänstinsatser varje dag under en 14-dagarsperiod i stadsdelen
Hela kommunen
Egen organisation
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid i stadsdelen, %

6,0

5,9

5,9

Hela kommunen

5,2

5,2

5,1

Antal sjukfall över 60 dagar i stadsdelen

186

195

195

Hela kommunen

738

750

740

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten i stadsdelen

119

90

80

Hela kommunen

497

475

450

För stadsdelsnämnderna införs nu sex nya mål. Av
naturliga skäl har nämnderna inte kunnat lämna förslag
till målvärde för dessa. Nämnderna skall i den slutliga
nämndbudgeten för 2013 anta dessa målvärden.

Investeringar
I investeringsplanen ingår ny förskolor på Hestra,
Dammsvedjan och Sjömarken, en ny idrottshall vid
Daltorpskolan, och en ombyggnad av Kristinebergskolan.
Utöver dessa formella investeringsprojekt finns ett förslag
om förhyrning av ytterligare förskolelokaler i Rydboholm.
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar

6

6

6

175

170

186

6

6

6

5

5

5

184

186

186

3 729

3 863

3 924

9

15

15

491

514

565

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

3 448

3 423

3 439

Antal elever i åk 1-3 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

1 206

1 250

1 300

Antal elever i åk 4-6 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

1 045

1 049

1 063

Antal elever i åk 7-9 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

1 197

1 124

1 076

Total produktionskostnad per elev i stadsdelens skolor, kr

87 329

83 496

85 531

Kostnad för administration per elev i stadsdelens skolor, kr

5 933

7 000

6 096

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens skolor, kr

5 591

5 740

5 106

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, kr

4 614

5 043

5 103

Kostnad för skolskjutsar per elev i stadsdelens skolor, kr

3 221

2 790

3 301

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, kr

21 319

20 936

21 048

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens skolor, kr

39 089

35 717

37 793

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens skolor, kr

4 270

4 132

3 926

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens skolor, kr

2 510

1 668

2 684

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens skolor, kr

782

469

474

Lokalyta per elev, m²

15,1

14,7

14,8

Antal heltidslärare per 100 elever

8,2

7,7

7,7

Antal heltidslärare per 100 elever exkl lärare i Svenska som andraspråk

8,2

7,7

7,7

Antal elevvårdspersonal per 100 elever

2,2

2,1

2,1

1 227

1 322

1 527

Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka

Kultur
Antal folkbibliotek
Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek

Skola
Grundskola
Antal elever från stadsdelen i grundskola
Antal individintegrerade elever från stadsdelen
Antal egna elever i fristående skola

Antal egna elever med skolskjuts
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

467

491

499

32

19

40

415

450

446

Total nettokostnad per elev i stadsdelens förskoleklasser

27 707

31 909

35 483

Kostnad för personal per elev i stadsdelens förskoleklasser

21 792

24 053

27 907

5 388

5 891

6 900

527

1 965

675

16

19

18

40

38

42

Antal placerade barn från egen stadsdel

1 551

1 653

1 570

Antal barn i icke-kommunal verksamhet

192

152

161

Antal barn i pedagogisk omsorg

0

0

0

Antal barn i enskild verksamhet

0

0

0

Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, %

73

76

74

- varav fritidshem

73

76

74

0

0

0

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %

10

13

10

- varav fritidshem

10

13

10

0

0

0

Antal producerade platser i stadsdelen

1 150

1 211

1 210

Antal inskrivna barn i stadsdelen

1 381

1 222

1 400

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

36 908

33 766

32 182

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

25 223

23 356

21 993

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

5 126

5 157

4 469

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

6 559

5 253

5 719

22,0

19,1

20,9

0

0

0

Förskoleklass
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass
Antal elever i fristående verksamhet
Antal elever i stadsdelens förskoleklasser

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens förskoleklasser
Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskoleklasser
Elever per heltid pedagogisk personal
Obligatorisk särskola
Antal elever från stadsdelen i särskola
Fritidshem

- varav pedagogisk omsorg

- varav pedagogisk omsorg

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Pedagogisk omsorg 6-12 år
Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, 6-12 år
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

Förskola
Antal placerade barn från egen stadsdel

2 167

2 226

2 290

180

190

190

Antal barn i pedagogisk omsorg

11

2

2

Antal barn i enskild verksamhet

5

2

2

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, %

86

90

91

Andel placerade egna barn i förskola, %

86

90

90

0

0

0

Antal producerade platser i stadsdelen

1 545

1 640

1 640

Antal inskrivna barn i stadsdelen

1 947

2 075

2 070

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

130 117

125 602

117 032

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

93 134

96 370

83 768

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

20 912

20 712

18 809

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

16 071

8 520

14 455

6,2

6,9

6,9

10

0

0

48

42

42

2

2

2

1 838

2 161

2 161

670

695

695

7,3

7,5

7,5

249

219

200

58 466

48 306

53 688

58

54

54

Antal placerade barn i fristående verksamhet

Andel placerade egna barn i pedagogisk omsorg, %

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka
Antal öppna förskolor
Bruttokostnad,  tkr

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar
Barn och ungdom 0-20 år
Antal aktualiserade barn och ungdomar
Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %
Öppenvård
Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser
Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt behovsprövade öppna insatser
Familjehem
Antal placerade barn/ungdomar, inkl vårdnadsöverflyttade exkl asyl
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

Antal vårddygn per placerad

297

319

300

Nettokostnad per vårddygn, kr

749

749

723

7

6

5

74

33

81

7 545

7 555

7 668

23

17

25

119

114

110

3 354

3 796

3 853

Antal vårdtagare med hemtjänst, över och under 65 år

916

950

1 055

Antal vårdtagare över 65 år

899

905

1 020

64

65

40

Total utförd tid hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar

174 130

187 430

183 360

Tid som utförs av intern utförare hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar

162 798

163 248

158 760

Tid som utförs av extern utförare hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar

18 653

24 182

24 600

481

310

310

Antal personer med kyld mat

85

80

80

Antal personer med varm mat

356

230

230

835

880

880

806

780

780

Antal placerade från egen stadsdel

29

28

10

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

27

27

0

Institutioner för 0-12-åringar
Antal placerade barn/ungdomar
Antal vårddygn per placerad
Nettokostnad per vårddygn, kr
Institutioner för 13-20-åringar
Antal placerade barn/ungdomar
Antal vårddygn per placerad,
Nettokostnad per vårddygn, kr

Äldreomsorg
Insatser i ordinärt boende

Andel vårdtagare med förenklad biståndsbedömning, %
Enligt hemtjänstvalet

Matdistribution
Antal personer med matdistribution

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal vårdtagare med sjuksköterskeinsatser
Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal vårdtagare med rehabiliteringsinsatser
Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SOL
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

Antal placerade från egen stadsdel

229

234

255

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

230

230

258

86

86

86

20

20

18

Antal belagda dygn med korttidsvård

7 739

6 950

6 242

Bruttokostnad per vårddygn, kr

1 810

1 874

2 140

13 000

12 888

13 044

322

275

250

40

47

52

Trygghetstelefoner

848

950

950

Antal hemvårdsbidrag

108

120

122

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL

Antal entreprenadplatser
Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare
Antal personer från stadsdelen med korttidsvård
Antal dygn per person med korttidsvård
Övrigt
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Stadsdelsnämnden Öster

Kommungemensam verksamhet
EKONOMISKT SAMMANDRAG
Intäkter
Kostnader

tkr

2011

2012

2013

373 184

364 096

377 287

-407 599

-396 096

-412 187

Nettokostnader

-34 415

-32 000

-34 900

Kommunbidrag

24 900

32 000

34 900

-9 515

0

0

1 743

1 743

-324

-

-

-

-

-

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden
Kommundelsnämnden

Nämndens uppgift
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma
uppgifter inom något av nämndernas områden. Stadsdelsnämnd Öster ansvarar för uppgifter inom äldreomsorgen.
Förutom att verka som kompetenscentrum inom dessa
verksamheter och svara för gemensam utveckling inom
sakområdena ingår följande i uppdraget:
Finansierade av kommunbidrag

Finansierade av internersättningar

• Kyld mat i matdistribution
• Bemanningsservice för sjuksköterskor
• Nattverksamhet med förskola

Ekonomiska förutsättningar
Nämnden fick för 2012 ett kommunbidrag på 32,0 mnkr.
Kommunstyrelsen föreslår för 2013 ett kommunbidrag
på 34,9 mnkr. Kommunbidraget har förstärkts med 2,1
mnkr för två anhörigkonsulenter, en IKT-samordnare och
en handikappkonsulent. Av detta utgör 250 tkr en reell
resursförstärkning under det att resten är omfördelningar
från andra verksamheter. Dessutom tillförs 0,2 mnkr på
grund av tidigare för låg tilldelning till lokalkostnader.

Nämndens uppdrag 2013
Av det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna framgår att nämnden får ett uppdrag att utreda träffpunkter
för äldre och anhörigcentral, rutiner för kvalitetssäkring av
den sociala dokumentationen inom äldreomsorgen samt
samordna redovisning av det sociala innehållet i verksamheten i äldreboendena.

• Boendesamordning (planering av och placering på
äldreplatser)
• Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
• Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR)
• Tillsyn över social omsorg (TÖS)
• Bostadsanpassning, central administration
• Seniorinformatör
• Bokvämtsamordnare
• SÄBO-platser för personer från andra kommuner
• Demensteam
• Sparrehus dagcenter
• Hultasjögatans finska äldreboende
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Stadsdelsverksamhet
EKONOMISKT SAMMANDRAG
2012

159 751

107 631

239 734

-1 056 649 -1 009 761

-1 173 734

Intäkter
Kostnader

tkr

2011

2013

Nettokostnader

-896 898

-902 130

-934 000

Kommunbidrag

879 250

902 130

934 000

Resultat

-17 648

0

0

0

0

-25 597

-14 953

27 325

-443

-

-

Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden
Kommundelsnämnden

Nämndens uppgift
I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de
uppgifter som gäller för alla stadsdelsnämnder.

Ekonomiska förutsättningar
Nämnden fick 2012 ett kommunbidrag på 902 130 tkr.
Kommunstyrelsen föreslår för 2013 ett kommunbidrag
på 934,0 mnkr. Kommunbidraget tillförs 0,6 mnkr som
delfinansiering av en familjecentral.

Nämndens uppdrag 2013
I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de
uppdrag som gäller för stadsdelsnämnderna.
Stadsdelsnämnden skall i samverkan med Arbetslivsnämnden och Utbildningsnämnden bedriva utvecklingsarbete
inom stadsdelen Hässleholmen inom ramen för det
särskilda statsbidraget för utveckling av vissa utvalda
stadsdelar i landet.
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Övergripande verksamhetsmål

Mål

Uppnått
tertial 2
2012

Mål
2013

Mål
2014

Förskola
Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna i stadsdelen, %

61

70

70

Hela kommunen

63

70

70

Andelen barnskötare av personalen i barngrupperna i stadsdelen, %

37

30

30

Hela kommunen

31

30

30

85

100

Andel förskoleplatser där barnen deltar vid planeringen av förskolans aktiviteter i stadsdelen, %
Hela kommunen
Fritidshem
Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom fritidsverksamheten i stadsdelen, %

89

95

100

Hela kommunen

88

91

100

Andel elever i åk 9 med minst godkänt i alla ämnen i stadsdelen, %

74

86

88

Hela kommunen

76

85

88

Andelen elever i åk 6 som har lägst godkänt i alla tre ämnena svenska/svenska
som andraspråk, matematik och engelska vid vårterminens slut i stadsdelen, %

-

90

94

Hela kommunen

-

90

94

Andelen elever i åk 3 som bedöms nå godtagbara kunskaper för åk 3 i båda ämnena
svenska/svenska som andraspråk och matematik vid vårterminens slut i stadsdelen, %

84

94

96

Hela kommunen

83

92

96

91

93

100

73

77

100

86

88

100

84

87

100

Grundskola

Andel elever i åk 5 som vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena i stadsdelen, %
Hela kommunen
Andel elever i åk 8 som vet vad de ska kunna för att nå målen i de olika ämnena i stadsdelen, %
Hela kommunen
Andel elever i åk 5 som upplever att läraren förväntar sej att de ska nå målen
i alla ämnen i stadsdelen, %
Hela kommunen
Andel elever i åk 8 som upplever att läraren förväntar sej att de ska nå målen
i alla ämnen i stadsdelen, %
Hela kommunen
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Mål

Uppnått
tertial 2
2012

Mål
2013

Mål
2014

Äldreomsorg
Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens
i hemtjänsten i stadsdelen, %

83

87

94

Hela kommunen

88

90

94

Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens
i vård- och omsorgsboende i stadsdelen, %

87

92

94

Hela kommunen

88

91

94

13

12

Antal olika omvårdnadspersonal som besöker en hemtjänsttagare med två eller fler
hemtjänstinsatser varje dag under en 14-dagarsperiod i stadsdelen
Hela kommunen
Egen organisation
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid i stadsdelen, %

5,4

4,6

4,5

Hela kommunen

5,2

5,2

5,1

Antal sjukfall över 60 dagar i stadsdelen

173

160

165

Hela kommunen

738

750

740

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten i stadsdelen

153

95

90

Hela kommunen

497

475

450

För stadsdelsnämnderna införs nu sex nya mål. Av
naturliga skäl har nämnderna inte kunnat lämna förslag
till målvärde för dessa. Nämnderna skall i den slutliga
nämndbudgeten för 2013 anta dessa målvärden.

Investeringar
I investeringsplanen ingår ombyggnad av Bodaskolan,
en förstudie av ombyggnad av Myråsskolan samt nya
förskolor vid Milstensgatan, Brämhult (ospecificerat läge),
Kransmossen och Dalsjöfors samt en tillbyggnad av Trandaredsgården. Dessutom ingår förstudie för nybyggnad av
ett äldreboende på Hulta.
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar

5

5

6

166

181

181

6

6

6

3

3

3

123

121

121

3 588

3 383

3 488

12

12

5

292

325

340

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

2 904

2 906

2 868

Antal elever i åk 1-3 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

1 130

1 126

1 079

Antal elever i åk 4-6 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

1 026

1 055

1 074

Antal elever i åk 7-9 i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor

748

725

715

86 200

81 859

87 041

Kostnad för administration per elev i stadsdelens skolor, kr

6 701

6 428

6 348

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens skolor, kr

5 484

5 534

5 690

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, kr

2 839

3 381

3 500

Kostnad för skolskjutsar per elev i stadsdelens skolor, kr

2 814

2 684

2 720

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, kr

19 636

20 899

21 751

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens skolor, kr

41 038

35 018

39 503

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens skolor, kr

5 155

5 141

4 948

Kostnad för läromedel m m per elev i stadsdelens skolor, kr

1 790

1 892

1 637

743

882

944

16,4

15,9

16,1

Antal heltidslärare per 100 elever

8,3

8

8

Antal heltidslärare per 100 elever exkl lärare i Svenska som andraspråk

7,8

7,5

7,5

Antal elevvårdspersonal per 100 elever

1,6

1,8

1,8

497

497

500

Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka

Kultur
Antal folkbibliotek
Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek

Skola
Grundskola
Antal elever från stadsdelen i grundskola
Antal individintegrerade elever från stadsdelen
Antal egna elever i fristående skola

Total produktionskostnad per elev i stadsdelens skolor, kr

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens skolor, kr
Lokalyta per elev, m²

Antal egna elever med skolskjuts
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

398

393

392

10

12

6

385

392

381

Total nettokostnad per elev i stadsdelens förskoleklasser

34 643

36 842

38 837

Kostnad för personal per elev i stadsdelens förskoleklasser

26 458

24 982

26 278

7 688

11 117

6 144

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskoleklasser

498

740

6 415

Elever per heltid pedagogisk personal

18,1

17,1

15,4

58

45

45

Antal placerade barn från egen stadsdel

1 341

1 432

1 506

Antal barn i icke-kommunal verksamhet

40

36

29

Antal barn i pedagogisk omsorg

0

0

1

Antal barn i enskild verksamhet

0

0

0

Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, %

82

81

81

- varav fritidshem

82

81

81

0

0

0

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %

11

14

18

- varav fritidshem

11

14

18

0

0

0

Antal producerade platser i stadsdelen

1 099

1 008

1 161

Antal inskrivna barn i stadsdelen

1 341

1 356

1 402

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

34 822

38 577

32 459

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

25 471

29 111

24 319

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

5 079

4 941

4 263

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

4 273

4 525

3 878

19,0

20,0

23,0

0

0

0

Förskoleklass
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass
Antal elever i fristående verksamhet
Antal elever i stadsdelens förskoleklasser

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens förskoleklasser

Obligatorisk särskola
Antal elever från stadsdelen i särskola
Fritidshem

- varav pedagogisk omsorg

- varav pedagogisk omsorg

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Pedagogisk omsorg 6-12 år
Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, 6-12 år
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

Förskola
Antal placerade barn från egen stadsdel

1 792

1 780

1 882

Antal placerade barn i fristående verksamhet

81

70

80

Antal barn i pedagogisk omsorg

15

14

5

Antal barn i enskild verksamhet

3

2

3

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, %

89

85

90

Andel placerade egna barn i förskola, %

89

85

90

0

0

0

Antal producerade platser i stadsdelen

1 271

1 246

1 301

Antal inskrivna barn  i stadsdelen

1 677

1 691

1 773

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr

134 249

134 884

138 696

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr

98 034

98 193

101 357

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr

20 936

20 581

21 014

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr

15 279

16 109

16 325

5,6

5,9

5,7

15

14

5

40

40

40

2

2

2

816

932

1 076

568

750

630

7,0

8,9

7,5

215

200

215

47 753

41 790

60 716

64

55

60

310

290

310

847

742

Andel placerade egna barn i pedagogisk omsorg, %

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal
Pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, upp till 5 år
Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka
Antal öppna förskolor
Bruttokostnad,  tkr

Individ- och familjeomsorg för barn och ungdomar
Barn och ungdom 0-20 år
Antal aktualiserade barn och ungdomar
Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-åringar, %
Öppenvård
Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser
Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i individuellt behovsprövade öppna insatser
Familjehem
Antal placerade barn/ungdomar, inkl vårdnads-överflyttade exkl asyl
Antal vårddygn per placerad
Nettokostnad per vårddygn, kr
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

Institutioner för 0-12-åringar
Antal placerade barn/ungdomar
Antal vårddygn per placerad

2

5

5

126

110

80

4 100

6 250

19

23

27

168

140

200

3 750

2 868

Nettokostnad per vårddygn, kr
Institutioner för 13-20-åringar
Antal placerade barn/ungdomar
Antal vårddygn per placerad,
Nettokostnad per vårddygn, kr

Äldreomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal vårdtagare med hemtjänst, över och under 65 år

556

830

875

Antal vårdtagare över 65 år

458

790

835

45

37

30

Total utförd tid hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar

98 490

110 400

119 000

Tid som utförs av intern utförare hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar

84 227

95 400

89 000

Tid som utförs av extern utförare hos vårdtagare enligt hemtjänstvalet, timmar

14 263

15 000

30 000

Antal personer med matdistribution

256

211

200

Antal personer med kyld mat

240

195

184

Antal personer med varm mat

16

16

16

733

730

750

648

600

690

Antal placerade från egen stadsdel

42

52

52

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

51

51

51

Andel vårdtagare med förenklad biståndsbedömning, %
Enligt hemtjänstvalet

Matdistribution

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal vårdtagare med sjuksköterskeinsatser
Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal vårdtagare med rehabiliteringsinsatser
Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SOL
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VERKSAMHETSMÅTT
2011

2012

2013

Antal placerade från egen stadsdel

200

204

209

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel

369

353

336

0

0

0

30

32

32

88

88

88

26 353

30 313

30 514

2 536

2 252

2 841

10 236

8 760

5 475

291

260

182

35

34

30

631

620

780

99

78

65

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL

Antal entreprenadplatser
Antal icke boråsare på vård- och omsorgsboende
Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser
Antal belagda dygn med korttidsvård
Bruttokostnad per vårddygn, kr
Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare
Antal personer från stadsdelen med korttidsvård
Antal dygn per person med korttidsvård
Övrigt
Trygghetstelefoner
Antal hemvårdsbidrag
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Finansiering

EKONOMISKT SAMMANDRAG

tkr

2011

2012

2013

Intäkter

507 886

531 964

555 681

Kostnader

-290 681

-295 564

-311 492

Nettointäkter

217 205

236 400

244 189

Verksamhetsbeskrivning
För att tydliggöra nämndernas ekonomiska ansvar och för
att redovisningen skall bli rättvisande, belastas de olika
verksamheterna med vissa kalk ylmässiga kostnader, främst
kostnader för pensioner och för det kapital som användes
i verksamheten. Motsvarande belopp redovisas som intäkt
under huvudprogrammet Finansiering.
Kostnaderna för under året intjänade pensionsrätter
påföres resp verksamhet med ett pålägg på personal
kostnaderna. Detta pålägg är en s k kalkylmässig kostnad
hos nämnderna och redovisas som en intäkt under Finan
sieringsprogrammet. De verkliga pensionskostnaderna
redovisas enligt den s k blandmodellen och består dels av
utbetalningar av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner,
dels av årets intjänade pensionsförmåner.
För att stimulera till en effektiv kapitalanvändning
belastas nämnderna med kostnader för det kapital som
bundits i verksamheten i form av kapitalkostnader för
utnyttjade materiella anläggningstillgångar. Kommunen
tillämpar den s k reala annuitetsmetoden, som innebär
att kapitalkostnaden fördelas lika i fast penningvärde
över investeringens livslängd. Annuitetsbeloppen justeras
sedan årligen i förhållande till förändringar i konsumentprisindex. Avkastningskravet, den s k realräntan, har
av Kommunfullmäktige fastställts till 3,5 %. Kapital
kostnaderna belastar nämnderna fr o m budgetåret året
efter det att investeringen skett.

136

Verksamheten 2013
Intjänade pensionsförmåner har beräknats till 178,9 mnkr,
som finansieras med ett påslag på 6,83 % inkl löneskatt på
lönesumman. Den avgiftsbestämda delen av ålderspensionen, i genomsnitt 4,75 % av lönesumman avsätts individuellt medan 0,55 % avser förmånsbestämd ålderspension
för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Avsättningen på
5,3 % (exkl löneskatt) är oförändrad jämfört med 2012.
För den individuellt avsatta delen av pensionen budgeteras
154,5 mnkr medan den förmånsbestämda delen beräknas
uppgå till 17,9 mnkr. Kostnaden för utbetalningarna av
t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, den s k ansvarsförbindelsen är budgeterad till 124,3 mnkr.
De interna kapitalkostnaderna för utnyttjade anlägg
ningstillgångar har beräknats till 348,0 mnkr, varav 15,0
mnkr avser investeringar under 2012.
I de fall kommunen förhyr sådana särskilda boendeformer
som anges i Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, erhålls ett särskilt momsstatsbidrag på 18 % av hyreskostnaden. Momsstatsbidraget
är beräknat till 10,0 mnkr
Sammantaget är årets pensionskostnader budgeterade till
296,7 mnkr. Nämnderna har i kalkylmässiga kapital- och
pensionskostnader m m påförts 543,9 mnkr, som här
neutraliseras genom en intäkt med samma belopp. Till
sammans med 10,0 mnkr i ersättning för viss mervärdesskatt, ökning av semesterlöneskulden, 7,0 mnkr och övriga
kostnadsposter på netto 6,0 mnkr uppgår de beräknade
nettointäkterna under finansieringsprogrammet till 244,2
mnkr.
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Förslag till beslut

I driftbudgeten anvisas normalt nämnderna ett anslag eller
kommunbidrag. I investeringsbudgeten anvisas anslag
projektvis. Investeringsanslag anvisas antingen direkt i
budgeten eller genom särskilda fullmäktigebeslut. I de fall
anslag anvisas i budgeten har detta särskilt markerats i
investeringsbudgeten med ”B”.
Kommunfullmäktige skall förutom kommunbidragen och
investeringsanslagen fatta särskilda beslut om skattesatsen
samt fastställa ett antal taxor och avgifter. I vissa fall redovisas förändringar i taxor och avgifter i budgeten, i vissa
fall redovisas hela taxan i form av särskilda bilagor.
Enligt av Kommunfullmäktige den 26 maj 2011 fastställda ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Kommunkoncern” skall Kommunfullmäktige årligen besluta om
en ram för kommunkoncernens externa upplåning, samt
besluta om en ram för kommunens egen upplåning. All
upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av
Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas
genom internbanken, som enligt riktlinjerna ska finnas
under Kommunstyrelsen. I riktlinjerna framgår även
att finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med
upplåning. Borås Stad har sedan flera år ett kassaöverskott
som används för internbankens utlåning till de kommunala bolagen. För 2013 föreslås trots detta en låneram för
Borås Stad på 100 mnkr. Borås Stads vagnparksfinansiering sker genom finansiell leasing, vilket innebär att en
ram för egen nyupplåning behövs, även om ingen övrig
belåning behöver göras i Borås Stad. För förmedlade lån
till de kommunala bolagen föreslås att Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta nya lån upp till en ram på 700
mnkr. Kommunstyrelsen föreslås även få bemyndigande
att omsätta befintliga lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.
Kommunstyrelsen har sedan 1993 bemyndigats att i
Kommunfullmäktiges ställe fatta beslut om investerings
anslag. Rutinen har fungerat väl och medverkat till kortare
handläggningstider. En förutsättning för bemyndigandet
är att projekten ifråga var medtagna i investeringsbud
geten och till såväl innehåll som utgifter och inkomster
följer vad som angivits i budgeten. Samma bemyndigande
förslås även för år 2013.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen också
bemyndigas att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda
kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000
kr. Kommunstyrelsen föreslås också bemyndigas att besluta om fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill
ett belopp på högst 5 000 000 kr per förvärv/försäljning.
Ärenden av principiell betydelse förutsätts dock prövas av
Kommunfullmäktige oavsett belopp.
Kommunstyrelsen föreslås liksom föregående år också
bemyndigas att besluta om dels förbud mot återbesättande
av vakanta tjänster, dels placering av övertalig personal på
vakanta tjänster.
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige
beslutar
att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr)
Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
- Stadskansliet
- kommungemensam verksamhet
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
- fastighetsförvaltning
- övri gt
Fritids‑ och folkhälsonämnden
- fritid och folkhälsa
- föreningsbidrag
Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
- väghållning skog parker m m
- persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden

10 500 000
4 200 000
61 600 000
94 400 000
800 000
0
30 700 000
140 200 000
39 200 000
0
32 700 000
139 350 000
57 200 000
18 400 000
132 500 000
464 900 000
210 400 000
621 250 000
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Överförmyndarnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnden Väster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnden Öster
-kommungemensam verksamhet
-stadsdelsverksamhet

5 400 000

2013, för förmedling till kommunens bolag med
totalt 700 000 000 kronor.

55 950 000
863 600 000

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om til�läggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter för
sammanlagt högst 5 000 000 kr

26 200 000
1 058 600 000

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre
fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett
belopp på högst 5 000 000 kr per ärende

34 900 000
934 000 000

att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig
grund för kommunens investeringsverksamhet under
perioden 2013-2015, varvid anslag i budgeten för år
2013 beviljas i enlighet med vad som särskilt mar
kerats
att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och
besluta om anslag till de projekt som upptagits i
investeringsbudgeten under förutsättningen att
utgiften för respektive projekt inte överstiger vad som
avsatts i budgeten
att fastställa skattesatsen för år 2013 till 21:06 %.
att fastställa nedanstående taxor och avgifter:
-	Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område enligt bilaga A

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för ökade kostnader inom vårdformen Öppen
psykiatrisk tvångsvård och barn med funktionshinder som behöver stora insatser för sammanlagt
5 000 000 kr
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst 2 000 000 kr till stöd för lokal utveckling
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om til�läggsanslag till utveckling av kollektivtrafiken för
sammanlagt 2 500 000 kr
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om ökat
bidrag till kvinnojouren för sammanlagt 200 000 kr
att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag avseende barnomsorg till stadsdelsnämnderna

-	Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet
enligt bilaga B

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud
mot återbesättande av vakanta tjänster

-T
 axa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen enligt bilaga C

att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig
personal på vakanta tjänster samt

-T
 axa för uppdragsverksamhet inom Miljönämndens
tillsynsområden enligt bilaga D
-T
 axa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk
omsorg enligt bilaga E
att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 2013 förutom
renhållningstaxan och VA-taxan som läggs fram som
särskilda ärenden
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2013 ha rätt
att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande
belopp på de lån som förfaller till betalning under
2013.

att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år
2013
I beslutet deltar inte Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Marie Fridén (M), Kerstin Hermansson (C),
Falco Güldenpfennig (KD) och Krister Maconi (SD).
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2013 ha rätt
att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under
2013, med totalt 100 000 000 kronor.
att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2013 ha rätt
att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder under
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Christer Johansson
Ekonomichef

Foto
Omslag framsida	Svenska Friidrottsförbundet
Sid 3		
Anna Sigge
Omslag baksida
Annika Klemming

SM på ”nya” Ryavallen
inleder tre fantastiska år
SM i friidrott 2013 på en renoverad
Ryavallen är starten på några intensiva år i arrangemangsstaden Borås.
– Det är tre fantastiska år vi har
framför oss, säger fritidschefen
Tommy Jingfors.
Sedan fotbollen fick Borås Arena har
friidrotten fått dominera Ryavallen,
och Ryahallen har tillkommit.
Ansiktslyftningen på Ryavallen inför
SM nästa år är en naturlig följd.
Löpovalen har ökats från sex till åtta
banor, och de olika hoppgrenarna har
fått dubbla platser. Detta på bekostnad av viss gräsyta – utan att äventyra
fotbollens möjlighet att använda
Ryavallen för främst träning.
– Vi såg samtidigt till att bygga
Ryavallen så den uppfyller kriterierna
även för EM-tävlingar. Det blev bara
marginellt dyrare, påpekar Tommy
Jingfors.
Det räknar han med att Borås får
glädje av på några års sikt, då IK
Ymer har planer på att söka juniorEM i friidrott till sitt hundraårsjubileum 2017.
Men den renoverade Ryavallen är förstås också till för de aktiva boråsarna.
Skolorna är en viktig målgrupp för att
utnyttja anläggningen även vardagar.

– Skolorna kan använda banorna så
att ungdomarna får träna och tävla
under riktiga förutsättningar, menar
Tommy Jingfors.
Under friidrotts-SM sista augusti
helgen 2013 får boråsarna se den
samlade svenska eliten, där vi kan
vänta oss namn som Moa Hjelmer, Isabellah Andersson, Angelica
Bengtsson, Alhaji Jeng, Michel Tornéus och Johan Wissman. Cirka 700
idrottare väntas delta i mästerskapen.
Sedan följer SM-veckan 2014, där 20
till 25 idrotter avgör sina mästerskap
under en enda intensiv vecka.

– Och så kröns de fantastiska tre
åren av O-ringen i orientering 2015,
fortsätter Tommy Jingfors.
Men han vill också framhålla de
evenemang som regelbundet bidrar
till bilden av arrangemangsstaden
Borås, som t ex Swedish Judo Open,
Mariedal cup, Änglahoppet och
Ymerspelen.
Dessutom har vi Davis Cup och Fed
Cup i tennis i färskt minne, och heta
duster i Finnkampen i innebandy att
se fram emot i vinter.
– Borås blir allt mer en stad att räkna
med för idrottsevenemang, konstaterar Tommy Jingfors.
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