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Solidaritet i praktisk handling

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 
Vägvalet presenterar här Borås Stads budget för 2011. Det 
är en budget som tar sitt avstamp inför en ny mandatpe-
riod och inför en tid där Borås Stad står inför många, för 
framtiden, avgörande utmaningar. 
Budgeten för 2011 är ett steg att ta sig an dessa utmaning-
ar. Att bygga en bättre välfärd för alla i Borås. Att göra 
Borås till en av landets främsta miljökommuner. Att skapa 
ett Borås där alla människors inneboende kraft att vilja 
utvecklas, utbilda sig och arbeta tas tillvara. 
Det är med stolthet vi lämnar över vårt budgetförslag 
till Kommunfullmäktige. Det är en budget som är väl 
ekonomiskt balanserad, samtidigt som den på ett offensivt 
sätt tar sig an våra gemensamma utmaningar. Det är en 
budget som värnar vår välfärd. Det är en budget som tar 
sin utgångspunkt i tydliga värderingar. Värderingar som 
styrs mer av samverkan än konkurrens. Värderingar som 
bygger på alla människors lika värde. Värderingar som tror 
på solidaritet mellan människor. 
En kommunal budget är så mycket mer än kronor och 
ören. Bakom siffrorna återfinns tusentals och åter tusen-
tals människor som förlitar sig på kommunen och dess 
välfärd. Där finns mamman och pappan som lämnar sitt 
barn till förskolan. Där finns killen och tjejen som varje 
morgon går till skolan. Där finns den gamla kvinnan och 
mannen som efter ett långt yrkesverksamt liv sätter sin 
tilltro till den kommunala äldreomsorgen. Det är dessa 
människor vi är till för. En kommunal budget är i sina 
bästa stunder solidaritet i praktisk handling.

Vi möter 2011 med en ny kommunal organisation. Väl 
medvetna om att detta ställer stora krav på alla berörda ser 
vi ändå med tillförsikt framåt. Vi tar med oss lärdom från 
det tidigare och inspireras av möjligheterna i det nya.
Ett tydligt fokus på medborgarna, välfärd, kompetens och 
verksamhet skapa drivkraft i förändringsarbetet och rustar 
oss att på en stabil grund möta framtiden. 

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Tio år i sammandrag mnkr

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

RESULTATRÄKNING

Nettokostnader -3 165 -3 217 -3 284 -3 460 -3 719 -4 029 -4 306 -4 378 -4 457 -4 635

Avskrivningar -167 -172 -178 -172 -168 -179 -171 -185 -185 -185

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 332 -3 389 -3 462 -3 632 -3 887 -4 209 -4 477 -4 563 -4 642 -4 820

Skatteintäkter och generella statsbidrag 3 369 3 478 3 568 3 759 3 989 4 230 4 451 4 554 4 667 4 877

Finansnetto 1 1 8 13 20 32 57 19 15 15

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 39 90 114 140 122 53 31 10 40 72

Extraordinära intäkter/kostnader 23 -13 32 17 60 130 53 23 0 0

ÅRETS RESULTAT 62 77 146 157 182 183 84 33 40 72

NETTOINVESTERINGAR -228 -298 -143 -151 -255 -251 -343 -361 -350 -350

BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar 3 021 3 116 3 169 3 181 3 267 3 491 3 335 3 416 3 591 3 766

Omsättningstillgångar 325 370 370 644 799 1 000 1 474 1 833 1 748 1 663

SUMMA 3 346 3 486 3 539 3 825 4 066 4 491 4 809 5 249 5 339 5 429

Eget kapital 2 485 2 562 2 708 2 853 3 035 3 207 3 292 3 325 3 365 3 437

Avsättningar 74 124 174 243 290 529 651 810 810 810

Långfristiga skulder 184 183 0 0 0 0 0 0 0 0

Kortfristiga skulder 603 618 658 728 741 755 866 1 114 1 164 1 182

SUMMA 3 346 3 486 3 539 3 825 4 066 4 491 4 809 5 249 5 339 5 429

FINANSIELLA NYCKELTAL

STORLEKSUTVECKLING

Bruttokostnader 4 275 4 373 4 504 4 633 4 892 5 123 5 429 5 501 5 614 5 827

- förändring % 6,9 2,3 3,0 2,8 5,6 4,7 6,0 1,3 2,0 3,8

Balansomslutning 3 346 3 486 3 539 3 824 4 066 4 491 4 809 5 249 5 339 5 429

- förändring % -1,1 4,2 1,5 8,1 6,3 10,5 7,1 9,2 1,7 1,7

BETALNINGSFÖRMÅGA

Rörelsekapital -278 -248 -288 -85 58 245 608 719 584 481

Kassalikviditet % 53,3 59,2 55,7 87,8 107,1 131,8 169,4 164,0 150,0 138,0

SOLIDITET

Soliditet  % 74,3 73,5 76,5 74,6 74,6 71,4 68,5 63,3 63,5 63,7

RESULTAT

Räntabilitet RT % 1,8 3,4 4,0 4,4 3,7 2,8 3,0 1,8 0,7 1,3

Resultatmarginal % 1,4 2,6 3,1 3,6 3,0 2,4 2,7 1,7 0,9 1,6

Skatteintäktsutveckling % 5,0 3,2 2,6 5,4 6,1 6,1 5,2 2,3 2,5 4,5

Nettokostnadsutveckling % 6,8 1,7 2,2 4,9 7,0 8,3 6,4 1,9 1,7 3,8

Nettokostnader i % av skatteintäkterna 98,9 97,4 97,0 96,6 97,5 99,5 100,6 100,2 99,5 98,8

EFFEKTIVITET

Kapitalets omsättningshastighet 1,28 1,25 1,27 1,21 1,20 1,14 1,13 1,05 1,05 1,07

ÖVRIGT

Folkmängd 31/12.resp år 98 150 98 505 98 886 99 325 100 221 100 985 101 487 102 458 103 200 104 000

Skattesats % 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49
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Reformer och satsningar i ett trängt läge 
– men inom ramen för ekonomisk balans

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

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 utfört inom en effektiv organisation och baserat på 
en ansvarsfull ekonomisk politik.

Medborgarnas möjlighet till arbete är en avgörande faktor 
för en kommuns stabilitet och utveckling. Där kommer 
vi ta ett betydligt aktivare ansvar än vad som varit fallet 
under de föregående åren.

Reformer och satsningar i ett 
trängt läge – men inom ramen för 
ekonomisk balans
S + V + MP + Vägv ser god kommunal ekonomi som en 
förutsättning för att kunna erbjuda en bra verksamhet. 
Det innebär i princip en över tiden balanserad budget 
enligt de långsiktiga målen, samt en investeringsnivå som 

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 verk-
samheter och som till stora delar är avhängigt vad som sker inom andra 
delar av samhällsutvecklingen i Sverige och världen. 

också är kopplad dit. Som framgår nedan är reformutrym-
met 2011 begränsat och budgetförslaget får därför ses som 
ett första steg i ambitionen – ett bättre Borås.

Sverige håller successivt på att återhämta sig från finans-
krisen. Ett tydligt undantag utgör dock arbetsmarknaden 
där arbetslösheten av nuvarande regering tillåts ligger kvar 
på en oacceptabelt hög nivå. Inte minst den massarbets-
löshet som råder bland ungdomar är ett mänskligt och 
ekonomiskt slöseri. 
Det hade otvivelaktigt inneburit bättre ekonomiska förut-
sättningar för kommunen om inte regeringen så drastiskt 
dragit in på statsbidraget för konjunkturstöd. För Borås 
Stads del innebär detta att verksamheten 2011 får klara sig 
med ca 70 mnkr lägre statsbidragsintäkter, vilket självfal-
let är mycket besvärande.

Förslaget till budget för 2011 innebär en väsentlig an-
strängning för att under ovan angivna förutsättningar 
kunna prioritera resurser till angelägna reformbehov och 
satsningar. 

Sedan nämnderna i juni informerats om budgetförutsätt-
ningarna har vi kunnat ta fram extra resurser på 56 mnkr, 
samt omdisponerat 20 mnkr, dvs sammantaget hela 76 
mnkr för att möta nödvändiga behov av satsningar inom 
skola, arbetsliv och omsorg.

Budgeten 2011 är balanserad med ett resultat på +72 
mnkr, där ingår ett uttag ur stabiliseringsfonden med 20 
mnkr. Resultatet är lägre än det långsiktiga målet, men 
är kortsiktigt acceptabelt i ett läge där många verksam-
heter under senare år tagit mycket stryk. Avsikten är att 
förbruka Stabiliseringsfonden över fyra år, vilket är något 
längre än planerat. Detta för att möjliggöra en varaktighet 
i dess förstärkande och utjämnande effekt.
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Investeringsnivån har ökat under senare år. Utöver ny- och 
ombyggnader med hänsyn till ett ökat behov inom skola 
och barnomsorg, LSS samt inom idrott och fritid, har om- 
och nybyggnader även skett av t ex energisparskäl. Försla-
get till investeringsbudget 2011 ligger på ca 400 mnkr och 
innebär framför allt satsningar inom skolområdet.

Inom fastighetsbeståndet är avsikten att miljö-, energi- och 
handikappsanpassningsprojekt skall lyftas fram.

Med hänsyn till den omorganisation som håller på att 
genomföras, och till den översyn av den gamla organisa-
tionens ackumulerade resultat som då blir nödvändig i 
årsredovisningen för 2010, föreslås att dispositioner innan 
dess skall godkännas av Kommunstyrelsen.

Skola
Vi avsätter i ett första steg 20 miljoner kronor som 
nödvändig satsning på skolan. Åtgärder som ingår i ett 
långsiktigt arbete för att öka kunskapsnivån. Där bl a 
höjd lärartäthet, mindre grupper framför allt bland de 
yngre eleverna och möjlighet till läxhjälp i anslutning till 
skoldagen är absolut nödvändiga inslag. Vi har som mål 
att alla elever ska gå ut nian med minst godkända betyg. 
Därför erbjuder vi lovskola för elever från årskurs 7. Vi tror 
att det är ett bra sätt för elever att få extra hjälp, tid och 
möjligheter att klara målen för godkänt, eller för att kunna 
höja sina befintliga betyg.

Under allt för många år har skolan i Borås präglats av 
bristande resurser med svaga resultat som följd. Och under 
alltför många år hamnat under riksgenomsnittet avseende 
antalet behöriga till gymnasiet. Det är givetvis oaccepta-
belt och där tar vi krafttag för att vända på situation. Vi 
är övertygade om att Borås har duktiga elever, engagerad 
personal och framsynta skolledare. Det som saknats är de 
nödvändiga resurserna för att ge det stöd som är ett måste 
för att nå målen. Som vi framhöll i inledningstexten är 
vår bärande tanke allas rätt till kunskap, där finns ingen 
kompromissmån. 

Ändamålsenliga lokaler är viktigt för undervisningen. Mil-
jöer där barn och vuxna skall vistas en stor del av dagen 
måste hålla hög standard. Arbetsmiljön får aldrig sättas på 
undantag.
Vi vill i alla dess beståndsdelar göra skolan i Borås till ett 
framgångsexempel för Sverige. Det är vår viktigaste inves-
tering för framtiden.

Skillnaderna mellan olika grupper av barn är fortfarande 
stora och har till viss del också ökat under 2000-talet.
En dryg tiondel av Sveriges 2 miljoner barn lever i fat-

tigdom. Fattigdom är ett relativt begrepp, men barn skall 
inte drabbas negativt på grund av föräldrarnas ekonomiska 
situation. Det har också visat sig att det finns ett starkt 
samband mellan barns hälsa och ekonomisk utsatthet. 
Därför menar vi att skolan ska finansieras med offentliga 
medel och vara avgiftsfri. Någon avgift för inslag i verk-
samheten skall inte 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 delta-
gande i någon aktivitet. 

Äldre och funktionshindrade
Olika anledningar kan göra att människor blir ofrivilligt 
ensamma. Därför betonar vi vikten av varierande typer av 
träffpunkter. Med en öppen verksamhet möjliggörs och 
främjas också möten över generationsgränser och andra 
barriärer som många gånger kan verka isolerande och 
motverka möjligheten till gemenskap.

Ingen människa ska behöva vara ofrivilligt ensam. Träff-
punkter för äldre där man kan äta, umgås och delta i olika 
aktiviteter, ska finnas i hela kommunen. 
Samarbete med frivilliga och ideella krafter ger en kva-
litetshöjning 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.
Vi lämnar ett utredningsuppdrag till Stadsdelsnämnd 
Öster att snarast presentera ett förslag till träffpunkter och 
anhörigcentraler för äldre.

Trygghetsboende för äldre ska på sikt införas. Det är en 
boendeform mellan seniorboende och särskilt boende som 
inte kräver biståndsbedömning.

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 helhets-
upplevelse måste genomsyra verksamheten.

All mat ska tillagas av bra råvaror från grunden och så 
nära den som ska äta den som möjligt. Arbetet med att 
laga mat direkt på våra äldreboenden skall utvecklas.

Det ger vi som utredningsuppdrag till kostenheten på 
Stadsdelsnämnd Väster.
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Miljö
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 ekono-
miskt fördelaktiga. 
Övergripande frågor för mandatperioden är att prioritera 
arbetet med att utveckla cykelstaden Borås, minska trafik, 
buller och luftföroreningar, energieffektivisera och fortsatt 
arbete så att fossila bränslen vid mandatperiodens slut är 
helt utfasade ur kommunal verksamhet. Det är frågor som 
handlar om folkhälsa och livskvalitét. 

Fair-Trade

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 både på social rättvisa och miljö. 
TCO:s upphandlingskod är vägledande men Borås måste 
också våga ställa ytterligare krav. 
Andelen KRAV-märkt och ekologisk mat i kommunens 
verksamhet skall öka. 

Borås skall återta tappad mark och åter bli den ledande 
miljökommun som en gång varit Borås signum.

Götalands banan

Vi kommer, trots nuvarande regerings kallsinnighet, att 
bedriva ett aktivt arbete 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.

Integration
I vårt Borås är det självklart med nolltolerans mot alla 
former av främlingsfientlighet och rasism. Vi bejakar 
mångfalden och kommer aktivt arbeta för att den synlig-
görs t ex genom möten på olika nivåer i skolan, kulturliv, 
på arbetsplatsen och samhället i övrigt. 
Borås har sedan lång tid varit en invandrarstad och 
mycket av stadens stabilitet och framgång kan förklaras 
med det faktumet. 
Demokrati är ett värdesystem som skall genomsyra hela 
samhället. Borås Stad måste medvetet och ständigt delta i 
arbetet på att värna vår demokrati.

Rätten till egen försörjning och kunskaper i svenska 
språket är två viktiga delar för lyckad integration. Avgö-
rande för att lyckas är också mångfald och variation vad 
gäller hustyper och upplåtelseformer i såväl befintliga som 
nya bostadsområden. Att blanda upplåtelseformer liksom 
bostadens 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.

Modellen med fadderfamiljer för invandrare, som en hjälp 
att möta och förstå det svenska samhället, är värt att pröva

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. 

Arbetet mot hemlöshet har påbörjats i Borås där bl a det 
vräkningsförebyggande arbetet ingår som en viktig del. 
Nu vill vi gå vidare och titta på andra möjligheter; en me-
tod är det på andra orter lyckade arbetssättet med ”hou-
sing first”. Personen får ett eget hyreskontarkt och som 
steg två tar man itu med andra eventuella problemen.

Borås Stads aktiva arbete utgör grunden för att lyckas, 
men även det viktiga arbete som olika frivilligorganisatio-
ner utför bör framhållas.

Social utsatthet
Socialt arbete skall bedrivas nära människorna i kom-
munens olika delar. Välfärdssamhälle och den solidariska 
finansieringen av det samma har en bred folklig uppslut-
ning. Vi kommer att göra de satsningar som behövs med 
en övertygelse 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 och polis kring 
socialt utsatta ungdomar måste utvecklas. Det gäller också 
samarbetet med föreningslivet och frivilligorganisationer-
nas sociala arbete som utgör en viktig resurs i ett förebyg-
gande 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 under 
2011-2012 kommer en ”Föräldrastödsstartegi för Borås 
Stad” att tas fram där Statens Folkhälsoinstitut är medfi-
nansiär, syftet är att utveckla och tänka nytt. Föräldrarna 
är sannolikt den viktigaste resursen i ungdomarnas liv. 
Vi vill i stödjande syfte erbjuda möjligheten till föräldra-
utbildning då man som förälder ibland behöver stöd och 
hjälp.
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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. För att nå resultat i jämställdhetsarbetet tillsätts 
en jämställdhetssamordnare som bland annat skall arbeta 
med jämställdhetsintegrering i budget och beslutsproces-
ser. Borås Stad skall som arbetsgivare främja jämställdhet, 
bland annat genom målet att heltid skall vara en rättighet 
och deltid en möjlighet. Alla boråsare skall ha full tillgång 
till det offentliga rummet. Ett led i att förverkliga detta är 
jämställd stadsplanering, exempelvis att arbeta med belys-
ning och trygga utemiljöer.

Särskilda satsningar
De särskilda satsningarna är av differentierad natur. Gene-
rösa och likvärdiga friskvårdsbidrag är ett sådant exempel, 
där Borås Stad uppmuntrar och ger förutsättningar för en 
friskare och mer välmående personal.

Fria arbetskläder

Alla som behöver arbetskläder i sitt jobb skall få det. 
Flera engångsinsatser har gjorts för att anskaffa arbetsklä-
der. Vi anser dock att frågan måste behandlas på ett annat 
sätt. Även inom vård och omsorg skall det vara självklart 
med fria arbetskläder. Berörda nämnder måste kontinuer-
ligt och strukturerat avsätta tillräckliga resurser för detta 
ändamål.

Kommunal bostadsförmedling

En kommunal bostadsförmedling skall införas. Första 
steget blir att utreda förutsättningar och dimensionering. 
Det är vår övertygelse att det underlättar och effektivise-
rar för både bostadssökande och fastighetsägare. Det ger 
också ett redskap där sociala hänsynstagande av olika skäl 
är påkallat.
I en situation med brist på bostäder är en kommunal 
bostadsförmedling ett lämpligt sätt att se till att även 
resurssvaga hushåll ges rimliga möjligheter att få tillgång 
till en bra bostad.
En aktiv bostadspolitik är ett måste för att främja integra-
tionen i Borås. En kommunal bostadsförmedling där alla, 
oavsett bakgrund, ges samma möjlighet att söka bostad är 
ett viktigt första steg.

Feriejobb

Feriejobb under sommaren är ofta den första kontak-
ten mellan ungdomar och arbetslivet. Därför anslår vi 
ytterligare 2 miljoner kronor med mål att alla gymnasie-
ungdomar skall få möjlighet att tjäna egna pengar under 
sommaren och ta ett första steg in i vuxenlivet.

Återbruk

Återbruks och Arbetscenters verksamhet har byggts upp 
med ackumulerade statsbidrag. Vi anser verksamheten så 
viktig att den skall fortgå och utvecklas. Detta i samver-
kan med andra, exempelvis Arbetsförmedlingen.

Kollektivtrafik

Vår långsiktiga ambition är att kraftigt öka det kollektiva 
resandet. Från och med den 1 juli 2011 kommer fria resor 
för pensionärer att införas under lågttrafik. Dvs måndag–
fredag 8.30–15.00 samt 18.00–06.00. Vid helger, aftnar 
och röda dagar gäller de fria resorna dygnet runt.

Som ett första steg i en ungdomssatsning skall kollektiv-
trafiken genom generösare regler för fritidskort förbättras 
för ungdomar. Vi har också för avsikt att se över förutsätt-
ningarna att linjelägga skolresor och som en trygghetsska-
pande åtgärd införa s k Nattstopp.
I kollektivtrafiksatsningen ingår även att utreda förutsätt-
ningarna för spårburen trafik. 

Snygg och trygg stad

Det är vår ambition att människor skall uppleva trygg-
het 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.
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Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål

Bakgrund
Kommunallagen fick 2005 ett tillägg att ”för verksam-
heten 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. Avsik-
ten är att kommunen i ett inledande avsnitt i budgeten 
anger mål som har stor betydelse för verksamhetsutbudet. 
Sättet att 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 tillfreds-
ställande sätt får ytterligare en markering i uppdraget till 
nämnderna. 

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.

Mål – Måluppfyllelse
Avsikten är att i budgeten ange ett antal mål som har stor 
betydelse för kvaliteten i det verksamhetsutbud kommu-
nen ska ge. Det är mycket viktigt att slå fast att synsät-
tet 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. 

Det ska finnas en koppling mellan budget och årsredovis-
ning. De mål för budgetåret som fastställs i årsbudgeten 
ska kompletteras med en beskrivning av måluppfyllelsen 

Budgeten 2011 anger ett antal kvalitetsmål för Borås Stads verksamhet. 
Fokus ska dock inte vara på målen i sig, utan 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 årsre-
dovisningen.

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, kommunto-
talt 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 mål-
uppfyllelse 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 tertialuppföljning-
arna. Så snart uppgifter om ett mål (t ex betygsstatistik i 
grundskolan) finns tillgängliga ska de analyseras i de ordi-
narie uppföljningsrapporterna. Nämnderna ges i uppdrag 
att delge Kommunfullmäktiges och nämndens mål i sina 
organisationer ut till respektive berörd ansvarsenhet. 

Systemet med verksamhetsmål kommer att synkronise-
ras med det fortsatta arbetet med Borås Stads styr- och 
ledningssystem. 

Krav på mål
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 känne-
tecken på bra mål, som t ex: 
• målen ska vara tydliga och mätbara
• målen ska ha både kort- och långsiktiga perspektiv
• målen ska beakta nationella mål
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Kommunfullmäktige har tidigare utifrån dessa grundsat-
ser 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 formu-
leras 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 sätts 
långsiktiga mål som avser mandatperioden.

Mål – målindikator
Borås Stad har valt att i det konkreta arbetet i styrning 
och uppföljning av verksamheten att inte skilja på mål och 
målindikator. Sett ur verksamhetens perspektiv att utföra 
ett uppdrag som Kommunfullmäktige givit har skillnaden 
i innebörd av mål/målindikator mindre betydelse. Även 
om fullmäktige ger ett uppdrag som skulle kunna definie-
ras handla om en målindikator blir det i praktiken ett mål 
för den nämnd som får uppdraget. Det är ingen skillnad i 
vikten av uppdraget från fullmäktige om nämndens upp-
drag kan sägas vara själva målet eller om det handlar om 
en indikator som ersättning för ett mål som inte lätt kan 
mätas i uppföljning och utvärdering. Därför kan det vara 
tillåtet för enkelhetens skull att använda begreppet mål 
även för en målindikator.

Två perspektiv på kvalitet
En utgångspunkt är att brukarnas uppfattning av kvalite-
ten är av avgörande betydelse. Därför är den ena huvudin-
riktningen i de övergripande verksamhetsmålen enkätun-
dersökningar som med ett vanligt begrepp kan betecknas 
som Nöjd Kund Index-undersökningar. Dessa genomförs 
enligt en enhetlig mall som anpassas till de olika verksam-
heterna och på så sätt ökar möjligheten för beslutsfattare 
och andra att värdera resultaten. Det ska framhållas att 
inriktningen är uppfattningen hos dem som är brukare av 
de aktuella tjänsterna, avsikten är inte att ta reda på upp-
fattningen hos medborgarna i allmänhet. De första NKI-
undersökningarna gjordes under hösten 2008 och ytter-
ligare en undersökning genomfördes under hösten 2009. 
Berörda verksamhetsområden för NKI-undersökningarna 
är inom verksamheterna fritid, kultur, barnomsorg, skola, 
individ- och familjeomsorg, hemtjänst, särskilda boenden 
samt insatser till personer med funktionsnedsättning och 
skötsel av gator. NKI-undersökningarnas utformning har 
diskuterats under 2010 och slutsatsen är att modellen be-
höver utvecklas och förbättras. Undersökningarna planeras 
återupptas i förbättrat och utvecklat skick under 2011. 

Den andra huvudinriktningen är att använda verksam-
hetsstatistik som är relevant för att beskriva kvalitet. För 
vissa verksamheter finns lätt mätbara kvalitetsmål för 
verksamheten i sin helhet. För grundskolan kan man 
utifrån ett nationellt uppdrag formulera som ett av verk-
samhetens mål att alla elever ska lämna årskurs nio med 
godkända betyg i alla ämnen. Detta mål är lätt att mäta 
konkret genom betygsstatistiken.

Inom andra verksamheter finns inte någon möjlighet 
att mäta verksamhetens totalkvalitet på detta konkreta, 
enkla sätt. Här gör vi istället en förenkling och redovisar 
uppgifter som är mätbara för något som vi bedömer borde 
samvariera med det mål som verksamheten ska uppnå. 
Ett exempel på detta kan vara andelen formellt utbildade 
förskollärare i förskolan. Det nationella uppdraget säger 
att kommunen genom pedagogisk verksamhet ska erbjuda 
fostran och omvårdnad. Det ska finnas personal med 
sådan utbildning att detta tillgodoses. Genom att mäta 
andelen formellt utbildade förskollärare i relation till den 
totala personalstyrkan får vi ett mått på den i lagstiftning-
en eftersträvade utbildningskvaliteten. Genom att utgå 
från att utbildningskvaliteten samvarierar med kvaliteten 
i verksamheten har vi skapat en indikator på den totala 
kvaliteten. 

Kvalitetspolicy
Enligt Borås Stads Kvalitetspolicy ska fullmäktige i budget 
fastställa vilken kvalitetsfaktor som särskilt ska följas upp 
under året. Under 2011 ska ”inflytande och delaktighet 
– från boråsare/kunder/brukare” vara prioriterad kvalitets-
faktor.

Fortsatt utvecklingsarbete
Systemet med övergripande verksamhets- och kvalitetsmål 
inleddes under 2008 och har successivt utvecklats. En 
struk tur har utformats för nämndernas löpande uppfölj-
ning av målen. Samtidigt arbetas med att kvalitetssäkra 
den statistik som ligger till grund för uppföljningen av 
målen.

Det fortsatta utvecklingsarbetet består bland annat i att i 
ett IT-baserat styr- och ledningssystem 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, produk-
tion och ekonomi och de övergripande målen ska utveck-
las vidare. På samma sätt behöver rutiner utvecklas för 
hur andra styr- och uppföljningsdokument, t ex skolans 
kvalitetsredovisning, ska kopplas samman med de övergri-
pande målen.
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Arbetet framgent innefattar även att utvärdera målen samt 
att utforma mål för fler verksamhetsområden. I dagsläget 
görs inga stora förändringar av verksamhetsmålen. Under 
2011 kommer målen att ses över och omarbetas i bred 
politisk samverkan. 

Mål för 2011 och 2014

Allmänt

Berörda nämnder har i sina budgetförslag för 2011 lämnat 
förslag på mål för de verksamheter som ingår i de övergri-
pande verksamhets- och kvalitetsmålen.  I vissa fall avser 
målen en nämnds verksamhet, t ex gymnasieskolan. Då 
finns de mål som nämnderna har att arbeta efter i sam-
manställningarna som finns på följande sidor. I de fall 
målen avser verksamhet i flera nämnder ingår de mål som 
gäller för kommunen i sin helhet. 

För stadsdelsnämnderna gäller att de i sina respektive 
nämndbudgetar för 2011 ska fastställa mål för 2011 och 
2014 utifrån Kommunfullmäktiges mål. Då en ny nämnd-
organisation träder i kraft fr o m 2011 redovisas endast 
uppnått resultat per augusti 2010, tertialuppföljning 2, i 
avsnitten för varje stadsdelsnämnd. Här har en samman-
slagning skett av de tidigare kommundelsnämnderna. 
Varje stadsdelsnämnd ska utifrån sitt utgångsläge fastställa 
mål utifrån den riktning som framgår av de kommun-
totala målen. Alla nämnder ska bidra till att målet nås. I 
nämndbudgetarna ska en motivering göras för de mål som 
anges för 2011 och 2014. Där ska även ingå en konkret 
beskrivning av vilka åtgärder och insatser som nämnden 
avser att göra för att nå målen. Kommunstyrelsen har i 
uppdrag att godkänna nämndernas budgetar. Om risk 
finns för att Borås kommuntotala mål för 2011 och 2014 
ej nås kommer Kommunstyrelsen att fr o m 2011 fastställa 
mål för berörd/berörda nämnd/nämnder.

Inom målområdet egen organisation finns mål för sjuk-
frånvaro 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. För stadsdelsnämnderna redovisas uppnått 
resultat per augusti 2010 utifrån en sammanslagning av de 
tidigare kommundelsnämnderna. 

Ett nytt mål har tillkommit inom Funktionsnedsättning 
”Andelen personal med utbildning enligt de av nämnden 
fastställda kompetenskraven inom verksamheten för perso-
ner med funktionsnedsättning, %”. 

Ett mål inom Äldreomsorg, ”Nattfasta i särskilda boen-
den, max 10 timmar”, har tagits bort. Då målet är nått tas 
det bort som övergripande verksamhetsmål. Detta kom-
mer att följas upp på annat sätt.

Målet inom målområdet Kultur med öppettider på 
stadsdelsbiblioteken har tagits bort. Kommunstyrelsen ger 
uppdrag till stadsdelsnämnderna för att detta ska kunna 
följas på annat sätt vilket kan läsas i avsnittet Stadsdels-
nämnderna/Stadsdelsnämndernas uppdrag 2011.  

Utgångspunkter för målen som gäller 
fler än en nämnd

För stadsdelsnämnderna gäller att nämnderna inte visar en 
enhetlig bild. Nämndernas resultat för de olika målom-
rådena varierar. I avsnitten om respektive nämnd finns 
en jämförelse mellan uppnått resultat per augusti 2010 
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.

Uppnått 
2007

Uppnått 
2008

Uppnått 
2009

Mål 
2010

Uppnått 
Tertial 2

Mål
2011

Mål
2014

Huvudbibliotek, öppethållandetimmar per vecka. 69 69 72 72 62 72 72

Huvudbiblioteket finns i tillfälliga lokaler i Borås Wäfveri t o m sommaren 2011 och 
öppettiderna under denna period är 62 timmar vilket innebär att målet för 2010 på 72 
timmar ej kommer att nås. Inför hösten 2011 kommer öppettiderna att öka till 72 då 
biblioteket flyttar tillbaka till Kulturhuset. Målet kvarstår inför 2014.

Förskola

Verksamhetens uppdrag

Genom pedagogisk verksamhet erbjuda fostran och omvårdnad. Det ska finnas per-
sonal med sådan utbildning att detta kan tillgodoses. Barngrupperna ska ha lämplig 
sammansättning.

Uppnått 
2007

Uppnått 
2008

Uppnått 
2009

Mål 
2010

Uppnått 
Tertial 2

Mål 
2011

Mål
2014

Andelen förskollärare av personalen i 
barngrupperna, %. 61 63 63 69 64 66 70

Målet för 2010 kommer ej att nås, uppföljningen per augusti visar på 64 % vilket 
innebär en ökning med en procentenhet jämfört med 2009. Då det är brist på förskol-
lärare sätts målet för 2011 till 66 % och målet inför 2014 sätts till 70 %. Ambitionen 
är att vid nyanställningar och/eller rekrytering anställa förskollärare. Borås Stad har 
under senare år erbjudit ett antal barnskötare att genomgå en utbildning till förskol-
lärare vilket förbättrar möjligheten att nå målet. Denna satsning fortsätter under 2011. 
Framgent planeras att verksamhetsmålen ska kompletteras med totalt andel utbildad 
personal inom barngrupperna.



Budget 2011  |  Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål

 13

Skolbarnsomsorg

Verksamhetens uppdrag

Verksamheten ska komplettera skolan samt erbjuda meningsfull fritid och stöd i 
utvecklingen. Det ska finnas personal med sådan utbildning att detta kan tillgodoses. 
Barngrupperna ska ha lämplig sammansättning.

Uppnått 
2007

Uppnått 
2008

Uppnått 
2009

Mål 
2010

Uppnått 
Tertial 2

Mål 
2011

Mål
2014

Andelen fritidspedagoger/förskollärare 
inom skolbarnsomsorgen, %. 91 94 90 95 88 92 100

Under 2010 har andelen fritidspedagoger/förskollärare inom skolbarnsomsorgen 
minskat från 90 till 88 %. Bedömningen är att resultatet kommer att förbättras något 
under hösten och målet för 2011 sätts till 92 %. Målet inför 2014 är att all personal 
inom skolbarnsomsorgen ska vara förskollärare/fritidspedagoger.

Grundskola

Verksamhetens uppdrag

Utbildning i grundskolan ska syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter 
och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

• Alla elever i åk 9 ska ha godkänt i alla ämnen.
• Alla elever i åk 3 och 5 ska ha nått målen i nationella proven.

Uppnått 
2007

Uppnått 
2008

Uppnått 
2009

Mål 
2010

Uppnått 
Tertial 2

Mål 
2011

Mål
2014

Andelen elever i åk 9 med minst godkänt 
i alla ämnen, %. 76 75 75 79 74,6 78 88

Andelen elever i åk 5 som nått målen 
i nationella proven, %. 76 78 77 84 78,9 84 92

Andelen elever i åk 3 som nått målen 
i nationella proven, %. - - 76 - 85,7 90 94

Andelen elever med minst godkänt i alla ämnen för läsåret 2009/2010 är 74,6 % 
vilket inte är någon förbättring jämfört med 2009 och det satta målet på 79 % nåddes 
ej. För att nå målet hade ytterligare ca 50 elever behövt minst godkänt i alla ämnen. 
Inför 2011 sätts målet till 78 % och inför 2014 till 88 %.  

Andelen elever i åk 5 som nått målen har ökat jämfört med 2009, dock har målet på 
84 % inte nåtts. Inför 2011 kvarstår målet på 84 % och målet för 2014 ökas till 92 %. 

Målet för 2011 för andelen elever i åk 3 som nått målen sätts till 90 %, en ökning med 
fyra procentenheter jämfört med resultatet för 2010. Målet inför 2014 är en ytterligare 
ökning till 94 %. 

Målen avser verksamhet i kommunens grundskolor. Framgent planeras att verksam-
hetsmålen ska kompletteras med andelen behöriga till gymnasieskolan.



Budget 2011  |  Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål

14

Gymnasieskola

Verksamhetens uppdrag

Huvuduppgiften för de frivilliga skolformerna 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.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

• Alla elever ska lämna gymnasieskolan med minst betyget Godkänd i samtliga kur-
ser i ett fullständigt eller utökat program.

• Alla elever ska fullfölja sin utbildning.
• Alla elever på Individuella programmet ska gå vidare till ett nationellt program efter 

1 år på Individuella programmet.

Uppnått 
2007

Uppnått 
2008

Uppnått 
2009

Mål 
2010

Uppnått 
Tertial 2

Mål
2011

Mål
2014

Andelen elever som lämnar gymnasieskolan med 
betyget Godkänt eller högre i samtliga kurser, %. 60 66 68 75 75 80 -

Andelen elever på nationella program som inom 
4 år fullföljer sin utbildning, %, exkl. individuella 
programmet. 87 88 89 90

Riksstatis-
tik kommer 
i dec 2010 91 -

Andelen elever som efter 1 års studier på 
Individuella programmet går vidare till nationellt 
program, %. 38 38 36 41 41 41 -

Måluppfyllelsen 2010 för andelen elever som lämnade gymnasieskolan med betyget 
Godkänt eller högre i samtliga kurser blev det förväntade, 75 %. Resultaten har för-
bättrats varje år från utgångsläget på 60 % år 2007. Målet inför 2011 sätts till 80 %. 

Målet för 2010 att 90 % av eleverna på nationella program som inom 4 år fullföljer sin 
utbildning bedöms uppnås. Andelen har sedan flera år tillbaka ökat med en procent-
enhet årligen. Målet sätts till 91 % för 2011.

Andelen elever som efter 1 års studier på Individuella programmet gick vidare till 
nationellt program är 41 % för 2010 och målet nåddes. I beräkningsunderlaget ingår 
inte de nyanlända eleverna. Målet för 2011 ligger på samma nivå som året innan och 
arbetet för att nå minst detta mål fortsätter. Nya behörighetsregler till nationella pro-
gram införs i den nya gymnasieskolan som beräknas starta 2011 vilket kan medföra 
att målet behöver revideras.

Målformuleringar inför 2014 behöver arbetas om. Utbildningsnämnden återkommer 
med mål för 2014 som är i överensstämmelse med den nya gymnasieskolan GY 11, 
samt med nämndens nya utvecklingsplan.
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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.

Uppnått 
2007

Uppnått 
2008

Uppnått 
2009

Mål 
2010

Uppnått 
Tertial 2

Mål
 2011

Mål
2014

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer 
än tio månader under kalenderåret. 563 634 751

högst
800 -

högst
900

högst
800

Antalet nya hushåll som är berättigade till försörjningsstöd har fortsatt att öka men i 
betydligt lägre takt än under 2009. För att antalet hushåll ska minska krävs att till-
gången på lediga arbeten ökar. 

Socialnämnden har under 2010 gjort en särskild satsning för unga vuxna genom Ar-
betscenter där socialsekreterare och coach arbetar tillsammans för att ge rätt stöd och 
därigenom en bättre möjlighet till egen försörjning genom arbete eller studier.

Prognosen för 2010 är att antal hushåll med försörjningsstöd blir högre än målet på 
800. Målet för 2011 är en minskning av antalet hushåll som är långsiktigt beroende 
av försörjnings stöd. För att nå målet görs satsningar för personer som står längre ifrån 
arbetsmarknaden genom att nämnden utvecklar och utökar en alternativ arbetsmark-
nad där fler får möjligheter till egen försörjning genom arbete eller studier. 
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Integration

Verksamhetens uppdrag

Introduktionen ska vara varierad och flexibel. Den ska utformas efter den enskildes 
förutsättningar och ha som mål att snarast möjligt ge egen försörjning via förvärvsar-
bete. Stor vikt ska läggas vid den enskildes tidigare utbildning och yrkeserfarenhet.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

• Flyktingar ska integreras i samhället och ges möjlighet till egen försörjning.

Uppnått 
2007

Uppnått 
2008

Uppnått 
2009

Mål 
2010

Uppnått 
Tertial 2

Mål 
2011

Mål
2014

Andelen flyktingar som inte har ekonomiskt 
bistånd 18 månader efter ankomst, %. 46 66 69 70 77 65 -

För andelen flyktingar som inte har ekonomiskt bistånd 18 månader efter ankomst är 
målet för 2010 70 %, uppnått efter augusti är 77 % vilket sannolikt innebär att målet 
för 2010 nås. De flyktingar som nu kommer till Borås står längre från arbetsmarkna-
den än tidigare anlända flyktingar. En stor andel har bristfällig skolbakgrund, många 
är analfabeter och har inte haft något arbete under lång tid. Därför sätts målet för 
2011 till 65 %.

För att bibehålla ett utvecklat introduktionsprogram med tydlig koppling till arbetet 
med att få ut flyktingar som idag är kommunplacerade kommer extra tillfälliga per-
sonalförstärkningar samt förstärkta deltagaraktiviteter att ske under året. Detta är en 
grundförutsättning för att en nyanländ ska stå rustad för sin egen försörjning.

Antalet flyktingar som är inskrivna på introduktionscenter ligger på samma nivå 
som tidigare år. En ny introduktionslag börjar gälla fr o m 1 december 2010. Denna 
innebär att ansvaret för att flyktingen ej ska vara beroende av ekonomiskt bistånd efter 
introduktionsperioden läggs på staten via Arbetsförmedlingen. För flyktingar som 
kommunplaceras före december 2011 gäller de gamla reglerna. Det är därför svårt att i 
dagsläget sätta mål för 2014. 
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Äldreomsorg

Verksamhetens uppdrag

Det grundläggande målet är att äldre människor får möjlighet att leva och bo själv-
ständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i ge-
menskap 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.

Uppnått 
2007

Uppnått 
2008

Uppnått 
2009

Mål 
2010

Uppnått 
Tertial 2

Mål 
2011

Mål
2014

Andelen personal med undersköterskeutbildning 
eller motsvarande bedömd kompetens i hem-
tjänst, %. 79 82 86 87 87 90 94

Andelen personal med undersköterskeutbild-
ning eller motsvarande bedömd kompetens i 
SÄBO, %. 77 82 85 87 87 90 94

Prognosen är att målen för 2010 uppnås. Satsningarna som har gjorts på validering 
och utbildning under de senaste åren har gett resultat i form av en successivt ökad 
kompetensnivå. Utbildningarna har fortsatt under 2010. Detta motverkas dock något 
av bland annat att LAS-företräde medför att personer utan utbildning får en tillsvida-
reanställning samt konvertering till tillsvidareanställning enligt LAS. Målen för andel 
utbildad personal, både inom hemtjänst och särskilda boenden, sätts till 90 % inför 
2011 och till 94 % inför 2014.



Budget 2011  |  Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål

18

Funktionsnedsättning

Verksamhetens uppdrag

Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemen-
skap och att leva som andra.

Önskvärt idealresultat på lång sikt

Personer med funktionshinder ska ha fullt inflytande över sitt eget liv.

Uppnått 
2007

Uppnått 
2008

Uppnått 
2009

Mål 
2010

Uppnått 
Tertial 2

Mål
2011

Mål
2014

Andelen med en genomförandeplan upprättad 
i samråd med brukaren, %. 30 60 79 Alla 95 *) 100 100

Den genomsnittliga väntetiden från ansökan 
om bistånd till beslut, månader. 4 mån 3 mån 3 mån. 2 mån 1 mån ** 2 mån 2 mån

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

12 mån. för 
boende, 4 

mån. för 
övriga

- 5 mån. för 
boende, 2 

mån. för 
övriga

6 mån. för 
boende, 1 

mån. för 
övriga

8 mån. för 
boende, 1 

mån. för 
övriga

6 mån. för 
boende, 1 

mån. för 
övriga

6 mån. för 
boende, 1 

mån. för 
övriga

Andelen personal med utbildning enligt de av 
nämnden fastställda kompetenskraven inom 
verksamheten för personer med funktionsned-
sättning, %. - - 48 - - 65 85

*)  uppnått tertial 1;  fr o m 2011 ändras definitionen till att alla som så önskar ska ha en 
genomförandeplan

**)  innehåller omprövningar och nyansökningar (ett stort antal omprövningar med anledning av 
entreprenaderna inom bonden) 

Målet för 2011 och 2014 är att alla brukare som så önskar ska ha en genomförande-
plan som är upprättad i samråd med dem. Sociala omsorgsnämnden fortsätter arbetet 
med dessa genomförandeplaner. 

Målet för den genomsnittliga handläggningstiden från ansökan om bistånd till beslut 
samt från beslut till verkställighet kvarstår på samma nivå inför 2011 som för 2010. 
Detsamma gäller även för 2014. Lediga boendeplatser erbjuds efter fördelning i boen-
deplaneringsgruppen. Då dessa boendeplatser inte alltid motsvarar brukarnas behov 
och önskemål kan det medföra längre handläggningstider. 

Utbildningsnivån inom funktionshinderverksamheten är mycket låg. Inventeringen 
som gjordes under 2009 visade stora skillnader i grundkompetens mellan boendesek-
tionen med 63 %, korttidsverksamheten med 44% och personlig assistans, ledsagare 
m fl med 29 %. Den genomsnittliga utbildningsnivån var 48 %. Nämnden har erhål-
lit medel för validering och utbildning under 2009 och 2010. För att nå de satta målen 
för 2011 och 2014, 65 respektive 85 %, fortsätter nämnden denna utbildningssatsning.
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Miljö

Verksamhetens uppdrag

Borås Stad strävar till ett hållbart samhälle genom ett energiskt och långsiktigt miljö-
arbete 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 
2007

Uppnått 
2008

Uppnått 
2009

Mål 
2010

Uppnått 
Tertial 2

Mål
2011

Mål
2014

Andel personfordon i Borås Stads verksamhet 
som är miljöfordon, %. 30 40 49 50 55 58 62

Andelen bussar i stadstrafiken  som är 
miljöfordon, % 62 89 - ökar 90 ökar ökar

Antal kunder anslutna till fjärrvärmenätet. 3 685 3 926 4 137 4 500 4 199 4 300 4 500

Av de personfordon som byts ut är fler och fler miljöfordon. Det innebär att andelen 
miljö fordon inte kommer att öka i lika snabb takt som de senaste åren. En annan 
orsak är att det för vissa typer av bilar ännu inte finns några miljöfordonsalternativ att 
tillgå på marknaden.

Andelen bussar i stadstrafiken som är miljöfordon mättes senast till 90 %. Mätning 
sker genom att mäta den totala km-produktionen som utgörs av biogas. Målet inför 
2011 och 2014 är att öka denna andel.

Målet för 2010 på 4 500 kunder anslutna till fjärrvärmenätet var för ambitiöst satt och 
skjuts till år 2014. Målet för 2011 sätts till 4 300 anslutna. 
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Infrastruktur

Verksamhetens uppdrag

Gator och vägar
Huvuduppgiften är att för invånare och besökare svara för drift- och underhållsåtgär-
der 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 
2007

Uppnått 
2008

Uppnått 
2009

Mål 
2010

Uppnått 
Tertial 2

Mål 
2011

Mål
2014

Antal trafikolyckor med personskador. - - 519 minska 241 * minska minska

Andel fastigheter i kommunen anslut-
na till allmän avloppsanläggning, %. 97,4 97,4 97,4 98,0 97,4 98,0 98,0

Andel av ansökningarna om bygglov 
med fullständiga handlingar som fått 
beslut senast 6 veckor efter ansö-
kan, %. 73 88 88 90 82 90 92

*) avser jan – juli 2010

P g a brister i inrapportering från Södra Älvsborgs sjukhus till det databaserade programmet Strada är 
antalet trafikolyckor inte fullständiga för 2007 och 2008, därför redovisas inga uppgifter för dessa år.

Målet är att antalet trafikolyckor med trafikskador ska minska för varje år. 

Då inga större omvandlingsområden tillkommit medför detta att verksamhetsmålet för 
VA inte uppnås under 2010. Målet för 2011 och 2014 sätts till 98,0 %.

Målet för andelen bygglovsansökningar som får beslut inom sex veckor efter ansökan 
förbättras till 90 respektive 92 % för 2011 och 2014. För att förkorta handläggnings-
tiderna har förgranskning införts i bygglovsprocessen. Detta utvecklas successivt och 
förväntas framöver ge bättre resultat.
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Egen organisation

Verksamhetens uppdrag

Engagerade och kompetenta medarbetare är grundförutsättningen för framtiden. Per-
sonalpolitiken 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 
2007

Uppnått 
2008

Uppnått 
2009

Mål 
2010

Uppnått 
Tertial 2

Mål 
2011

Mål
2014

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 6,9 6,2 5,4 5,6 5,2 5,0 4,5

Antalet sjukfall över 60 dagar. 1 194 1 086 814 850 779 815 785

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbetare. 558 512 471 420 477 450 350

Uppnått resultat avser senast aktuell 12-månadersperiod

Målområdet Egen organisation gäller alla nämnder. Målen följs upp genom att den 
senaste tolvmånadersperioden redovisas och analyseras.  

Andelen sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid visar på en nedåtgående trend. 
Läget i augusti visar en sjukfrånvaro på 5,2 % vilket är en förbättring med 0,2 
procentenheter jämfört med resultatet för 2009. Målet för 2010 på 5,6 % fastställdes 
innan 2009 års resultat erhölls. Resultatet för 2010 kommer att bli lägre än målet. 
Målet för 2011 sätts till 5,0 % och målet för 2014 till 4,5 %.

Antalet långvariga sjukfall över 60 dagar har också minskat mer än förväntat under 
2010. Uppföljningen i augusti visar att sjukfallen minskat till 779 jämfört med 814 för 
2009. Under året har antalet varierat mellan 779 och 849. Målet inför 2011 är 815 och 
2014 års mål sätts till 785.

Orsaken till den minskade sjukfrånvaron är bland annat att nämnderna arbetar mer 
med aktiv rehabilitering samt förändrade sjukförsäkringsregler.

2010 års mål för arbetad tid för timavlönade på 420 nås ej. Sedan oktober 2009 har ni-
vån på arbetad tid för timavlönade varit förhållandevis konstant, mellan 467 och 480 
årsarbetare. De av nämnderna planerade åtgärderna har ej gett förväntad effekt. Målet 
inför 2011 är 450 och till 2014 sätts målet till 350. Kommunstyrelsen ger nämnderna i 
uppdrag att arbeta vidare för att minska intaget av timavlönade.
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Budgetens förutsättningar och finansiella mål 

Budgetens grunder
Budgeten är en ekonomisk plan som skall visa kommu-
nens samlade inkomster och utgifter samt hur den finan-
siella ställningen förändras under året. Budgeten är också 
ett internt resursfördelningsin strument då ekonomiska 
ramar fördelas och resurser ges till olika verksamhetsom-
råden. 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 den kopplade månatliga budgetupp-
följningssystemet på nämndnivå, samt den likaså månat-
liga 10-dagarsrapporten, har varit viktiga led för Borås 
Stad i utvecklingen av den ekonomiska följsamhet som 
verk samheten nu visar. Detta ger bra förutsättningar, inte 
minst i svåra tider, till en planerad och uthållig verksam-
het

Genom lagstiftningen 2006 om ”God ekonomisk hus-
hållning” kopplas budgeten än närmare till övergripan-
de verksamhetsmål, utvärdering och effektivitet. Allt 
viktigare blir då att se budgeten som en del i kommunens 
samlade styrsystem. Detta innebär att budgeten med dess 
uppföljningsmoment också skall lägga grunden för en 
effektiv verksamhet. Klara styrsignaler med korta ledtider 
som skapar förutsättningar för verksamma beslut, att hålla 
givna ramar, nå givna mål, är förutsättningar för framgång 
i dessa sammanhang. 

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.

Budgeten 2011 syftar till en jämn verksamhetsutveckling i ett ansträngt 
ekonomiskt läge. Förutsättningarna har dock under hösten förbättrats 
något jämfört med vårens prognoser, men tyngs ändå hårt av minskade 
statsbidrag. I denna budget kan verksamheternas nettokostnader öka 
med 3,8 % under året. Resultatet budgeteras med hänsyn till ovan till 
något låga +70 mnkr. Skatten är oförändrad.

Den övergripande 
finansiella strategin
En god ekonomi är ett viktigt mål för kommunen och ett 
grund läggande villkor för att kunna upp nå de sociala eller 
välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kom-
munens verk samhet. På samma sätt är en svag ekonomi ett 
hinder eller en be gränsning för kom munen, när det gäller 
att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhets-
områ den. En balanserad finansiell utveckling är därför en 
förutsättning för att kommunens service kan be hållas och 
utvecklas.
Långsiktiga resultatmål, soliditetsmål samt särskilda beslut 
som t ex avsättning och plan för den dolda pensionsskul-
den och avsättning till en stabiliseringsfond är instrument 
som Borås Stad använder i dessa sammanhang.

Borås Stad har länge haft strategin att ”det ekonomiska 
målet är överordnat andra verksamhetsmål”. Detta marke-
rar tydligt att ekonomin ytterst ger förutsättningarna för 
verksamheten men också utgör grunden till ett förhåll-
ningssätt 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 utfor-
mas så att de ekonomiska målen kan ha ett både långsik-
tigt och kortsiktigt perspektiv.
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Utgångspunkten måste vara att ramarna i möjligaste mån, 
och över en konjunkturfas, kan stötta en jämn och pla-
nerad verksamhet. Förutsättningarna för att kunna göra 
avsteg från de långsiktiga målen måste tydligt redovisas 
och en plan skapas för återgång till ”normalläge”

Borås Stad tappade under 2009 beräknade skatteintäkter 
på 120 mnkr. I budgeten för 2010 föreslogs en resultatnivå 
för på +40 mnkr. Bakgrunden var densamma som i kon-
junkturanpassningarna under 2009, – att skapa en jämn 
verksamhetsutveckling i ett ansträngt ekonomiskt läge.

Budgeterade resultatnivåer 2009 och 2010 försvarades 
också finansiellt av många års goda resultat Under en 
tid hade Borås Stad ökat sitt egna kapital, inklusive dold 
pensionsskuld, och med beaktande av avsättningar till 
pensioner m m, från +383 mnkr till +1 456 mnkr.

För 2011 föreslås ett ekonomiskt resultat på +72 mnkr. Re-
sultatet är fortfarande lågt i förhållande till de lång siktiga 
ekonomiska målen och med hänsyn till den relativt stora 
investeringsvolymen. Motiven är desamma som i tidigare 
budgetar- en jämn verksamhetsutveckling, och i någon 
mån också nysatsningar inom prioriterade områden.

De låga resultatnivåerna är kortsiktiga och en successiv 
återställning fram till 2014, då konjunkturen definitivt 
beräknas lyfta skatteintäktsutvecklingen. Självfallet kan 
beslut om t .ex ökade statsbidrag påverka återställningen.

Stabiliseringsfond
För att få en jämn verksamhetsnivå avsattes 50 mnkr till 
en ”stabiliseringsfond” i årsredovisningen 2009.
Tillsammans med avsättningen som budgeteras under 
2010 kommer fonden att kunna stödja 2011–2014 med 
sammanlagt +80 mnkr.
Stabiliseringsfonden är, liksom den konjunkturanpas-
sade finansiella strategin, till för att kunna planera, ge-
nomföra och utveckla en jämn och uthållig verksamhet. 
Fonden gör det också lättare i goda tider för ett resultat 
över de långsiktiga finansiella målen. 

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 hus-
hållning. Borås Stad har under ett flertal år arbetat med 
finansiella nyckeltal för att analysera kommunens övergri-
pande 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 ba-
lanskravet inte äventyrats. Vad gäller denna del föranleder 
de nya lagkraven inga större förändringar mer än att de fo-
kuserade 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 själv-
klart. Här kan det finnas en motsägelse mellan målupp-
fyllelse 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 
finansiella utrymmet. Dessa mål finns upptagna under 
respektive verksamhet och är budgetavstämda. Kommun-
styrelsen har för 2011 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 2002–
2004 varit inne i en resultattillväxt sedan det nya millen-
niet startade. Borås Stad har liksom de flesta andra kom-
munerna kunnat stärka sina finansiella positioner under 
denna tid samtidigt som verksamheten kunnat expandera. 

Förklaringen till utvecklingen är inte enbart konjunktur-
mässigt ökade skatteintäkter utan också en kommunal 
organisation vars budgetföljsamhet varit stor. Interna 
styrsystem såsom buffertar på olika nivåer, tydlig led-
ning och tydliga mål har också haft betydelse. De flesta 
av de styrinstrument som SKL anser ge god ekonomi har 
använts av Borås Stad.

Prognosen för 2010
Budgeten för 2010 antogs med ett resultat på +40 mnkr, 
dvs under den finansiella målnivån på +120 mnkr. Or-
saken 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.
Den ekonomiska utvecklingen har under året blivit av-
sevärt bättre. Av delårsrapporten per augusti framgår att 
ökade skatteintäkter kommer att lyfta det prognosticerade 
resultatet för 2010 till ca +115 mnkr. Nämndernas ökning 
av verksamhetskostnaderna ligger på ca 3,6 %.
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Budgetförutsättningar 2011
Förutsättningarna för budget 2011 har genom en bättre 
skatteintäktsutveckling förbättrats något under hösten. 
Detta räcker dock inte till ett resultat på den långsiktiga 
målnivån om verksamheterna skall få rimliga förutsätt-
ningar. Bakgrunden är att det konjunkturstödjande stats-
bidraget minskar drastiskt vilket innebär en intäktsminsk-
ning motsvarande ca 70 mnkr i Borås Stads budget.
I den stabiliseringsfond som skapats överförs därför 
resurser på 20 mnkr för att förstärka 2011 Det måste 
vara av stor vikt att de resurser kommunen använder i sin 
verksamhet är uthålliga. Inte minst gäller detta personal-
resursen.
Sammantaget kommer 2011 innebära att nämndernas 
nettokostnader då kan öka med 3,8 %. Detta innebär 
med hänsyn till beräknad låg inflation en expansion och 
möjlighet till extrasatsningar inom prioriterad kärnverk-
samhet.

Skatteuttaget
Borås får höga betyg i flera tunga finansiella nyckeltal och 
har enligt Kfi goda förutsättningar att klara sig genom 
lågkonjunkturer utan alltför drastiska ingrepp i verksam-
heten. ”Detta förutsätter dock en fortsatt ekonomistyrning 
med sikte att bibehålla god ekonomisk hushållning”.
Kommunstyrelsen kan nu, trots indragna statsbidrag och 
osäkra ekonomiska tider, inom ramen för en långsiktig 
ekonomisk strategi och ett oförändrat skatteuttag behålla 
nuvarande verksamhetsnivå och samtidigt prioritera resur-
ser till viktiga verksamheter. Dessa har under många år 
utsatts för en stark resursbrist, vilket på sikt i sig kan gene-
rera låg effektivitet och omotiverade kostnadsökningar.
Senaste året för en skattehöjning var 1995 (exklusive skat-
teväxlingar med Regionen) och då med 0:75 kr. Kommun-
styrelsen föreslår oförändrad skattenivå inför 2011, vilket 
innebär en skattesats på 21:49.

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 manöverutrym-
met 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 inves-
teringar t ex byte av oljepannor. Utifrån att kommande 
investeringar normalt genererar nya nettokostnader för 
verksamheten måste de som istället påverkar ekonomin 
positivt stimuleras. Lönsamma investeringar läggs alltså 
utanför den investeringsram som normalt gäller.
Investeringsnivån på 397 mnkr är hög med tanke på de 
nu väsentligt lägre resultaten. Såväl likviditet som soliditet 
kommer att minska som följd. Samtidigt är det effektivt 
att nu 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.
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Finansiella mål

Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag %

Bokslut
2009

Budget
2010

Budget
2011 Mål

Nettokostnader 96,1 95,5 95,0

Avskrivningar 4,1 4,0 3,8

Verksamhetens 
nettokostnader 100,0 99,5 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 hushåll-
ning. Målet innebär ett resultat som lägst 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 pensionsstrate-
gin som syftar till att få en jämnare och mer förutsägbar 
belastning på resultatet. För 2011 budgeteras ett resultat 
på 72 mnkr för kommunen. Detta är under det finansiella 
målet men bedöms som godtagbart under 2011 då de 
generella statsbidragen till kommunen beräknas minska 
med ca 60 mnkr.

Soliditet
Bokslut

2009
Budget

2010
Budget

2011 Mål

Soliditet, % 63,3 63,5 63,7

Tillgångsförändring, mnkr 440 55 90

Förändring av eget 
kapital mnkr 33 40 72

Självfinansiering av 
tillgångsökning, % 7 73 80 80-100

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten, 
med det menas den del av kommunens tillgångar som 
finansieras med egna medel, skall uppgå till ca 80 %. 
Soliditetens ut veck ling beror på två faktorer, dels det årliga 
resultatet, dels till gångs  ök ningen. Soliditeten sjunker om 
tillgångarna ökar i snabbare takt än det egna kapi talet. 
En sänkt soli ditet innebär en ökad lånefinansier ing och 
på sikt högre finan siella kostnader som tar resurser från 
kärnverksamheterna. En ökad soliditet innebär å andra 

sidan en ökad intern finan siering av tillgång arna och lägre 
finansiella kost nader. En balanserad finansiell utveckling 
förut sätter 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 72,1 mnkr och tillgångarna 
beräknas öka med 90,1 mnkr, vilket innebär att 80 % av 
tillgångsökningen beräknas finansieras med egna medel. 
Detta gör att soliditeten ökar något till 63,7 %

Budget 2011
Nettokostnaderna exkl avskrivningar är budgeterade 
till 4 635,3 mnkr. Mellan 2010 och 2011 ökar netto-
kostnaderna med 178,6 mnkr. Tillsammans med avskriv-
ningar på 185,0 mnkr blir verksamhetens nettokostnader 
4 820,3 mnkr en ökning jämfört med 2010 på 3,8 %.

Skatteunderlaget enligt 2010 års taxering, dvs de beskatt-
ningsbara inkomsterna inkomståret 2009, har räknats 
upp med Sveriges kommuners och landstings bedömda 
uppräkningsfaktorer med hänsyn till de beräknade 
inkomstök ningarna åren 2010 och 2011. Detta innebär att 
hänsyn även tagits till beräkningar av preliminära skat-
teavräkningar. Med en skattesats på 21,49 % beräknas då 
de totala skatteintäk ter na bli 3 720,2 mnkr.

De generella statsbidragen, som främst består av in-
komstutjämningsbidrag upp till garanterad skattekraft är 
budgeterade till 1 157,2 mnkr. Summan inkluderar även 
kostnadsutjämning, LSS-utjämning, regleringsbidrag, 
samt den nya kommunala fastighetsavgiften. Här ingår 
även 20 mnkr som tas i anspråk ur stabiliseringsfonden. 

Finansnettot är budgeterat till +15,0 vilket är lika jämfört 
med 2010.

Resultatet före extraordinära poster blir med dessa förut-
sättningar 72,1 mnkr. Då några extraordinära intäkter- el-
ler kostnader inte är budgeterade, blir årets resultat också 
72,1 mnkr.

Den finansiella avstämningen är baserad på en inves-
teringsvolym på 350,0 mnkr. Efter avskriv ningar och 
avyttringar motsvarar detta en ökning av anläggningstill-
gångarna med 175,0 mnkr. Omsättningstill gång arna 
beräknas minska med 85,0 mnkr. Sammanlagt ökar 
tillgångarna med 90,0 mnkr.
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mnkr

2009 2010 2011

Resultatbudget
Verksamhetens intäkter 1 123,2 1 157,0 1 191,7

Verksamhetens kostnader -5 501,0 -5 613,7 -5 827,0

Avskrivningar -184,8 -185,0 -185,0

Verk sam he tens nettokostnader -4 562,6 -4 641,8 -4 820,3

Skatteintäkter 3 611,2 3 617,0 3 720,2

Generella statsbidrag och utjämning 943,1 1 050,0 1 157,2

Finansnetto 18,7 15,0 15,0

Resultat före extraordinära poster 10,4 40,2 72,1

Extraordinära intäkter 22,5

Extraordinära kostnader

Årets resultat 32,9 40,2 72,1

Balansbudget
Anläggningstillgångar 3 416,0 3 591,0 3 766,0

Omsättningstillgångar 1 833,3 1 748,3 1 663,3

Summa 5 249,3 5 339,3 5 429,3

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital 3 324,7 3 364,9 3 437,0

- därav årets resultat 32,9 40,2 72,1

Avsättningar 810,4 810,4 810,4

Långfristiga skulder 0 0 0

Kortfristiga skulder 1 114,2 1 164,0 1 181,9

Summa 5 249,3 5 339,3 5 429,3

Finansieringsbudget
Tillförda medel
Överskott från verksamheten 354,5 225,2 257,1

Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel -130,5

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 26,7

Minskning av finansiella anläggningstillgångar 135,3 20,0 20,0

Ökning av långfristiga skulder

Summa 386,0 245,2 277,1

Använda medel
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -360,6 -350,0 -350,0

Ökning av finansiella anläggningstillgångar -2,7 -30,0 -30,0

Minskning av långfristiga skulder -41,7

Summa -405,0 -380,0 -380,0
Förändring av likvida medel -19,0 -134,8 -102,9
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Finansiell analys
Borås Stads finansiella analys utgår från den s k RK-
modellen. Modellen bygger på fyra aspekter som är viktiga 
ur ett finansiellt perspektiv när kommunens ekonomi 
skall bedömas. Syftet med modellen är att genom analys 
av de fyra aspekterna på ett sammanhållet sätt kunna be-
skriva och identifiera kommunens finansiella styrkor och 

Kontroll

Fyra aspekter vid finansiell bedömning

Risk

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

Föreligger några risker som 
kan påverka kommunens 
resultat och kapacitet?

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

Vilken kontroll har kommunen 
över den ekonomiska utveck-
lingen?

KapacitetResultat

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 finan-
siella nyckeltal. I analysen har koncernbanken exkluderats 
för att få en mer rättvisande bild. Bolagens kortfristiga 
upplåning och förmedlade lån via kommunen är därför ej 
medräknade.

Resultat

Resultatutveckling
Bokslut

2009
Budget

2010
Ber utfall

2010
Budget

2011

Årets resultat, mnkr 33 40 116 72

Årets resultat/
skatteintäkter % 0,7 0,9 2,4 1,5

Årets resultat/
eget kapital % 1,0 1,2 3,5 2,1

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 
infrastrukturprojekt. Borträknas dessa har de finansiella 
målen väl uppfyllts.

För 2010 bedöms resultatet bli väsentligt bättre än Kom-
munfullmäktiges konjunkturanpassade budget. Resultat 
för 2010 budgeterades till en lägre nivå än normalt p g a 
lågkonjunkturens befarade vikande skatteintäkter. Kon-
junkturen har dock vänt upp snabbare än förväntat vilket 
innebär positiva avvikelser för skatteintäkterna. 

För 2011 budgeteras ett resultat på 72 mnkr vilket är 
under det finansiella målet även detta år. Resultatet 
innebär ett utrymme för verksamhetens nettokostnader på 
ca 3,8 % jämfört med budget 2010. Relateras det budge-
terade resultatet 2011 till det egna kapitalet innebär det en 
ökning med 2,1 % som därmed värdesäkras då inflationen 
förväntas bli 1,6 %.

Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag %

Bokslut
2009

Budget
2010

Ber utfall
2010

Budget
2011

Nettokostnader 96,1 95,5 94,4 95,0

Avskrivningar 4,1 4,0 3,5 3,8

Finansnetto -0,4 -0,3 -0,3 -0,3

Verksamhetens 
nettokostnader 99,8 99,1 97,6 98,5

En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verk-
samhetens nettokostnader inte ökar mer än vad den främ-
sta inkomstkällan skatteintäkter och generella statsbidrag 
gör. För 2010 beräknas nettokostnadernas andel av skatte-
intäkter 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 90 mnkr 
sedan Kommunfullmäktiges antog den ordinarie budgeten 
i november 2009. 

För 2011 budgeteras att verksamhetens nettokostnader 
inkl finansnettot skall ta 98,5 % av skatteintäkterna i 
anspråk vilket är något sämre den finansiella målsätt-
ningen på 97–98 %. För att nå det finansiella målet 
skulle netto kostnaderna behöva minskas med ca 40 mnkr. 
Bedömningen är att det inte är nödvändigt att nå detta 
mål under 2011 tack vare kommunens starka finansiella 
ställning. Detta för att undvika kortsiktiga förändringar i 
verksamhetsutrymmet.
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Finansiering av nettoinvesteringarna
Bokslut

2009
Budget 

2010
Ber utfall

2010
Budget

2011

Överskott från verk-
samheten, mnkr 218 225 281 257

Årets nettoinveste-
ringar, mnkr 361 350 350 350

Självfinansie-
ringsgrad % 60 64 80 73

Nettoinvesteringarna beräknas under 2010 uppgå till 
relativt höga 350 mnkr. Exkluderas de kostnader som ej är 
rörelsekapitalpåverkande, dvs kostnader som ej föranlett 
någon likvid utbetalning kommer Borås att ha 281 mnkr 
kvar när den löpande driften är betald. Självfinansierings-
graden uppgår till 80 % vilket innebär att nettoinveste-
ringarna kan betalas med egna medel från verksamheten 
i enlighet med de finansiella målen. För 2011 beräknas 
självfinansieringsgraden uppgå till 73 % vilket främst 
beror på att investeringarna beräknas till en fortsatt hög 
nivå kombinerat med ett resultat som är konjunkturanpas-
sat lågt.

Kapacitet

Soliditet
Bokslut

2009
Budget

2010
Budget

2011

Soliditet, % 63,3 63,5 63,7

Tillgångsförändring, mnkr 440 55 90

Förändring av eget kapital mnkr 33 40 72

Självfinansiering av 
tillgångsökning, % 7 73 80

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finan-
siella styrka. Soliditeten visar hur mycket av tillgångarna 
som har finansierats med egna medel. Kommunens över-
gripande finansiella mål är att soliditeten skall uppgå till 
80 %. Strävan att nå detta mål har med något undantag 
uppfyllts de senaste åren. Under 2010 beräknas soliditeten 
öka något.

För 2011 visar tabellen att 80 % 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 72 mnkr. 
Ett tillräckligt stort resultat kan budgeteras vilket gör att 
tillgångsökningen ryms inom de finansiella målen.

Risk

Likviditet
Bokslut

2009
Budget

2010
Budget

2011

Kassalikviditet, % 164 150 138

Rörelsekapital, mnkr 719 584 481

Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsbe-
redskap. De löpande utgifterna måste kunna betalas med 
antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och 
ersättningar eller andra omsättningsbara tillgångar. Kas-
salikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättnings-
tillgångar och kortfristiga skulder beräknas i budget 2011 
uppgå till 138 %. Kassalikviditet under 100 % innebär 
att de kortfristiga skulderna överstiger omsättningstill-
gångarna. Borås Stad strävar efter att ha en låg likviditets-
reserv. Inom Internbanken kan både kommunen och de 
kommunala företagen tillgodose behovet av kortfristiga 
betalningsmedel genom att utnyttja den gemensamma 
likviditetsreserven. Genom denna möjlighet har kommu-
nen en rimlig likviditet i förhållande till betalningsström-
marna. Dessutom består de kortfristiga skulderna till ca 
en tredjedel av semesterlöneskuld till de anställda. Denna 
kommer inte att omsättas det kommande året. Rörelseka-
pitalet minskar både 2010 och 2011 beroende på en lägre 
resultatnivå och förhållandevis hög investeringsbudget.

Extern upplåning
Bokslut

2009
Budget

2010
Budget

2011

Total låneskuld, mnkr 0 0 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 balans-
räkningen finns långfristiga skulder på ca 300 mnkr. 
Dessa avser Internbankens utlåning till de kommunala bo-
lagen. 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 amorteras ned. Detta innebär 
lägre risk för ränteförändringar och ett utökat verksam-
hetsutrymme när de finansiella kostnaderna minskar.
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Kontroll

Budgetavvikelse mnkr

Bokslut
2008

Bokslut
2009

Ber utfall
2010

Kommunen, mnkr -69 -38 75
Nämnder/förvaltningar, mnkr -16 32 -35

En grundläggande förutsättning för att uppnå en god eko-
nomi och tillfredsställande kontroll över verksamheten är 
att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet inom 
tilldelat kommunbidrag. Tabellen ovan beskriver budget-
avvikelsen 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 2010 förväntas en positiv budgetavvikelse som beror 
på förbättrade skatteunderlagsprognoser. 

De senaste åren har även nämndernas budgetföljsamhet 
förbättrats avsevärt. Från att tidigare ha haft budgetun-
derskott på i storleksordningen 100 mnkr har detta under 
senare tid förbytts i överskott och kontroll på ekonomin. 
Främsta orsaken är ett konsekvent arbete ute på nämn-
der/för valt ningar kombinerat med ett framgångsrikt och 
frekvent uppföljningsarbete. För 2010 beräknas dock en 
negativ budgetavvikelse som beror på ökade kostnader för 
den snörika vintern och Individ- och familjeomsorgens 
barn- och ungdomsverksamhet. 

Det är viktigt att nämndernas verksamhet framöver är 
under kontroll och en nödvändig utveckling om de finan-
siella målen skall kunna hållas Kontroll över ekonomin 
är en grundförutsättning för den ”goda” kommunen och 
gagnar verksamheten långsiktigt. 

Utveckling de kommande åren
Skatte- och bidragsintäkterna beräknas för Borås del öka 
med i genomsnitt 3,1 % per år mellan åren 2012–2013. 
Detta är en lägre nivå jämfört med 2010 som tillförts 
tillfälligt höjda statsbidrag med sammanlagt 130 mnkr. 
Kommunen har därför inrättat en stabiliseringsfond för att 
kunna utjämna resurser mellan åren i syfte att ge verksam-
heterna stabilare planeringsförutsättningar. För perioden 
2011–2014 planeras budgeten att förstärkas med 20 mnkr 
årligen med medel ur stabiliseringsfonden.

Verksamhetens nettokostnader som tidigare kunnat öka 
med i genomsnitt ca 4 % har nu fått växlas ned till något 
lägre nivåer. För perioden 2012-2013 budgeteras en ge-
nomsnittlig ökning av nettokostnaderna med 2,9 % per år.

Framskrivning av resultatet 2012-2013 mnkr

2011 2012 2013

Verksamhetens nettokostnader -4 820 -4 950 -5 103

- årlig förändring, % 3,8 2,7 3,1

Skatte- och bidragsintäkter 4 877 5 003 5 185

- årlig förändring , % 4,5 2,6 3,6

Resultat 72 68 97

Nettoinvesteringar 350 350 350
Nettokostnader, 
% av skatteintäkter 98,8 98,9 98,4

Skatte- och bidragsintäkterna är hämtade från Sveriges 
Kommuners och Landstings prognos för Borås Stad. 
Netto  kost nads beräkningen bygger på 2011 års budget 
uppräknad med hänsyn till den förväntade löne- och 
prisutvecklingen och det utrymme som skatteintäkterna 
medger. Resultatnivån 2011–2013 innefattar också de 
förändringar som föreslås i budgetpropositionen för 2011. 

Investeringsvolymen förutsätts att ligga på 350 mnkr 
under hela planperioden. För att bibehålla och ej ytterli-
gare öka investeringsvolymen är det viktigt att effektivare 
nyttja de be fint liga till gångarna och därigenom hålla 
tillbaka behovet av investeringar. En effek tivare kapi ta l-
användning, dvs att bättre utnyttja det kapital som bun-
dits i verksamheten och att avyttra tillgångar som inte är 
nödvändiga för kommunens verksamhet, är ett alter nativ 
till be spa ring ar och ned dragningar. 

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 den djupa lågkonjunkturen.

Borås Stad har de senaste åren haft en positiv befolk-
ningsutveckling. 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. Handlingsbe-
redskap måste byggas in i ekonomin för att kunna möta 
nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa konse-
kvenser för verksamheten.
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Nämndernas verksamhet

I detta avsnitt redovisas Kommunstyrelsens budgetför-
slag för kom munens olika interna redovisnings- eller 
ansvarsen heter, i detta fall de olika nämnderna. Vilka 
nämnder eller ansvarsenheter det handlar om framgår av 
nedan stående organisations schema.

Budgeten 2011 bygger på att lönekostnaderna ökar med 2,3 %, medan öv-
riga kostnader räknas upp med 1,5 %. Det ekonomiska målet för nämn-
derna är normalt noll, dvs att kommunbidraget motsvarar nettokostna-
derna. Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål.
Investeringsbudgeten 2011 är på 397 mnkr.

Revisorskollegiet Kommunstyrelsen Valnämnden

Lokalförsörjnings-
nämnden

Fritids- och 
folkhälsonämnden

Servicenämnden

Samhällsbyggnads-
nämnden

Tekniska nämnden

Miljö- och konsument-
nämnden

Kulturnämnden Utbildningsnämnden

Sociala omsorgs-
nämnden

Kommunfullmäktige

ArbetslivsnämndenÖverförmyndar-
nämnden

Stadsdelsnämnden
Öster

Stadsdelsnämnden
Väster

Stadsdelsnämnden
Norr
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Driftbudgeten

Ekonomiska mål och ekonomiskt ansvar
I driftbud geten budgeteras nämndernas planerade intäkter 
och kostnader. Nettokostnaderna täcks när det gäller 
anslagsfinansierad verksamhet med kommunbidrag. Kom-
munbidraget motsvarar normalt den budgeterade netto-
kostna den per nämnd.

Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och kost-
nader. Inom ramen för kommunens internhyressystem 
omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämn der na 
be  slutar själva med vissa begränsningar om sin lokalan-
vändning. Begränsningarna avser att säker ställa ett 
för kommunen som helhet effektivt lokalutnyttjande. 
Ansvaret omfattar också kapitalkostnaderna. Detta 
innebär bl a att ökade kapitalkostnader p g a investeringar 
inkräktar på utrymmet för övriga verksamhetskost nader. 
En effektivare kapi talanvändning, dvs att mindre kapital 
binds i verksamheten, ger å andra sidan utrymme för ökad 
verk samhet.

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 resul tat över föring fattas av Kom-
munfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. En 
förutsättning för överföring av positiva budget  avvikelser är 
att fastställda verksamhetsmål uppnåtts.

Det ekonomiska målet för resp nämnd är det budgeterade 
resultatet efter kommunbidrag i den av Kommunfullmäk-
tige 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 kom-
munbidrag, kan inte kommunbidragen omfördelas mellan 
resp ansvarsområde.

Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhets-
mål. För att inte riskera att vik tiga verksamhetsmål även-
tyras och för att undvika alltför dramatiska besparingar 
i verksam heten, 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 Kommun-
styrelsen.

För att undvika en kraftig försämring av kommunens 
resultat tilläts nämnderna inte ett automatiskt ianspråk-
tagande av ackumulerade överskott för åren mellan 
2004–2009. Sedan 2010 har gällt att överskotten från 
2009 kunnat disponeras utan Kommunstyrelsens godkän-
nande medan förutsättningarna för tidigare överskott varit 
att Kommunstyrelsen efter särskild framställning kunnat 
ge tillåtelse till disposition. Avsikten framgent var att icke 
utnyttjade överskott från 2009 och nya från 2010 också 
skulle kunna få disponeras fritt av nämnderna.

Med hänsyn till de förändringar i nämndansvar som nu 
sker i den förestående omorganisationen så föreslår kom-
munstyrelsen att samtliga ackumulerade resultat ses över i 
samband med årsredovisningen för 2010 och att nämnder-
nas rätt att fritt disponera de ackumulerade resultaten hålls 
inne till dess. Ges tillstånd  av Kommunstyrelsen så kan 
överskottet inte används till s k nivåhöjande åtgärder. 

Liksom föregående år gäller att nämnderna inom sin bud-
get skall avsätta 1 % av kommunbidraget till oförutsedda 
händelser/buffert. Syftet med bufferten är att nämnderna 
under året skall ha en handlingsberedskap mot oförutsed-
da händelser. Inträffar inga sådana får nämnden successivt 
under året disponera bufferten till sin verksamhet.

Kommunbidrag 2011
Kommunstyrelsen fastställde i juni med utgångspunkt 
från beräknade resurser och utifrån önskvärd priorite-
ring och inriktning på verksam heten ekonomiska ramar 
för nämndernas budgetarbete. Ramarna bygger på de 
förutsättningar som den ekonomiska utvecklingen ger. 
Budgetramarna uppgick till sammanlagt 4 770,6 mnkr. 
Höjningen bygger på en kompensation för lönekostnads-
ökningar på 2,3 % medan övriga kostnader räknas upp 
med 1,5 %. Totalt innebar ramarna att kommunbidragen 
till nämn derna höjdes med 113,1 mnkr jämfört med 2010 
års konjunkturanpassade budget, vilket motsvarar 2,7 %. I 
Kommunstyrelsens slutliga budgetförslag uppgår kom-
munbidragen till 4 808,2 mnkr. Sammanlagt har kom-
munbidragen ökat med 3,9 % jämfört med budget 2010.
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Kommunbidrag per nämnd tkr

Nämnd
Budget

2011

Kommunfullmäktige 9 800

Revisorskollegiet 4 100

Kommunstyrelsen

- kommunledning 60 550

- kommungemensam verksamhet 188 200

Valnämnden 300

Lokalförsörjningsnämnden

- fastighetsförvaltning 0

- övrig verksamhet 25 250

Servicenämnden 0

Fritids- och folkhälsonämnden

- fritid och folkhälsa 124 700

- föreningsbidrag 39 400

Samhällsbyggnadsnämnden 31 800

Tekniska nämnden

- väghållning, parker m m 120 450

- persontransporter 53 300

Miljö- och konsumentnämnden 16 800

Kulturnämnden 119 000

Utbildningsnämnden 462 750

Sociala omsorgsnämnden 574 750

Arbetslivsnämnden 209 600

Överförmyndarnämnden 4 550

Stadsdelsnämnden Norr

- kommungemensam verksamhet 44 500

- stadsdelsverksamhet 808 600

Stadsdelsnämnden Väster

- kommungemensam verksamhet 24 300

- stadsdelsverksamhet 986 700

Stadsdelsnämnden Öster

- kommungemensam verksamhet 24 200

- stadsdelsverksamhet 874 600

Summa 4 808 200

Investeringsbudget
I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. Varje 
investeringsanslag är bun det 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 Kommunfull-
mäktige eller Kommunstyrelsen. Anslag genom särskilda 
beslut skall grundas på inkomna anbud.

Sammanlagt uppgår de planerade nettoinvesteringarna 
under åren 2011-2013 till 938 mnkr, varav 397 mnkr 
2011, 365 mnkr 2012 och 177 mnkr under 2013. 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 350 mnkr för åren 
2011–2013. Erfarenhetsmässigt sker alltid tidsförskjut-
ningar 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 resultat-
räkning bör bedömningsmässigt betraktas som om de vore 
egna investeringar. 

I nedanstående tabell redovisas de planerade investerings-
projekten. I de fall anslag anvisas direkt i budgeten har 
detta markerats med ”B”.
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INVESTERINGSPLAN 2011-2013

Verksamhet
Total
utgift

Utgift 
tom

2010
Budget

2011

     Plan

2012 2013

GEMENSAMMA FUNKTIONER

Särskilda servicefunktioner
Oljeavveckling Lfn 34 000 34 000 2 000 B 0 0

Ventilation och energiåtgärder Lfn 22 452 16 952 5 500 B 0 0

Tillgänglighetsanpassning Kommunala lokaler Lfn 6 806 3 806 2 000 B 1 000 1 000

Hyresgästanpassningar Lfn 7 977 3 977 4 000 B 0 0

Restaurering av Gamla Vattentornet, Borås Lfn 6 528 0 6 528 0

Energiutvecklingsprojekt Lfn 7 256 5 256 1 000 B 1 000 0

Belysning Lfn 12 773 9 773 3 000 B 0 0

Konvertering elradiatorer Lfn 13 700 8 700 5 000 B 0 0

Kårhuset Lfn 8 000 3 000 B 5 000 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

IT-säkerhet för vård och omsorg Ks 2 200 2 200 B 0 0

SUMMA GEMENSAMMA FUNKTIONER 175 692 82 464 45 700 31 528 19 000

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD

Markförsörjning
Inköp av fastigheter Ks 60 000 20 000 20 000 20 000

SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SKYDD 60 000 0 20 000 20 000 20 000

GATOR, VÄGAR OCH PARKER

Kommunikationer
Attraktiv stad Tn 9 000 3 000 3 000 3 000

Bullersaneringsplan Tn 13 500 8 220 0 0 0

Div mindre gatu- och broarbeten Tn 24 500 10 000 B 10 000 6 500

Program för tillgänglighet Tn 3 000 1 000 B 1 000 1 000

Gång- och cykelvägar Tn 9 000 3 000 B 3 000 3 000

Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Tn 3 000 1 000 B 1 000 1 000

Belysning Trollstigen Tn 1 000 1 000 B 0 0

Ny kollektivtrafik 2013 Tn 6 000 3 000 B 3 000 0

Upprustning centrummiljöer Tn 3 000 1 000 1 000 1 000

Förstudie Hässle Torg Tn 200 200 B 0 0

Saltemadsbron Tn 3 000 0 3 000 0

Förbifart Sjöbo - Fristadvägen genom Sjöbo Tn 34 000 0 34 000 0

Promenadstråk längs Viskan Tn 7 500 2 500 2 500 2 500

Armbågabron Tn 12 000 4 000 8 000 B 0 0

PA Halls terrass Tn 12 000 12 000

Parkgatan gångfartsområde Tn 2 000 2 000 B 0 0

Parkverksamhet
Grönområdesplanen Tn 500 500 B 0 0

Lekplatser Tn 12 000 4 000 B 4 000 4 000
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INVESTERINGSPLAN 2011-2013

Verksamhet
Total
utgift

Utgift 
tom

2010
Budget

2011

     Plan

2012 2013

Lekplats Almenäs Tn 1 000 1 000 B 0 0

Upprustning trappor Tn 4 000 0 4 000 0

Ekarängen/Hulta Tn 2 000 2 000 B 0 0

SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER 162 200 12 220 55 200 69 500 22 000

FRITID OCH KULTUR

Idrotts- och fritidsanläggningar
Ramnavallen Kulturidrottspark Lfn 16 500 7 934 8 566 B 0 0

Ungdomens hus inventarier FoF 2 000 2 000 B 0 0

Ryavallsläktaren ombyggnad Lfn 4 300 0 4 300 0

Två nya konstgräsplaner FoF 11 100 11 100 0 0

Reinvesteringar anläggningar Lfn 20 000 10 113 4 000 B 2 081 0

Konstgräsplan/konstisbana på Bodavallen, Förstudie FoF 200 200 B 0 0

Central skidbacke, förstudie FoF 200 200 B 0 0

Näridrottsplatser FoF 6 900 1 000 5 900 0 0

Upprustning Kypegården Lfn 2 500 0 2 500 0 0

Sjömarkenbadet, förstudie FoF 100 0 100 B 0 0

 Framgångscentrum, förstudie FoF 300 100 200 B 0 0

Mariedals klubbstuga Lfn 20 500 1 316 19 184 0 0

Lundbyhallen Lfn 9 000 9 000 0 0

Kronängs IP Lfn 5 000 5 000 0 0

Kulturverksamhet
Konstnärlig utsmyckning samt inköp av konst Kn 2 400 800 B 800 800

Konstnärlig utsmyckning, textilkonst Kn 300 100 B 100 100

Återlämningsautomaten, Stadsbiblioteket Kn 3 000 0 3 000 0 0

Inventarier och diverse mindre investeringar Kn 1 100 500 B 300 300

Kulturhuset etapp 2-4 Lfn 99 000 49 015 49 985 B 0 0

Kulturhuset Black Box Lfn 11 800 4 000 7 800 0 0

SUMMA FRITID OCH KULTUR 216 200 73 478 130 135 7 581 1 200

AFFÄRSVERKSAMHET

Näringsliv
Utbyggnad av industriområden Ks 65 000 15 000 25 000 25 000

Bostäder
Utbyggnad av bostadsområden Ks 45 000 15 000 15 000 15 000

SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET 110 000 0 30 000 40 000 40 000

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Barnomsorg
Östermalmsgården, 4 avd Lfn 14 400 3 500 10 900 0 0

Ny förskola Göta, ej lägesbestämd, 6 avd Lfn 22 700 0 0 20 000

Ljungagården 2 avd Lfn 15 300 2 000 13 300 0 0
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INVESTERINGSPLAN 2011-2013

Verksamhet
Total
utgift

Utgift 
tom

2010
Budget

2011

     Plan

2012 2013

Frufällegården, tillbyggnad, 2 avd Lfn 7 900 2 000 5 900 0 0

Hedvigsborgsgården om- och tillbyggnad (förstudie) Lfn 500 0 0 500 0

Ny förskola Sparsör, (fd Slättäng), 6 avd (exkl väg) Lfn 22 700 80 0 0 11 620

Förskola, Hestra 6 avd Lfn 22 700 1 569 0 21 131 0

Milstensgården, 6 avd Lfn 22 700 1 000 21 700 0

Grundskola
Ombyggnad Myråsskolan, förstudie Lfn 500 0 500 B 0 0

Bodaskolan etapp 1 (årskurs 1-6, HK) Lfn 31 000 3 098 20 000 7 902 0

Bodaskolan etapp 1 inventarier Sdn Ö 640 0 640 B 0 0

Bodaskolan etapp 2 (årskurs 7-9, samlingssal m.m.) Lfn 69 000 2 000 38 500 28 500

Ombyggnad Erikslundsskolan (förstudie) Lfn 500 500 B 0 0

Ombyggnad Särlaskolan Hus C Lfn 500 0 500 B 0 0

Bergdalsskolan ombyggnad Lfn 58 000 1 218 10 500 46 282 0

Daltorpskolans idrottshall Lfn 21 000 5 625 15 375 0 0

Ombyggnad Kristinebergskolan Lfn 45 000 771 3 000 32 000 9 229

Ombyggnad Kristinebergskolan, gymnastikbyggnad Lfn 5 000 0 0 5 000

Sandgärdskolan, verkstadsbyggn ombyggnad Lfn 4 000 1 000 3 000 0 0

Gymnasieskola
Nytt bibliotek Sven Eriksonsgymnasiet (förstudie) Lfn 500 0 500 B 0 0

Bäckängsgymnasiet idrottshall (förstudie) Lfn 500 9 0 0 500

SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET 365 040 20 861 87 615 168 015 74 849

VÅRD OCH OMSORG

Individ- och familjeomsorg
Biskopsmössan Lfn 6 865 3 420 3 445 B 0 0

Omsorg om äldre- och funktionshindrade
Sonat/Serenadsgatan, särskilt boende psyk Lfn 15 500 0 7 750 7 750 0

Kelvingatan, särskilt boende psyk Lfn 15 500 194 7 556 7 750 0

Badhusgatan , särskilt boende psyk, förstudie Lfn 500 500 B 0 0

Brämhult, LSS-boende 6 lgh Lfn 11 550 0 11 550 0

Trollgatan LSS Sjöbo, servicelägenheter Lfn 11 550 3 000 8 550 0 0

Inventarier LSS-boenden och särskilda boenden psyk SOn 1 200 0 300 B 900 0

SUMMA VÅRD OCH OMSORG 62 665 6 614 28 101 27 950 0

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 1 151 797 195 637 396 751 364 574 177 049

Försäljning av mark och fastigheter Ks -85 000 -25 000 -25 000 -25 000
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Kommunfullmäktige

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Intäkter 68 50 50

Kostnader -9 451 -9 550 -9 850

Nettokostnader -9 383 -9 500 -9 800

Kommunbidrag 9 100 9 500 9 800

Resultat -283 0 0

Ackumulerat resultat 0 0 -
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 be skaffenhet eller annars av större vikt för kom-
munen, främst
• mål och riktlinjer för verksamheten
• budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
• nämndernas organisation och verksamhetsformer
• årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna

Kommunfull mäk tige 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
• Sverigedemokraterna 6
• Vänsterpartiet 5
• Miljöpartiet De Gröna 5
• Centerpartiet  4
• Kristdemokraterna 3
• Vägvalet 1

Under Kommunfullmäktige budgeteras också det kom-
munala partistödet och bidrag till förtroendemannaut-
bildning.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Kommunfullmäktige verksamhet 
inkl partistöd, förtroendemannautbildning och representa-
tion räknas upp med 300 tkr inför 2011, vilket motsvarar 
beräknade kostnadsökningar. Verkligt utfall regleras varje 
år till 0 då Kommunfullmäktige saknar möjlighet att han-
tera avvikelser. Kommunbidraget fastställs till 9,8 mnkr.

Kommunfullmäktiges uppdrag 2011
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 parti-
erna 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 er-
håller också bidrag till utbildning av sina förtroendevalda 
och har dessutom möjlighet till två dagars studiebesök 
inom verksamhetsområdet.

Den tekniska installationen som gjordes i samband med 
byte av voteringsanläggning är inte slutförd. En samling 
av all styrning av tekniska hjälpmedel bör göras till den 
manöverpanel som finns. Dessutom kommer trådlöst 
internet att installeras i Fullmäktigesalen. Som ett resultat 
av projektet Borås24 kan då ledamöterna via inloggning i 
kommunens datanät komma åt bl a intranätet.

VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Sammanträden m m

Nettokostnader tkr -5 297 -4 985 -5 709

Partistöd
Nettokostnader tkr -4 087 -4 088 -4 525
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Revisorskollegiet

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Intäkter 1 224 720 540

Kostnader -3 888 -4 370 -4 640

Nettokostnader -2 664 -3 650 -4 100

Kommunbidrag 3 709 3 700 4 100

Resultat 1 045 33 0

Ackumulerat resultat 3 504 2 497

Nettoinvesteringar - - -

Revisorskollegiets uppgift
Revisionen syftar till att pröva om verksamheten sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt, i överensstämmelse med budget och full-
mäktiges 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 redovis-

ningen som även omfattar verksamhet i andra juridiska 
personer

• de kommunala företagen genom de revisorer och lek-
mannarevisorer som utses i dessa.

Revisorerna skall varje år till Kommunfullmäktige i revi-
sionsberättelsen avge en bedömning av granskningsresul-
tatet samt avge ett särskilt uttalande om att ansvarsfrihet 
tillstyrks eller ej.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till revisorskollegiet ökar till 4,1 mnkr, 
vilket beror på en ny tjänst. Då kollegiet har ett ackumule-
rat överskott på 2,5 mnkr finns möjlighet att söka frigöra 
detta om ytterligare behov finns. 

Revisorkollegietes uppdrag 2011
Kommunrevisionen utgörs för närvarande av tolv av full-
mäktige 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 gran-
skas utifrån tillgängliga resurser och efter vad som bedöms 
väsentligt och riskfyllt. Efter en väsentlighets- och riskbe-
dömning 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 2011 beräknas den egna personalstyrkan kompletteras 
med köpta tjänster.
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Kommunstyrelsen

Kommunledning 

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Intäkter 58 097 49 381 53 658

Kostnader -109 239 -105 211 -114 208

Nettokostnader -51 142 -55 830 -60 550

Kommunbidrag 59 732 55 830 60 550

Resultat 8 590 0 0

Ackumulerat resultat 5 000 5 000

Investeringar -21 331 -50 000 -52 200
Försäljning av mark 
och fastigheter 26 698 25 000 25 000

Förslaget till ny förvaltningsorganisation har inneburit för 
Kommunstyrelsen att operativa frågor har överförts till an-
dra nämnder och endast i huvudsak strategiska uppgifter 
finns kvar. Beslut för Mark- och exploateringsfrågor ligger 
kvar under Kommunstyrelsen, men personalen har flyttats 
till Samhällsbyggnadsnämnden. Det mesta av Adminis-
trativa kontorets uppgifter har överförts till Servicenämn-
den. Vissa verksamheter såsom finans-, förhandlings- och 
IT-strategiska frågor, som tidigare låg på Administrativa 
kontoret, är dock kvar hos Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens uppgift
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda för-
valtningen av kom munens an ge lägenheter och ha uppsikt 
över övriga nämnders verk samhet. Detta gäller även den 
verksamhet som bedrivs i kom mu na la företag. Kom-
munstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa de frågor som 

Kommunstyrelsens uppdrag är fördelade på två kommunbidrag. Det första avser 
Kommunstyrelsens förvaltning som redovisas under Kommunledning. Det andra 
kommunbidraget avser Kommungemensamma verksamheter, som inte har något di-
rekt samband med Kommunstyrelsens egen verksamhet men som ändå ansvars mässigt 
budgeteras här.

kan inverka på kommu nens utveckling och ekonomis ka 
ställn ing. Kommunsty relsen ska särskilt ägna sig åt mål  -
sättnings-, fram tids- och uppfölj ningsfrågor.

I Stadskansliets verksamhet ingår att utarbeta gemensam-
ma regler, normer och planer samt att följa upp, utvärdera 
och utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också 
att arbeta med kvalitetsfrågor, informera om ny lagstift-
ning, 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 utvär dering och analys av nämndernas resultat. Kom-
munstyrelsens roll som ”koncernledning” med an svar även 
för den verksamhet som drivs i bolagsform ska utvecklas. 

Stadskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän 
kommunadministration, ekonomistyrning, personalut-
veckling, samhällsplanering, näringslivsfrågor, kvalitet och 
utveckling samt information/marknadsföring.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2011 blir 60,5 mnkr, vilket är en 
ökning med 7,5 mnkr. Utöver uppräkningen av per-
sonalkostnader med 2,3 % och övriga kostnader med 
1,5 %, ligger det i denna summa kompensation för ökade 
personalkostnader utifrån omorganisationen. Flera av de 
uppdrag som ges verksamheten ligger i budgetskedet helt 
eller delvis finansierade genom centralt avsatta medel som 
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senare kommer att fördelas till de verksamheter de berör. 
Exempel på denna typ av projekt under Kommunstyrelsen 
är ”Attraktiv Stad” och ”Lokal utveckling”.

Kommunstyrelsen ska inom den tilldelade ramen, förutom 
den verksamhet som definierats i omorganisationen, även 
rymma en jämställdhetssamordnare samt en utökning av 
ungdomssamordnarfunktionen.

Kommunstyrelsens uppdrag 2011
Arbetet med ett nytt styr- och ledningssystem har varit 
mycket intensivt 2010. Målet med arbetet är att samordna 
och utveckla arbetsprocesser inom hela kommunen. Under 
2011 ska Stadskansliet undersöka möjliga tekniska hjälp-
medel, t ex IT-stöd, för att uppnå detta mål.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att nu aktualisera den 
strategiska planen för Borås. Detsamma gäller projekten 
”Attraktiv stad”, som ges ytterligare 2 mnkr under 2011, 
samt det uppdrag som finns för att gå vidare i samarbetet 
med näringslivet i BoråsBorås genom det nybildade bola-
get BoråsBorås AB.

Avsikten är att en kommunal Bostadsförmedling ska åter-
inrättas i Borås Stad under 2011. Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att utreda var i den kommunala organisationen 
en sådan bäst passar in, vilken dimensionering som behövs 
för en stad av Borås storlek, samt övriga förutsättningar för 
införandet.

För att uppnå en god kvalitet och ökad måluppfyllelse 
inom barn- och ungdomsområdet ska Kommunstyrelsen 
arbeta tillsammans med Stadsdelsnämnd Norr, som an-
svarar för den kommungemensamma verksamheten inom 
området. Dessutom ska den ungdomssamordnartjänst, 
som flyttats över från Fritids- och folkhälsonämnden i 
omorganisationen, utökas till en heltidstjänst.

Ett av Borås Stads miljömål är att transporter och tjänste-
resor ska ske med miljöfordon eller vara fossilbränslefria. 
Som ett led i arbetet för att uppnå detta, ska en utredning 
göras av införande av en bilpool som dagtid utnyttjas av 
Borås Stads anställda och efter arbetstid kan utnyttjas av 
Borås Stads kommuninvånare. Bilpooler i denna form, 
och i samarbete med Trafikverket, finns i ett flertal städer 
däribland Göteborg.

Kommunstyrelsen ska fortsätta att förbättra ekonomistyr-
ningen 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.

Borås Stad arbetar personalpolitiskt aktivt för ökad 
jämställdhet och mångfald. Mångfald i form av olikheter 

i kompetens, erfa renhet, bakgrund och andra personliga 
förutsätt ningar är en styrka som kommu nen aktivt ska 
ta tillvara. En ny tjänst som jämställdhetssamordnare på 
Stadskansliet ska bland annat arbeta med Borås Stads 
åtagande enligt CEMR-deklarationen, som är ett verktyg 
för att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska 
beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

För att klara Borås Stads framtida rekryteringsbehov 
och behålla den befint liga personalen behövs en hel del 
strategiska åt gärder för att öka vår attraktivitet. Kommun-
styrelsen ska följa och utveckla frågor som berör områdena 
organisation, ledar skap, flexibla arbets tider, minskning 
av andelen deltidsanställda, alternativa ersättningssystem, 
karriär möj ligheter och kompe tensutveck ling.

Arbetet med att minska sjukfrånvaron bland kommu-
nens anställda måste ha fortsatt hög priori tet genom att 
intensifiera arbetet med rehabili tering, utveckla samverkan 
med företagshälsovår den och lyfta fram goda exempel på 
hälsofrämjande arbete. En fortsatt satsning på att motver-
ka ohälsa görs också genom projektet Medarbetarcentrum, 
som drivs i Sjuhärads kommunalförbunds regi. Dessutom 
får samtliga nämnder i uppdrag att erbjuda sina anställda 
ett friskvårdsbidrag på maximalt 1 500 kr per år vid en 
egeninsats på 50 % av den totala kostnaden för aktiviteten.

Uppdraget att stödja infrastrukturens utveckling med 
att Banverkets förstudie av Götalandsbanans sträckning 
fortsätter fram till Borås och österut. Denna förstudie 
kommer tillsamman med vår egen utredning att visa 
på de utveck lingsmöjligheter som projektet medför för 
staden i form av nya områden för boende och verksamhe-
ter. Arbetsplanen som Vägverket påbörjat för riksväg 27 
delen Kråkered–Viared kommer också att på verka stadens 
utbyggnadsmöjligheter framförallt i sydväst.

Genom att ta fram en strategisk markförsörjningsplan som 
visar var kommunen på sikt bör förvärva mark respektive 
avyttra mark skapas en beredskap och an passning av verk-
samheten för önskad samhällsutveckling.

Kommunstyrelsen ska under 2011 samordna och följa upp 
Borås Stads interna miljöarbete samt redovisa Borås Stads 
miljöarbete utåt och en ny energi- och klimatplan ska 
färdigställas.

Borås Stad deltar tillsammans med övriga Sjuhäradsbyg-
den i arbete med mål att nå Levande Lands bygd i Sjuhä-
rad 2013. Projektet ingår i Leader Sjuhärad och strategin 
innehåller bl a mötesplatser, byutveckling, kultur och 
turism.

Fortfarande finns det delar av vår kommun som inte har 
tillgång till en fungerande datakommunikation. En bred-
bandsuppkoppling gör det möjligt att arbeta från hemmet, 
kommunicera med myndigheter, lämna in arbetsuppgifter 
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till skolan m m. Särskilt viktigt är detta på landsbygden 
med längre avstånd och sämre kommunikationer. Kom-
munstyrelsen får i uppdrag att ta fram en ny infrastruk-
turplan över de delar av kommunen som saknar tillräcklig 
bredbandskapacitet. Uppdraget innefattar nulägesanalys, 
plan för att lösa problemen med otillräcklig IT-kapacitet 
på landsbygden samt kostnadskalkyl och finansiering.

Borås Stad ingår sedan den 1 maj 2010 efter eget initiativ 
i förvaltningsområde för finska. Detta innebär bl a att 
enskilda har rätt att använda finska i sina muntliga och 
skriftliga kontakter med kommunen. Ett särskilt projekt 
finns för att göra en plan för genomförandet. Kommun-
styrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att starta ett 
finskt medborgarkontor. En lämplig placering av detta kan 
vara i anslutning till Hultasjögatans finska äldreboende.

Kommunstyrelsen ska under 2011 följa upp den för-
enklade biståndshandläggningen inom äldreomsorgen, 
framförallt med fokus på om den har haft positiva effekter 
för brukarna. 

Övergripande verksamhetsmål

Egen organisation

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

Investeringar

IT-säkerhet för vård och omsorg

För att Borås Stad ska kunna samverka med länets övriga 
48 kommuner och Västra Götalandsregionen om journal-
uppgifter och annan integritetskänslig information, krävs 
att vi ansluter oss till den nationella standaren för säker 
inloggning inom Hälso- och sjukvården. För att kunna ge-
nomföra detta har ett belopp på 2,2 mnkr avsatts för 2011.

Inköp och försäljning av fastigheter

För inköp av fastigheter budgeteras ett årligt belopp på 
20,0 mnkr. Samtidigt beräknas fastigheter säljas för 25,0 
mnkr under 2011. 

Utbyggnad av industriområden

Utbyggnad av industriområden har budgeterats till ett 
belopp på 15,0 mnkr under år 2011. 

Utbyggnad av nya bostadsområden

För utbyggnad av nya bostadsområden avsätts under år 
201 ett belopp på 15,0 mnkr.
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Kommunledning, administration
Nettokostnader tkr -43 031 -42 466 -48 847

Information och marknadsföring
Nettokostnader tkr -8 459 -8 351 8 596

Administrativ service
Nettokostnader tkr -353 11 -2 614

Nämnd- och styrelseverksamhet
Nettokostnader tkr -8 217 -8 368 -10 015

Markförsörjning, arrenden
Nettointäkter tkr 6 124 7 593 7 600

Tomträttsavgälder, Näringsliv
Nettointäkter tkr 1 502 1 575 1 575

Tomträttsavgälder Bostäder
Nettointäkter tkr 9 572 8 699 10 118

Grundskola, centrala utvecklingsprojekt
Nettokostnader tkr -4 684 -5 520 -4 654

Vård och omsorg, centrala utvecklingsprojekt
Nettokostnader tkr -3 369 -4 163 -3 303
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Kommungemensam verksamhet

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Intäkter 33 345 39 994 45

Kostnader -254 279 -277 194 -188 245

Nettokostnader -220 934 -237 200 -188 200

Kommunbidrag 235 900 237 200 188 200

Resultat 14 966 0 0

Ackumulerat resultat - - -
Nettoinvesteringar -852 - -

Förslaget till ny förvaltningsorganisation har inneburit för 
Kommunstyrelsens ram Kommungemensam verksamhet 
att viss verksamhet såsom arbetsmarknadsinsatser, skol-
skjutsar och vårdnadsbidrag flyttats till andra nämnder. 

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 kommu-
nalförbund samt kommunens bidrag till NAVET. Bidrag 
ges även då kom munen har åtagit sig att svara för hyran för 
Stiftelsen PROTEKOs lokaler liksom att bidra till Åhaga-
stiftelsens verksamhet. Större poster i den kommungemen-
samma verksamheten är kommunens avgift till Södra 
Älvsborgs Rädd ningstjänstförbund samt aktieägartillskott 
till Västtrafik för kollektivtrafikens nettokostnader.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Kommunstyrelsens ram för Kom-
mungemensam verksamhet minskar med 49,0 mnkr 
jämfört med 2010. Detta beror på att verksamheter, och 
då framför allt Arbetsmarknadsinsatser, flyttas till andra 
nämnder enligt den nya förvaltningsorganisationen. Sam-
tidigt ligger det i beräkningen en ökning av resurserna till 
Räddningstjänsten och Kollektivtrafiken.

Kommunstyrelsens uppdrag 2011

Näringslivsfrämjande åtgärder
Borås Stad har åtagit sig att svara för hyran för stiftelsen 
PROTEKOs lokaler. Stiftelsen är ett fristående resurs-
centrum för utbildning och rådgivning för företag inom 
tekoområdet och närliggande bran scher. 

Räddningstjänst
Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn har bildat ett räddnings tjänst-
förbund, Södra Älvsborgs Rädd ningstjänstförbund, som 
ska svara för räddningstjänsten inom områ det. Förbundets 
kostnader ersätts av kommunerna utifrån en fastställd för-
delning där Borås Stad har en fast andel på 49,8 % under 
3 år. I och med förbundet budget för 2011 har de bespa-
ringar, som budget 2010 byggde på, återställts.

Stöd till kulturverksamhet
Kommunen betalar årligen ut ett bidrag till Åhagastif-
telsen. I bidragsprövningen ingår en redovisning från 
stiftelsens sida över bidragsstödda arrangemang.

Kommunikationer
Västtrafik, som ansvarar för kollektivtrafiken i Borås, 
upphandlar denna genom olika entreprenader. Biljettin-
täkterna täcker inte entreprenadkostnaderna varför Borås 
måste lämna ett aktieägartillskott till Västtrafik. Fr o m. 
2012 tar regionen över ägaransvaret för Västtrafik genom 
en skatteväxling.

Kostnaderna för kollektivtrafiken påverkas av index-
klausuler i entreprenadavtalen. Trafikutbudet följer 
trafikförsörjningsplanen. Aktieägartillskottet beräknas 
bli 98,4 mnkr för 2011. Färdtjänstberättigade ska även 
fortsättningsvis erbjudas gratis kollektivtrafik i Borås 
Stad. Kostnaden för detta uppskattas till 5,0 mnkr för 
2011. Skolklasser ska också fortsättningsvis erbjudas gratis 
kollektivtrafik i Borås Stad under skoldagen. Kostnaden 
för detta uppskattas till 1,0 mnkr för 2011. Borås Stad har 
dessutom för avsikt att införa enhetstaxa för periodkort i 
kommunen vid årsskiftet.
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Fria resor i kollektivtrafiken under lågtrafik ska införas för 
pensionärer från och med den 1 juli 2011. Kommunstyrel-
sen ska utreda hur detta ska genomföras. Finansiering sker 
genom centralt avsatta medel. 

Kommunstyrelsen ska  utreda möjligheten till en satsning 
på ungdomar för att uppmuntra deras resande med kol-
lektivtrafik.  Genom t ex bättre villkor för fritidskort och 
generösare regler för skolkort, blir kollektivtrafiken ett 
naturligt val av transportsätt för dem.

VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Bidrag till samarbetsorganisationer, Kommunalförbundet, SKL
Nettokostnader tkr -13 562 -13 433 -14 010

Näringslivsfrämjande åtgärder, PROTEKO
Nettokostnader tkr -1 762 -1 815 -1 821

Räddningstjänst
Nettokostnader tkr -64 444 -64 579 -67 130

Stöd till kulturverksamhet, Åhagastiftelsen
Nettokostnader tkr -500 -500 -500

Kommunikationer, Västtrafik AB
Nettokostnader tkr -82 180 -10 1328 -104 400
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Valnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Intäkter 1 076 1 066 -

Kostnader - 2 226 -3 866 -300

Nettokostnader -1 150 -2 800 -300

Kommunbidrag -1 800 2 800 300

Resultat 650 0 0

Ackumulerat resultat - - -
Nettoinvesteringar - - -

Nämndens uppgift
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomför-
ande av de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäk-
tige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt 
för av Riks dagen och Kommun fullmäktige beslutade 
folkomröstningar. Valnämndens huvudsakliga verksam-
het äger av natur liga skäl rum de år det är allmänna eller 
EU-val.

Kommunen är indelad i tre valkretsar med tillsammans 
81 valdistrikt. Kost naderna för verk samheten under valår 
be står till största delen av arvoden till valförrättarna i de 
olika dist rik ten. Under de år som inte är valår be gränsas 
kostnaderna till arvoden till valnämndens ledamöter, 
lokalhyror för förvaring av material och nödvändiga kom-
pletteringar av valmaterial.

Ekonomiska förutsättningar
Nämndens kommunbidrag sätts till 0,3 mnkr då något val 
ej hålls under 2011.

Nämndens uppdrag 2011
Nämnden kommer 2011 att planera för kommande upp-
gifter samt att se över material m m.

VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Antal valdistrikt 81 81 -

Antal röstberättigade 75 982 79 292 -

Kostnad kr per röstberättigad 23:80 35:15 -
Nettokostnader tkr -1 800 -2 787 -
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Lokalförsörjningsnämnden

Fastighetsförvaltning

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Intäkter 530 478 532 492 628 693

Kostnader -528 427 -531 884 -625 140

Nettokostnader 2 051 608 3 553

Kommunbidrag 0 0 0

Resultat 2 051 608 3 553

Ackumulerat resultat 1 988

Nettoinvesteringar -12 510 -27 200 -27 500

Nämndens uppgift
Lokalförsörjningsnämndens huvuduppgift är att tillgo-
dose de kommunala förvaltningarnas behov av sunda och 
ändamålsenliga verksamhets- och förvaltningslokaler. 
Undantag från nämndens ansvar är lokaler och verksam-
hetsspecifika anläggningar hos bl a Servicenämnden och 
Tekniska nämnden.

Verksamheten har tre huvudinriktningar, lokalförsörj-
ning, byggprojekt och fastighetsförvaltning. Målet för 
lokalförsörj ningen är att kommunens verksamheter 
bedrivs i så ändamålsenliga och ra tio    nella loka ler som möj-
ligt. Byggverksamhetens mål är att vara samordnande och 
verkställande i nybyggnad och ombyggnad av kommunala 
fastigheter. Fastighetsförvaltningens mål är att effektivt 
sköta kom mu na la fas tig heter och lokaler. Utveckling av 
fastighetsförvaltningen är en ständigt pågående process. 
En så låg kost nads nivå som möjligt är ett självklart mål, 
utan att för den skull ge avkall på fastigheternas/loka lernas 
ända   målsenlighet eller underhåll.

Resurstilldelningen till Lokalförsörjningsnämndens är i budgeten fördelat på två 
kommunbidrag eller ansvarsområden. De olika områdena är fastighetsför valt  ning, 
samt övrig verk samhet. Inför 2011 förändras nämndens uppdrag så att ansvaret för 
idrottsanläggningar samt skötsel av verksamhetslokaler  tillförs nämndens verksamhet 
medan nämndens uppdrag inom skogsförvaltning och där till kopplad OSA -verksam-
het övergår till Tekniska nämnden.

Under 2011 kommer en organisation att byggas upp för att 
hantera de nya uppdragen inom  fastighetsförvaltningen 
samt förvaltningen av idrottsanläggningar. Planering av 
verksamheten kommer att ske genom delvis nya tjänster 
medan fastighetsskötseln upphandlas bl a av Servicekon-
toret.

Med hänsyn till det nya förvaltningsuppdraget så förstärks 
ledningen med 5 tjänster.

Ekonomiska förutsättningar
Verksamhetens kostnader täcks av interna hyror från 
brukarna. Internhyrorna baseras på kapitalkostnader, 
driftkostnader, fastighetsskötsel och försäkringskostnader. 
Kostnader för löpande och planerat underhåll för de las per 
kvm. I hyran finns pålägg för kostnader för tomma lokaler 
samt kostnader för att avhjälpa fukt och mögelskador 
samt mindre utredningar. Systemet bygger på att lokalför-
sörjaren kan teckna olika avtalsnivåer. Fr o m 2011 skall 
huvudparten av avtalen  tecknas på nivå 4, dvs inklusive 
fastighetsskötseln. Med hänsyn till den relativt stora 
om sättningen, så har internhyrorna under senare år varit 
väl avvägda mot kostnaderna. Målet är att här inte skapa 
några resultat som stör brukarnas planering när de senare 
skall regleras.
Den kraftigt ökade omsättningen i internhyressystemet, ca 
100 mnkr, beror  på att idrottsanläggningar och fastig-
hetsskötseln förts hit.
Den nya organisationen kommer att behöva täckas med 
höjda hyror på ca 10 mnkr för brukarna. Brukarna avlas-
tas egna tidigare fastighetskostnader då berörd personal 
överföres till Servicekontoret. Under införandet av det nya 
systemet får inte de ökade hyrorna överstiga brukarnas 
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kostnadsminskningar. På sikt är förändringen beräknad 
att spara ca 5 mnkr per år genom en effektivare fastighets-
drift.

Ägda lokaler
Den totala kostnadsmassan för ägda internhyresfastig-
heter är drygt 345 mnkr och med en kostnad på 908 kr/
kvm. Hyresökningen i förvaltningslokalerna uppgår till 
3,3 %. Anledningen till ökningen beror till stor del på att 
kapitalkostnaderna har höjts med 3,8 % Kapitalkostna-
derna svarar för drygt 53 % av kostnadsmassan. Konsum-
tionskostnaderna svarar för 18,0 % och har ökat med hela 
0,9 %. 

Inhyrda lokaler
I budgeten för inhyrda lokaler har den yta som förhyrts 
påverkats av den nya organisationen. I vilken omfattning 
är för närvarande inte klart. Internhyran i befintliga in-
hyrda objekt ger i genomsnitt en kostnad av 1 019 kronor 
per förhyrd m², dvs en ökning med 1,1 % per kvadrat-
meter i förhållande till budget 2010 Huvuddelen av alla 
hyresavtal är indexuppräknade. Konsumtionsavgifterna för 
de inhyrda objekten har ökat med 0,6 %. Konsumtionsav-
gifter inom gruppen inhyrda avser främst elavgifter.

Idrottsanläggningar
De till nämnden nu förda idrottsanläggningarna omfattar 
en yta på 84 000 kvm ock en årlig kostnad på ca 82 mnkr. 
Kostnaden täcks genom in internhyra från Fritid- och 
folkhälsonämnden som har verksamhetsansvaret ute på de 
olika anläggningarna. 

Nämndens uppdrag 2011
An språken i samband med investeringar måste hållas till-
baka och arbe tet med tidiga program be skriv ningar måste 
intensifieras för att undvika fördy ringar i byggprojek tens 
sena planeringsskeden. Programmen skall vara så väl 
underbyggda och analy sera de att de kan utgöra realistiska 
underlag för beslut i Kommunstyrelsen och Kommun-
fullmäktige.

Det är viktigt att kvalitén på kommunens fastigheter fort-
sätter att höjas liksom ut vecklingen mot sunda hus. Vid all 
planering av bygg projekt skall också ett ekologiskt synsätt 
läggas på val av material, värme- och ventilationssystem 
m m. En resurs som bör utnyttjas i dessa sammanhang är 
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, och dess 
system med P-märkning. 

Utveckling av fastighetsförvaltningen är en ständigt på-
gående process. En så låg kostnadsnivå som möjligt är ett 
självklart mål, utan att för den skull behöva ge avkall på 
fastigheternas/lokalernas ändamålsenlighet eller underhåll. 
Den nya organisationen kommer att tarva mycket energi 
och måste fokuseras för att uppnå lovade resultat. Arbetet 
med energieffektiviseringen i kommunens fastigheter fort-
sätter under 2011. Särskilda medel ställs här till nämndens 
förfogande som t ex utbyte av oljepannor, utbyte av elra-
diatorer och anslag till energiutvecklingsprojekt.

I enlighet med Borås Stads remissutgåva (2006-10-01) an-
gående kommunens miljömål arbetar Lokalförsörjnings-
kontoret med att avveckla användandet av fossila bränslen 
och effektivisera uppvärmning av fastigheter. Avvecklings-
planen för oljepannor sträcker sig fram till år 2012. Med 
den ökade takt varmed projektet fortgår beräknas detta 
vara klart redan 2011. Avvecklingen skall prioriteras.

Målet är att under 2011 fortsätta förbättringen av lokal-
försörjnings- och projektprocessen i tidiga skeden. Nära 
samarbete skall ske mellan kommundelar/förvaltningar 
och hyresenheten i denna process. Viktigt är att berörda 
funktioner hjälps åt att hålla nere hyreskostnaderna. 
Nämndens prövande roll skall vara stark och samspelet 
politiker/verksamhet prioriteras ytterligare.

De ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättning-
arna att äga och förvalta en del av Paviljongbehovet skall 
utredas under 2011.

Investeringsbudgeten för fastighetsförvaltningen omsluter 
2011 ca 247 mnkr. Bland de projekt Lokalförsörjnings-
nämnden arbetar med i olika faser kan nämnas
• Kulturhuset
• Kullagården
• Kristinebergsskolan
• Daltorpsskolans idrottshall
• Förskola Hestra
• Förskola Sparsör
• Bodaskolan
• Bergdalsskolan
• Mariedals klubbhus
• LSS-boenden

De olika investeringsprojekten kommenteras under respek-
tive brukarnämnd med undantag för 27,2 mnkr som utgör 
s k egna investeringar. Detta är i första hand projekt inom 
fastighetsbeståndet såsom t ex oljepanneavveckling, ener-
giutveckling och hyresgästanpassningar.
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Verksamhetsmål
Lokalförvaltningen har ett antal interna energimål som är 
viktiga och angelägna att följa:
• Ett mål är att helt ta bort oljan som basuppvärmning i 

våra fastigheter 2012. Utgångsläget var 5 743 MWh/år 
och målet förväntas nås under 2011.

• I fråga om elanvändningen så är målet att minska 
denna med 10 % med utgångspunkt från 2000. Då var 
förbrukningen 60,8 kWh/år och läget 2010 beräknas 
till 53,3 kWh/år.

• Ett annat mål är att värmeeffektivsera kommunens lo-
kaler. Här är målet att minska förbrukningen av energi 
med 20 % med utgångspunkt från år 2000. Åtgången 
var 139 kWh/år vid start och för 2010 beräknas 118 
kWh/år.

Investeringar

Avveckling av oljepannor

Arbetet med att ersätta gamla oljepannor fortsätter. För 
ändamålet avsattes ursprungligen 32 mnkr. Projektet är 
slutfört efter de 2 mnkr som planeras 2011.

Ventilations- och energisparåtgärder

För ventilations- och energisparåtgärder vid bl a Viskafors-
skolan och övrig energieffektivisering 2010 avsätts 5,5 
mnkr. Kapitalkostnaderna kommer att läggas på de objekt 
som ur driftekonomisk synpunkt har gynnats av åtgär-
derna.

Hyresgästanpassningar

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

Handikappanpassning Kommunala lokaler

Begränsad tillgänglighet till de kommunala lokalerna är 
ofta en realitet för många grupper med rörelse- och funk-
tionshinder. En tillfällig projekttjänst arbetar med dessa 
frågor. I investeringsbudgeten avsätts därför 1,0 mnkr 
årligen för åtgärder som syftar till att förbättra tillgänglig-
heten för dessa grupper.

Energiutvecklingsprojekt

Målet är att identifiera och bygga med optimala energi-
sparåtgärder. Utgifterna på totalt 4 mnkr belastar senare 
de projekt som fått nytta. Driftbesparingarna möter då de 
högre kapitalkostnaderna.

Konvertering elradiatorer

Byta ut elradiatorerna till fjärrvärme eller pellets. Idag 
finns det 14 skolor och förskolor som har elradiatorer. 
Projektet beräknas till 5 mnkr under 2011.

Belysning

Genom att byta ut gamla armaturer genom teknik och 
närvarostyrning, dagsljusavkännare m m kan man effekti-
visera elanvändningen. Arbetet påbörjades under 2010 och 
utgiftsberäknas till 12,7 mnkr varav 3 mnkr beräknas för 
2011.

VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Ägda fastigheter

   Intäkter tkr 327 402 339 849 349 083

Kostnader tkr -331 235 -339 810 345 294

Varav

- driftkostnader tkr -11 659 -12 418 -11 910

- konsumtionsavgifter tkr -61 511 -61 351 -61 808

- löpande underhåll tkr -16 896 -17 604 -17 470

- planerat underhåll tkr -25 842 -29 850 29 623

- förvaltningskostnad tkr -12 171 -12 001 -12 137

- lokalbankskostnader tkr -3 132 -2 056 -1 842

- kapitalkostnader tkr -173 322 -180 732 -184 772

Antal ägda m2 383 195 382 527 380 238

Kostnader kr/m2 864 887 908

Antal hyrda m2 163 967 165 948 165 388

Kostnad kr/m2 1 008 1 007 1 019
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Övrig verksamhet

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Intäkter 137 110 143 627 113 272

Kostnader -163 911 -169 027 -138 522

Nettokostnader -26 801 -25 400 -25 250

Kommunbidrag 24 460 25 400 25 250

Resultat -2 341 0 0

Ackumulerat resultat 11 045

Nettoinvesteringar -

Nämndens uppgift
I Lokalförsörjningsnämndens övriga verksamhet ingår ett 
antal mycket olika verksamheter som ansvarar solidariskt 
för ramens resultat. Tidigare skogsverksamhet och OSA-
verksamhet är överförda till Tekniska nämnden. 

Ledningsadministrationen omfattar Lokalförsörjnings-
nämndens och kontorets gemensamma administration 
samt personalserveringarna i Fullmäktigehuset, Stadshuset 
och förvaltningshuset Nornan. 

Övriga fastigheter innehåller ett antal fastigheter som 
av olika anledningar är svåra att hantera inom lokal för-
valt ningens internhyressystem. Detta innebär i princip att 
hyran inte helt täcker respektive fastig hets kostnad, varför 
resterande del får finansieras via kommunbidrag. Inom 
denna grupp finns för närvarande bl a följande fastigheter:
• Annelundsvillan
• Rådhuset
• Hemgården
• Vinrankan
• Boråsparken
• Flamenska gården
• Hofsnäs
• Brännerigården
• Kårhuset

Markreserv innehåller fastigheter och lokaler som kom-
munen äger i olika syften. Förvaltningsuppdragets omfatt-
ning styrs i stor utsträckning utifrån över  ordnade beslut 
om mark- och fastighetsförvärv samt försäljningar.

LSS-boendet ger inte full kostnadstäckning varför verk-
samheten är redovisad inom övrigtramen. 

Äldreboendet avser boende för äldre med biståndsbeslut. 
Inom gruppen ägda och hyrda boende finns 932 lägenhe-
ter varav ”blockförhyrs” 232 lägenheter av olika hyresvär-

dar. Hyrorna täcker inte fullt kostnaderna varför verksam-
heten redovisas i den ”anslagsfinansierade” övrigtramen.

Pensionärslägenheterna omfattar 30 bostadsrättslä-
genheter 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.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget 2011 föreslås till 25,2 mnkr. Att kom-
munbidraget inte nämnvärt förändras efter omorganisa-
tionen beror på att tidigare både skogs och OSA -verksam-
heterna inte drog kommunbidrag eftersom de har stora 
intäkter respektive är finansierade genom ersättning från 
arbetslivsnämnden. 

Nämndens uppdrag 2011
Ett av de nya uppdragen är att utveckla och effektivisera 
det nyligen förvärvade Kårhuset. 

VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Pensionärsbostäder
Antal hyrda lägenheter 30 30 30

Yta m2 1 897 1 897 1897

Kostnad per m2 1 000 957 915

Intäkt per m2 884 934 924

Äldreboende
Intäkter 50 898 53 996 55 332

Kostnader -60 974 -61 113 -61 877

Resultat -10 076 -7 116 -6 699

LSS-boende
Intäkter 15 144 16 032 16 478

Kostnader -24 179 -23 194 -24 446

Resultat -9 034 -7 162 -8 064

Övriga fastigheter
Intäkter 1 678 1 779 1 754

Kostnader -1 899 -1 804 -1731

Resultat -221 -25 23
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Servicenämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Intäkter 271 793 258 000 401 000

Kostnader -269 019 -256 000 -401 000

Nettokostnader 2 774 2 000 0

Kommunbidrag 0 0 0

Resultat 2 774 2 000 0

Ackumulerat resultat 15 985 15 985
Nettoinvesteringar -16 746 -18 000 -18 000

Nämndens uppgift
Servicenämnden har till uppgift att erbjuda och utföra 
tjänster till kommunala förvaltningar och företag     m m. 
Genom att samla de kommunaltekniska resurserna finns 
förutsättningar för en effek  tiv och rationell produktion. 
Verksamheten skall kontinuerligt anpassas till den volym 
och kvalité som beställs. Service nämn den till handa håller 
följande tjänster
• tryckeriservice och kopieringstjänster
• entreprenad, parkverksamhet och idrottsanläggnings-

skötsel
• bygg- och fastighetsservice 
• fordonsuthyrning
• verkstadsservice, förrådshållning och uthyrning

Fr o m 2011 tillförs nämnden ansvaret för ytterligare ett 
antal kommungemensamma servicefunktioner
• IT-verksamheten
• Redovisning och del av finansverksamheten
• Växel och reception
• Löneservice
• Fastighetsskötsel åt Stadsdelsnämnderna

Servicenämnden har som övergripande mål för sin verk-
samhet att i utbudet av tjänster vara en rationell utförare 
som erbjuder god service till konkurrensmässiga priser. 
Verksamheten skall i huvudsak finansieras med intäkter 
som baseras på nämndens självkostnader. En annan viktig 
uppgift är att utgöra en prisdämpande faktor på den kom-

munala marknaden för anläggnings- och skötselentrepre-
nader.

Servicenämnden har kompetent och motiverad perso-
nal där kundens behov står i centrum. De anställda har 
specifika lokal- och yrkeskunskaper, som är väsentliga för 
nyproduktion och för att kommunens anläggningar ska 
fungera.

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 verksam-
het!

• Affärer Vara omdömesgill och klok i beställare/utföran-
deprocessen.

Ekonomiska förutsättningar
Som brukligt budgeteras ett ekonomiskt 0-resultat för 
Servicenämnden under år 2011. De tillkommande verk-
samheterna beräknas öka omsättningen med ca 120 mnkr 
och antal medarbetare med 100–110 stycken. Liksom den 
befintliga verksamheten kommer de nya funktionerna att 
betalas av brukarna. Detta ställer då krav på Servicenämn-
den att inte auto matiskt kostnadskompensera sig i priserna 
till brukarna. Verksamheten måste löpande rationaliseras 
för att möta utvecklingen. Kommunstyrelsen förutsätter 
att Servicenämnden bidrar till att uppfylla de effektivitets- 
och rationaliseringskrav som ställs på de tekniska verk-
samheter som är nämndens huvudbeställare och övriga 
nämnder/förvaltningar när det gäller de administrativa 
tjänsterna. 
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Nämndens uppdrag 2011
Servicenämnden skall genom att erbjuda hög servicegrad 
och personal med bra kompetens bli efterfrågade i tillräck-
lig omfattning och på egna meriter. Service nämndens roll 
som prisdämpande faktor på den kommunala mark-
naden kommer därför att vara fortsatt betydelsefull 
framöver.

För att bibehålla och stärka den egna kompetensen 
kan nämnden genomföra projekt i samarbete, eller 
i partnerskap, med andra aktörer. Detta gäller såväl 
samverkan med entreprenadföretag på bygg- och an-
läggningsmarknaden, specialistföretag, material- eller 
maskinleverantörer som med kommunala organisationer 
inom närliggande kommuner. Detta ger tillgång till 
resurser som eventuellt saknas i de egna leden, möjlig-
het till utvecklande av egen kompetens, erfarenhet och 
kunskap samt stärkt konkurrenskraft när båda parter 
kan dra nytta av partnerskapet. 

Nämnden skall även fortsättningsvis fokusera på effek-
tivitetsutveckling. Detta innebär jämförelser med andra 
liknande enheter inom andra kommuner samt med aktö-
rer 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 rekry-
tera nya medarbetare med kunskaper och erfarenheter som 
motsvarar behoven under de närmaste åren.

Investeringar

Fordon och maskiner

Berörda nämnder och bolag uppmanas att samutnyttja 
fordon t ex lastväxlarbilar inom renhållningen. Service-
nämnden håller genom sin fordonsenhet samtliga för-
valtningar med s k förvalt nings gemen samma fordon och 
maskiner. För utbyte av fordon och maskiner budgeteras 
15,0 mnkr. Vid nyinköp skall miljöfordon, där så är möj-
ligt, upphandlas. Nivån är att betrakta som ett förslags-
anslag. Finns absoluta behov kan anslaget överskridas ett 
enskilt år.

Kopiatorer/utskriftsenheter

Tryckeriet ansvarar för merparten av kommunens kopiato-
rer och utskriftsenheter. Maskinerna köps in och hyrs ut 
genom internhyresavtal till de beställande förvaltningarna. 
För 2011 avsätts 3,0 mnkr till Servicenämn  dens 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.

Övergripande verksamhetsmål

Miljö
Utgångsläget 2010 är att 53 % av personfordonen i Borås 
Stad är miljöfordon. Servicenämnden har som förbätt-
ringsmål 2011 satt upp att 58 % av personfordonen är 
miljöfordon i slutet av året.

Egen organisation
Sjukfrånvaron hos Servicekontoret ligger på ca 3,3 % 
vilket är under kommunens genomsnitt. Målet är att 
sjukfrånvaron skall minska under 2011 till 3,0 % genom 
förebyggande arbete.

Antalet sjukfall över 60 dagar uppgår till 9 st. Målet 2011 
är att minska antalet till 7 st.

Den arbetade tiden för timavlönade motsvarar 2,6 årsarbe-
ten. Målet för 2011 är att i princip bibehålla denna nivå.
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Tryckeriservice

Kundomslutning tkr 15 959 15 200 17 000

- Borås Stad 14 680 13 850 15 450

- Borås Lasarett 319 300 340

- föreningar 960 1 050 1 210

Resultat tkr 298 0 0

Nettoinvesteringar tkr -2 710 -3 000 -3 000

Anläggning/park/fritid

Kundomslutning tkr 190 491 185 000 187 000

- internt servicekontoret 20 775 19 700 20 000

- Gatukontoret 102 219 97 000 98 000

- övriga förvaltningar och kommunala bolag 48 203 46 300 47 500

- övriga externa kunder 19 294 22 000 21 500

Resultat tkr 1 775 0 0

Bygg- och fastighetsservice

Kundomslutning tkr 41 061 40 418 36 290

- internt 3 983 2 600 2 700

- Lokalförsörjningskontoret 29 739 28 868 25 000

- övriga förvaltningar och kommunala bolag 7 339 8 950 8 590

Resultat tkr 10 0 0

Fordon

Kundomslutning tkr 48 769 49 650 54 500

- internt 9 656 15 900 10 900

- Gatukontoret 4 356 3 900 4 905

- kommundelskontoren 16 255 13 900 17 985

- övriga förvaltningar 1 980 2 450 2 180

- kommunala bolag 16 522 13 500 18 530

Resultat tkr 841 0 0

Nettoinvesteringar tkr -14 036 -15 000 -15 000

Verkstad/förråd/uthyrning

Kundomslutning tkr 26 206 28 000 28 000

- internt 17 307 21 560 21 560

- Gatukontoret 812 1 120 1 120

- övriga förvaltningar och kommunala bolag 3 804 3 640 3 640

- övriga kunder 1 258 1 680 1 680
Resultat tkr -150 0 0

Verksamhetsmått för nämndens tillkommande verksam-
heter tas med i Budget 2011:2



Budget 2011  |  Fritids- och folkhälsonämnden

52

Fritids- och folkhälsonämnden

Fritid- och folkhälsa

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Intäkter 45 168 38 710 40 910

Kostnader -159 534 -149 948 -165 610

Nettokostnader -110 884 -111 238 -124 700

Kommunbidrag 114 366 111 238 124 700

Resultat 3 482 0 0

Ackumulerat resultat 8 025 8 025 -

Nettoinvesteringar -54 055 -58 416 -67 950

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 fritidsverksam-
heten i kommunen. Som ett led i detta uppdrag ansvarar 
nämnden för verksamhet 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. Nämnden har fr o m 2011 tillsyns-
ansvar med stöd av alkohollagen och tobakslagen.

Ekonomiska förutsättningar
Nettokostnaderna budgeteras till 124,7 mnkr. Kommun-
bidraget har minskats med 2,1 mnkr avseende verksam-
heter som övergått till andra nämnder såsom Ungdoms-
samordare och ansvaret för Knalleleden, Almenäs och 
Hofsnäs. För de tillkommande idrottsanläggningarna 

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

från de tidigare kommundelsnämnderna och Hedagårds-
badet från Socialnämnden tillförs nämnden 5,4 mnkr. 
Kommunbidraget har ökats med 3,3 för beräknade årliga 
driftkostnader i det nya Ungdomens hus samt 1,4 mnkr 
för drift- och kapitalkostnader för två nya konstgräsplaner. 

Nämndens uppdrag 2011
Nämndens uppgift att med bra service tillhandahålla en 
god miljö i funktionella idrotts- och fritidsanläggningar 
till skolidrott, föreningar och allmänheten fortgår även 
under 2011

Stadsparksbadet räknar med 300 000 besökare under 
2011 vilket är något färre än innevarande år. Minskningen 
beror på att Elfsborgs simklubb under 2010 fullt ut eta-
blerat sin verksamhet i Borås nya simarena på Alideberg.  
Detta gör det möjligt att framöver profilera Stadsparksba-
det som ett mer renodlat äventyrs- och motionsbad samt 
utveckla wellness och den europeiska bastukulturen som 
ger möjlighet till rekreation och avkoppling. 

Målet med folkhälsoarbetet under 2011 är att skapa sam-
hälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 
för hela befolkningen i Borås. Detta kan ske både genom 
generella och riktade insatser. Prioriterade områden är 
bl a välfärdsbokslut, ungdomars inflytande och delaktig-
het, brotts- och drogförebyggande arbete, trygghets- och 
säkerhetsarbete.

Välfärdsbokslutet har utvecklas tydligare mot att bli ett 
kvalitets- och uppföljningsinstrument. Under 2011 kom-
mer nämnden att arbeta med följande målområden:
• Delaktighet och inflytande i samhället
• Ekonomiska och sociala förutsättningar
• Barn och ungas uppväxtvillkor
• Fysisk aktivitet samt matvanor och livsmedel
• Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel
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Under 2011 har nämnden uppdraget att fullt ut etablera 
en central mötesplats för ungdomar i Borås, Ungdomens 
hus. 

Under 2011 skall nämnden inom sitt ordinarie uppdrag 
genomföra en översyn och vid behov upprusta kommu-
nens allmänna badplatser. 

Investeringar

Ramnavallen Kulturidrottspark

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2009 att bygga 
ett klubbhus för Norrby IF med en större samlingssal. 
Anläggningen kommer att utnyttjas av Norrby IF och 
Stadsdelsnämnden Väster samt Borås museum. Beräknad 
investeringsutgift uppgår till 16 500 tkr och en beräknad 
driftkostnad på netto 1,0 mnkr för Fritids- och folkhäl-
sonämnden. Möjlighet till uppvärmning förbereds då 
värmeslingor läggs under fotbollsplanen. För 2011 avsätts 
8,6 mnkr.

Ungdomens hus, inventarier

Avser inredning och inventarier i de nyligen förhyrda 
lokalerna på Bryggaregatan. För ändamålet avsätts 2 000 
tkr under 2011.

Framgångscentrum i Ryavallens läktare, förstudie

Tränarakademin Sjuhärad är en grupp av bygdens yt-
tersta elittränare som kontinuerligt träffas för utbildning 
och utbyte. I denna grupp har länge förts samtal om ett 
utvecklat idrottsligt centrum för utveckling av aktiva 
idrottsutövare i sin hemmiljö.
Mot denna bakgrund har nu visionen om ett Framgångs-
centrum vuxit fram. Ett framgångscentrum som är navet 
i Sjuhärads satsning på hälsa, friskvård, motions-, bredd- 
och elitidrott. Centret skall vara den fysiska mötesplatsen 
där alla skall ha tillgång till tester, rådgivning, konsulta-
tion i en positiv miljö
Framgångscentret är ett samverkansprojekt mellan SISU 
och idrottsrörelsen, Borås Stad och övriga sjuhäradskom-
muner, Borås Högskola, Sjuhärads kommunalförbund och 
Västra Götalandsregionen. Verksamheten skall samla och 
utveckla kompetens inom fysiologi, beteende, nutrition/
näringslära och friskvård under mantrat ”Samverkan till 
framgång”.
Lokaliseringen som just nu är mest aktuell är att verk-
samheten placeras i lokaler sammanbyggda med den nya 
planerade gymnastikhallen om det är möjligt. 300 tkr har 
tidigare avsatts till förstudie av projektet varav 200 tkr i 
budget 2011.

Näridrottsplatser

I budget för 2010 avsattes 6 900 tkr. för att stimulera folk-
hälsan i kommunen genom att anlägga när idrottsplatser 
och senioraktivitetsplatser. Under våren har Fritids- och 
folkhälsonämnden tillsammans med kommundelarna, 
Gatukontorets parkavdelning, Lokalförsörjningskontorets 
skogsavdelning samt flera av bostadsbolagen arbetat fram 
förslag till näridrottsplatser och senioraktivitetsplatser. 
Nämnden har därvid varit noga med att följa en process 
där de tilltänkta brukarna har fått ge sin syn på innehållet 
i de föreslagna aktivitetsplatserna. Under hösten kommer 
ett antal av dessa platser att igångsättas och färdigställas. 
De aktivitetsplatser som kommer först på prioriteringslis-
tan är
• Näridrottsplats vid Ekarängsskolan, Hulta
• Aktivitetsplats vid Kype
• Aktivitetsplats vid Kransmossen
• Senioraktivitetsplats Fribo, Fristad
• Senioraktivitetsplats Viskaforshem, Viskafors.

Andra platser är föreslagna men där pågår för närvarande 
en process där skolelever eller boende i närområdet får ut-
trycka sina önskemål. Sådana platser är
• Näridrottsplats i Sandhult
• Näridrottsplats vid Vattentornet
• Näridrottsplats på Kristineberg
• Näridrottsplats vid Sjöboskolan.
Av tillgängliga medel 6,9 mnkr beräknas 5,9 mnkr att 
föras över till 2011 års budget. Flertalet av de planerade 
näridrottsplatserna förutsätts att bli klara under 2011.

Upprustning Kypegården

Avser upprustning av friluftsanläggningen vid Kypesjön. 
För 2011 avsätts 2 500 tkr.

Sjömarkenbadet Förstudie

För upprustning och förnyelse av Sjömarkenbadet avsätts 
100 tkr till en förstudie under 2011.

Konstgräsplaner

Fritids- och folkhälsonämnden fortsätter utbyggnaden av 
konstgräsplaner. Lagom till starten på fotbollssäsongen 
2011 invigs de nya konstgräsplanerna på Ramnavallen 
och Sven Erikssonsvallen. Borås fotbollsentusiaster kan då 
glädjas åt fem konstgräsplaner varav två i ytterområden. 
Behovet av nya konstgräsplaner är större än utbudet varför 
nämnden ser en fortsatt utbyggnad av konstgräsplaner som 
angelägen. Fritids- och folkhälsonämnden vill få anlägga 
två nya konstgräsplaner under 2011. Den ena av dessa kan 
i samverkan med Borås Arena AB anläggas vid Broplan/
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Ålgårdsplan. Efterfrågan på träningstider på Borås Arenas 
konstgräsplan är konstant hög. En ny uppvärmd konst-
gräsplan på Broplan/Ålgårdsplan skulle ge Borås Arena 
nödvändig avlastning. Andra objekt som kan bli aktuella 
är Kransmossen och Fristad. Investeringsutgiften för en 
fullstor konstgräsplan med belysning beräknas till 4 800 
tkr. Uppvärmningsanläggningen beräknas till ca 1 500 
tkr. För anläggande av två nya konstgräsplaner, avsätts 
11 100 tkr under 2011. Om Broplan genomförs i regi av 
Borås Arena AB blir det ingen investeringsutgift för Borås 
Stad. En hyreskostnad tillkommer i stället.

Konstgräs/Konstisbana på Bodavallen. Förstudie

Avser möjligheten att anlägga en kombinerad konstgräs-
plan/konstisbana på Bodavallens grusplan. För 2011 
avsätts 200 tkr till en förstudie av projektet.

Central skidbacke. Förstudie

Önskemål om en skidbacke i central staden har framkom-
mit från olika håll. En utveckling av Björbobacken har 
diskuterats men även den ”gamla Hultabacken” har förts 
fram som ett alternativ. Fritids- och folkhälsonämnden får 
i uppdrag att utreda frågan vidare. För 2011 avsätts 200 
tkr till en förstudie.

Gymnastikhall intill Ryahallen

Det finns behov i staden av en särskild gymnastikhall med 
hoppgrop m m inte bara för gymnastikföreningarna utan 
även för andra föreningar som sysslar med cheerleading, 
drill, aerobic m m. Projektets upplägg är att Ymerhallen 
AB som äger den nuvarande friidrottshallen Ryahallen 
bygger denna nya hall i anslutning till den befintliga. 
Kommunen upprättar därefter ett hyresavtal med Ymer-
hallen AB i enlighet med konceptet för Ryahallen. Upprät-
tad kalkyl för nybyggnationen ligger på ca 7,0 mnkr. 

Reinvesteringar i anläggningar

Fritids- och folkhälsonämnden har tidigare redogjort för 
det stora underhållsbehovet som bl a Kommunrevisionen 
har påtalat. Ett stort antal anläggningar börjar ha en 
ansenlig ålder och är i behov av mer omfattande reinves-
teringar. Det gäller främst Boråshallen med den aktnings-
värda åldern av 50 år samt våra tre stora badanläggningar, 
Stadsparksbadet, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet.
För Boråshallens del handlar det om genomgripande reno-
veringar som stambyte, takomläggning, byte av hallgolv 
m m. För badens del rör det sig om omklädnads- och du-
schutrymmen, fasader, tak och fläktar, vattenrening m m. 
Totalt avsätts 20,0 mnkr över en femårsperiod. För 2011 
budgeteras 4,0 mnkr.

Mariedals klubbstuga

Mariedals IK har idag sin klubbverksamhet förlagd till 
Södervallen på Trandared. Då det planeras att bygga 
bostäder där kommer kommunen att erbjuda Mariedal 
ersättningslokaler på Kransmossen där föreningen redan 
idag bedriver verksamhet. Lokalförsörjningsnämnden har 
beräknat investeringsutgiften till 20,5 mnkr och begär 
projekteringsuppdrag för detaljutformning. Investeringen 
förutsätter att kommunen är överens med Mariedals IK 
om villkoren för nyetableringen på Kransmossen. För 
projektet avsätts 20,5 mnkr varav 19,2 mnkr under 2011 
och Kommunstyrelsen beviljar samtidigt Lokalförsörj-
ningsnämnden projekteringsuppdrag för nybyggnad av 
klubbhus till Mariedals IK på Kransmossens idrottsplats.

Kronängs IP

Kronängs IK har behov av en upprustning och eller för-
nyelse av sin nuvarande anläggning. Det finns intressenter 
till markområdet vid Hedvigsborgs IP varför en flytt av 
verksamheten till Gässlösa är det mest aktuella alternativet 
En del frågeställningar återstår bl a utgiftsnivåer innan 
beslut kan tas men den absoluta ambitionen är att finna 
en lösning under 2011. Tills vidare avsätts 5,0 mnkr under 
2011.

Lundbyhallen

Återuppbyggnad av Lundbyhallen efter vinterns takras. 
Uppförandet kommer att genomföras med en förstärkning 
av takkonstruktionen i enlighet med gällande byggnormer. 
Investeringen beräknas till 9,0 mnkr vilket avsätts under 
2011. 

Övergripande verksamhetsmål

Egen organisation
Nämndens sjukfrånvaro ligger på 4,1 vilket är under 
kommunens genomsnitt. Målet för 2011 är att minska 
sjukfrånvaron till 4,0 %. Antal sjukfall över 60 dagar är 
hittills under 2010 11 st. För 2011 sätts målet att detta 
skall minska till 8 st. Arbetet med att minska antalet 
timavlönade har inte uppnåtts under 2010. Under 2011 
beräknas motsvarande 5,7 årsarbetare erhålla timlön vilket 
är en ökning från 5,1 årsarbetare. Anledningen är nämn-
den ansvarar för verksamheten på Borås simarena under 
hela 2011 med många timanställda. 
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Friluftsgårdar

Öppet timmar per år 9 200 9 200 9 200

Antal betalande besökare 72 692 75 000 75 000

Antal övriga besökare 321 657 300 000 300 000

Stadsparksbadet

Öppethållande timmar/vecka 85 85 85

Öppethållande timmar/år 4 017 4 017 4 017

Bruttokostnad/öppethållandetimme 4 680 4 863 4 707

Nettokostnad/öppethållandetimme 1 862 2 032 2 085

Antal besökare 337 288 330 000 300 000

Bruttokostnad per besök 55 59 63

Nettokostnad per besök 22 24 28

Kostnadstäckningsgrad % 60 58 56

IP Skogen

Antal förhyrare 126 125 125

Antal uthyrningstillfällen 195 250 250

Övrigt

Antal underhållsobjekt 126 136 136

Byggnader totalt m² BTA 98 194 99 574 99 574

Ytor mark totalt m² 1 500 000 1 500 000 1 500 000

- varav idrottsytor m² 406 000 400 000 400 000

Kostnadstäckningsgrad för samtliga anläggningar % 30 29 28

Uthyrning

Borås Arena

- uthyrda timmar 1 550 1 475 1 650

- antal föreningar 116 135 120

Curlinghallen
- uthyrda timmar 542 710 600



Budget 2011  |  Fritids- och folkhälsonämnden

56

Föreningsbidrag

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Intäkter 69 - -

Kostnader -34 588 -35 500 -39 400

Nettokostnader -34 519 -35 500 -39 400

Kommunbidrag 34 800 35 500 39 400

Resultat 281 0 0

Ackumulerat resultat - - -
Nettoinvesteringar - - -

Nämndens uppgift
Kommunen lämnar bidrag enligt av fullmäktige fastlagda 
regler till ungdoms-, invandrar-, pensio   närs- och han-
dikappföreningar samt sociala föreningar. Huvudsyftet 
med bidragen är att stimulera ett brett fritidsutbud, som 
tillgodoser olika int  res   sen.

Bidrag till ungdomsverksamhet utgår i form av grundbi-
drag, lokalbidrag, aktivitetsbidrag och administratörsbi-
drag. Syftet med bidragen är att
• stödja ungdomsverksamhet i åldern 4–20 år
• stimulera aktiviteter
• lämna stöd till föreningarnas egna anläggningar och 

lokaler genom driftbidrag och anlägg nings bi drag.

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 grund bi drag, 
aktivitetsbidrag och lokalbidrag. Syftet är dels att stödja 
invandrarna att bevara och utveckla ursprungslandets 
kultur och seder, dels att främja kon takter med svenskar 
och svenskt samhällsliv. Som villkor för grundbidrag gäller 
bl a att föreningen under året skall redovisa minst 30 akti-
vitetssammankomster för barn och ungdom i åldern 4–20 
år. För att få lokalbidrag krävs däremot inga ungdomsak-
tiviteter.

Bidrag till pensionärsföreningar ges i form av grundbidrag  
och administratörsbidrag. Bidrag ges också till studieför-
bund för pensionärsverksamhet.

Bidragen till handikappföreningar ges i form av grundbi-
drag, lokalbidrag och verksamhetsbidrag oavsett medlem-
marnas ålder. Kraven för bidrag är anpassade till handi-
kappföreningarnas speciella förutsättningar.

Bidrag lämnas också till politiska ungdomsföreningar. Bi-
dragen styrs av hur många mandat resp parti har i Kom-
munfullmäktige. Därutöver utgår s k riktade bidrag till 
ett antal föreningar, bl a Borås Ungdomsallians, Korpen, 
Rockborgen, 4 H, Kulturföreningen Tåget m fl.

Fr o m 2011 ansvarar nämnden även för bidragsgivningen 
till sociala föreningar och utdelning ur Samfond 2; bidrag 
till enskilda och Samfond 3; bidrag till barn- och ung-
domsföreningar.

Anläggningslån lämnas för att ekonomiskt stödja anord-
nandet av fritidsanläggningar, ungdomslokaler eller andra 
lokaler som kommunen bedömer som angelägna. Lån 
utgår med maximalt 40 % av kostnaden. Lånen är ränte- 
och amorteringsfria i 30 år, varefter de avskrives. Beslut 
fattas av fullmäktige för varje enskilt lån.

Ekonomiska förutsättningar
Totalt beräknas kommunbidraget för föreningsbidragen 
till 39,4 mnkr. Då kostnaderna inom föreningsbidragen 
nästan uteslutande styrs av de regler fullmäktige fastställt, 
brukar normalt ev budgetavvikelser regleras i nästkom-
mande bokslut. Verksamheten har fr o m 2011 tillförts 
bidragsgivningen till Kulturföreningen Tåget och sociala 
bidrag vilket ökat kommunbidraget med 4,3 mnkr.

Nämndens uppdrag 2011
Nämnden kommer under 2011 att prioritera 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. 

Idrottsskolan kommer under 2011 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 stads-
delarna och de föreningar som verkar i områdena.

Nämnden skall under 2011 tillsammans med föreningsli-
vet utreda möjligheten till ”pröva på verksamhet” riktat till 
tonåringar i syfte att väcka intresse för idrottsutövande.

Nämnden skall målmedvetet arbeta för en jämställd för-
delning av ekonomiska bidrag och halltider mellan pojkar 
och flickor.
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Ungdomsföreningar

Bidragsberättigade medlemmar 25 850 26 300 25 500

Bidragsberättigade föreningar 177 183 175

Antal aktiviteter 69 904 70 500 68 500

Antal deltagande 674 766 685 000 662 000

Föreningar – helt administratörsbidrag 34 34 33

Bidrag per förening, kr 229 513 229 513 229 513

Antal barn i idrottsskolan 643 640 640

Antal samlingslokaler med nolltaxa 9 7 8

Antal besökare 31 202 23 000 31 000

Kostnad per besökare, kr 24 28 25

Antal uthyrda timmar 2 977 2 700 2 950

Invandrarföreningar

Bidragsberättigade medlemmar 3 829 3 900 3 850

Bidragsberättigade föreningar 21 20 20

Antal aktiviteter 3 444 3 100 3 100

Antal deltagande 35 776 35 700 35 000

Föreningar för funktionshindrade

Antal föreningar 24 24 24

Antal medlemmar 4 692 4 675 4 650

Antal aktiviteter 3 771 3 500 3 600

Antal administratörsbidrag 1 1 1

Pensionärsföreningar

Antal föreningar 30 30 30

Antal medlemmar 10 878 10 900 11 000

Särskilt riktade bidrag

Antal föreningar 9 9 10
Bidrag tkr 4 078 4 080 6 335
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Samhällsbyggnadsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Intäkter 17 649 16 950 17 913

Kostnader -43 355 -44 250 -49 713

Nettokostnader -25 706 -27 300 -31 800

Kommunbidrag 27 460 27 300 31 800

Resultat 1 754 0 0

Ackumulerat resultat 8 193 8 193 -

Nettoinvesteringar - - -

Nämndens uppgift
Samhällsbyggnadsnämnden har som huvuduppgift att 
utöva inseende 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 lång siktigt hållbart samhälle. Nämn-
den är myndighet för plan- och bygglovärenden samt 
tillsynsmyndighet för byggnadsverk samheten. Nämnden 
svarar också för kommunens samlade kartproduktion 
och lantmäteri verk samhet. Fr o m 2011 tillförs nämnden 
ansvaret för den övergripande trafikplaneringen och mark-
frågor 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 natur resurs håll ning, arkitekto-
nisk kvalitet och estetik i bebyggelse och miljö uppfylls

• att verka för att allmänna och enskilda intressen vägs 
samman genom en öppenhet och del aktighet i stads-
byggnadsprocessen

• att verka med hög kompetens, tydlighet, opartiskhet, 
god service och kvalitet

• att Samhällsbyggnadsförvaltningen skall vara en attrak-
tiv arbetsplats som kontinuerligt utvecklar kompetens 
och arbetsmetoder.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för Samhällsbyggnadsnämnden 
budgeteras till 31,8 mnkr. Grundbeloppet i Samhälls-
byggnadsnämndens taxa behålls oförändrad. Inom denna 
ram har nämnden en viktig uppgift i att förbereda för en 
god infrastruktur, skapa förutsättningar för en industriell 
utbyggnad samt en attraktiv boendemiljö. Det är också 
viktigt att Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar resur-
serna så att man ligger långt framme i detaljplaneproces-
sen 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. 
Nämnden tillförs 6 tjänster för markförsörjningsuppgifter 
från Kommunstyrelsen och 1 tjänst från Gatunämnden 
för övergripande trafikplaneringsfrågor.
Med anledning av nya Plan- och bygglagen, har Sveriges 
Kommuner och Landsting tagit fram ett förslag till ny 
uppdragstaxa. Under förutsättning av erforderliga beslut 
kan nämnden tillämpa taxan samtidigt med ikrafträdande 
av den nya lagen fr o m 2 maj 2011.

Nämndens uppdrag 2011
Samhällsbyggnadsnämnden samverkar med flertal andra 
nämnder och bolag som är involverade i stadsbyggnads-
processen, främst Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden, 
Miljö- och konsumentnämnden och Parkeringsbolaget.

Målen/uppdragen under 2011 för nämndens olika verk-
samhetsområden är bl a:

Övergripande
• Under 2011 skall övriga förvaltningar kunna använda 

sig av IntraMap – en webbaserad kartfunktion som kan 
kombinera olika informationsskikt och register.

• Definiera och införa ett IT-baserat dokumenthan-
teringssystem för att systematiskt följa upp projekt, 
arbetsprocesser, kvalitetsarbete etc.

• Fortsätta införandet av digitalt arkiv.
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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.

Detaljplanering
• Upprätta en verksamhetsplan, med prioriterade uppdrag 

för planavdelningen.
• För att upprätthålla produktionstakten kan externa 

plankonsulter anlitas.
• Plankostnadsavtal tillämpas gentemot enskild exploatör 

vid upprättande av detaljplan. Planuppdrag på kommu-
nal mark finansieras inom nämndens kommunbidrag.

• Kulturhistoriskt intressanta byggnader skyddas med 
planbestämmelser.

Mätning
• Leverera fältdata till ett förväntat antal om 15–17 

grundkartor för detaljplanverksamheten.
• Tillgodose behovet av bygglovkartor vilka tillsammans 

förväntas uppgå till cirka 400 produkter.
• Leverera fältdata till förväntade 50 ha övriga kartpro-

dukter.
• Utföra cirka 250 förväntade utsättningar och lägeskon-

troller.
• Utföra cirka 125 förväntade övriga mätningsuppdrag.
• Påbörja arbetet med byte av det kommunala höjdstom-

nätet.

Karta
• Utöka kartdatabasens informationsinnehåll inom 1 100 

ha varav en del objekt avser data för tredimensionell 
kartuppbyggnad.

• Ajourhålla 650 ha av kartdatabasen.
• Producera 50–75 nybyggnadskartor, 15–17 grundkartor 

för detaljplan och utföra övriga kartuppdrag omfat-
tande 50 ha.

Lantmäteri
• Minska ärendebalansen.
• Förkorta handläggningstiderna.
• Genomföra lantmäteriförrättningar och adressättning i 

fas med nybyggnation och andra angelägna behov.

Övergripande verksamhetsmål

Stadsbyggnad
Andel ansökningar om bygglov med fullständiga hand-
lingar, som inte behöver kommuniceras, som får beslut 
senast 6 veckor efter ansökan.

Hittills under 2010 har andelen sjunkit från 88 % till 
82 %. Ett fåtal ärenden påverkar resultatet negativt. Den 
del av processen som har en tydlig förbättringspotential är 
perioden från ärendets ankomst till beredningsmötet. Ge-
nom införandet av förgranskning under denna period kan 
handläggningstid vinnas. För 2011 sätts målet till 90 % 
vilket är oförändrat jämfört med målet 2010.

Egen organisation
Nämndens sjukfrånvaro har minskat från 7,1 % till 3,7 % 
jämfört med förra året under motsvarande 12-månaders-
period. För 2011 är förbättringsmålet att minska sjukfrån-
varon till 3,5 %. När det gäller långa sjukfall har antalet 
minskat från 11 st under föregående 12-månadersperiod 
till 5 st. Målet för 2011 är att minska till högst 4 långa 
sjukfall.
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Bygglov
Bygglov, förhandsbesked 898 900 900

Bygganmälan 742 750 750

Beslut om kontrollplan, kvalitetsansv m m 772 750 750

Brandfarlig vara 49 50 50

OVK 345 400 400

Slutbevis 875 600 600

Olovligt byggande 20 25 25

Plan
Förstudier 22 25 25

Programsamråd 1 3 3

Program godkänns 0 3 2

Plan med enkelt förfarande, samråd 2 4 4

Plan med enkelt förfarande antas/avslutas 4 4 4

Samråd normalt planförfarande 13 8 6

Utställning normalt förfarande 6 8 14

Plan med normalt förfarande antas/godkänns 10 8 18

Utredning 4 2 2

Yttrande 12 10 6

Mätning
Projekt 1 1 1

Mätuppdrag 187 175 125

Utstakningar/lägeskontroll* 180 150 250

Nybyggnadskartor** 87 50 50

Bygglovkartor (f d annan karta för bygglov) 250

Enkla bygglovskartor (f d annan karta …) 351 375 100

Kartor
Uppbyggnad kartdatabasen (ha) 1 060 900 1 100

Ájourhållning, kartdatabasen (ha) 650 600 650

Kartuppdrag, Djurparken, Gässlösa m m 40 50 50

Lantmäteri
Avslutade förrättningar (fastighetsbildning) 144 150 140

Ärendebalans 31/12 153 140 150

Nybildade fastigheter 153 *** 175 150

Nybildade rättigheter 171 *** 175 150

Markerade gränspunkter 951 *** 400 300

Berörda befintliga fastigheter 266 *** 175 200

Berörda befintliga rättigheter 203 *** 175 300

Fastighetsrättsliga uppdrag m m 58 50 200

Övriga registreringsåtgärder 501 300 200

Nya/ändrade gatu- och kvartersnamn 62 *** 25 25

Nya/ändrade adresser 314 *** 250 250

*  Utsättning/lägeskontroll, under 
förutsättning av mer strikta krav i nya 
PBL, kan ett ökat antal lägeskontroller 
adderas till uppdragsverksamheten

**  Bygglovkartorna delas numera in i tre 
grupper. Fr o m budget 2011 redovisas 
nyckeltal för var och en av dessa.

*** Utfall 2008
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Tekniska nämnden

Väghållning, parker m m

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Intäkter 43 843 35 650 36 520

Kostnader -158 875 -149 400 -156 970

Nettokostnader -115 032 -113 750 -120 450

Kommunbidrag 114 793 113 750 120 450

Resultat -239 0 0

Ackumulerat resultat 1 763 1 763 -

Nettoinvesteringar -53 012 -47 250 -55 200

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

Övergripande mål för verksamheten är att utifrån 0-visio-
nen, och Borås Stads miljömål ska trafiksystemet präglas av:
• ökad trafiksäkerhet
• mindre miljöpåverkan
• bättre framkomlighet, åtkomlighet och överskådlighet.

Parkverksamheten omfattar anläggning och underhåll 
av parker i centralorten och lekplatser i hela kom munen. 
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, Stadsparkens byggnader och 
minigolfbanan ingår också i verksamheten. Målet med 
parkverksamheten är att öka möjligheterna för en stimu-
lerande utemiljö vid olika årstider genom insatser i parker, 
gatumiljöer och kringliggande gröna miljöer. Där ingår 

att skapa trivsamma lek miljöer för att erbjuda barnen 
aktiviteter samt att skapa skönhet som upplevs som vacker, 
trivsam och ins pi rerande för såväl kommuninvånare som 
besökare och turister genom träd, blomsterrabatter och 
övrig grönska.

Fr o m 2011 tillförs nämnden ansvaret för parkmark som 
tidigare tillhört ytterkommundelarna, kommunens skogs- 
och naturvårdsverksamhet, den kommungemensamma 
upphandlingsverksamheten inkl E-handel samt del av 
supporten för Redovisningssystemet Agresso.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2011 budgeteras till 120,5 mnkr 
vilket är en ökning med 4,5 % jämfört med Budget 2010 
oaktat de tillkommande verksamheterna. Kommunbi-
draget har ökats med 2,3 mnkr avseende övertagandet av 
parkmark, skogsverksamheten och Knalleleden. En tjänst 
för övergripande trafikplanering har flyttas till Samhälls-
byggnadsnämnden vilket reducerar kommunbidraget med 
0,6 mnkr. För ökad ambition att hålla staden ren och 
snygg tillförs nämnden 1,0 mnkr. Resurserna till Tek-
niska nämnden har utöver ordinarie budget tillförts 42,0 
mnkr extra till beläggningsunderhållet den senaste 6-års 
perioden.

Nämndens uppdrag 2011
Kommunens gator, gång- och cykelbanor, broar, torg, 
m m måste hållas efter på ett sådant sätt att helhetsbil-
den 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. 

Tekniska nämndens verksamheter är indelade i två ekonomiska ramar; Väghållning, 
parker m m och persontransporter.
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För att skapa inbjudande utomhusmiljöer skall belysnings-
planen omfatta ljusexponering av ytor som annars kan 
uppfattas som otrygga att vistas i.  

Sedan Bäckeskogsleden byggts ut under 2006–2007 kom-
mer nu nästa stora investering – Rv 42:s dragning förbi 
Sjöbo. Ett stort projekt som inte bara innebär flyttning av 
riksvägen utan också ombyggnad av nuvarande Fristads-
vägen genom Sjöbo som eventuellt kan ge plats för ytor för 
kompletterande bostäder. Detaljplanen är överklagad men 
byggnationerna kommer förhoppningsvis igång under 
2011.

Det ordinarie budgetutrymmet för nya toppbelägg-
ningar uppgår under 2011 till 41 000 m². Den tidigare 
ef tersläpningen som pågått under en längre tid har de se-
naste åren förbättrats avsevärt. Under åren 2004–2010 har 
Tekniska nämnden tillförts sammanlagt 42,0 mnkr extra 
till utökat beläggningsunderhåll. Den förhållandevis låga 
nivån under 2011 får därför ses mot bakgrund av detta. 

Tekniska nämnden höjde verksamhetsramen för vinter-
väghållningen under 2009 med 1,5 mnkr till 20,5 mnkr. 
Denna nivå bibehölls under 2010. Vinterväghållningskost-
naderna är starkt beroende av kostnaderna för maskiner; 
vilka ökat kraftigt det senaste året. För 2011 höjs nivån 
med ytterligare 0,5 mnkr.

En viktig del i upplevelsen av gatumiljön är de närliggande 
grönytornas skötsel. Trädbeskär ningar, vägrensslåtter, 
skötsel av buskage-, planterings- och gräsytor är arbeten 
som måste utfö ras för att helhetsintrycket av staden ska 
upplevas som positivt. 

Under de senaste åren har försök gjorts med ett antal olika 
metoder för att hålla tillbaka ogräset på våra gator och 
vägar. Såväl mekanisk bekämpning, manuella metoder 
och kemisk bekämpning med olika preparat har prövats. 
Tekniska nämnden har tidigare lyft nivån och prioriterat 
markrenhållningen för att i större utsträckning kunna 
utföra ogräsbekämpning. Denna inriktning gäller även 
under 2011 då verksamheten tillförs ytterligare 0,5 mnkr.

Tekniska nämnden ansvarar för samtliga 158 allmänna 
lekplatser i kommunen. Det långsiktiga målet är att alla 
lekplatserna på sikt skall vara tillgänglighetsanpassade. 
Under 2011 kommer ytterligare ca 10 st lekplatser att åt-
gärdas vilket innebär att 45 st lekplatser kommer att hålla 
denna höga standard.

Under 2011 kommer skogsverksamhetens slutavverkningar 
primärt att göras i stormskadade områden. Gallringar 
i yngre skog fortsätter som tidigare. Tillsammans med 
Borås Energi och Miljö AB startas ett försök med stubb-
skörd för att producera biobränsle.

Investeringar

Förbifart Sjöbo – Fristadvägen genom Sjöbo

När riksväg 42 har getts en ny sträckning är det viktigt 
att anpassa Fristadsvägen i be fintlig sträckning till dess 
nya funktion ge nom att minska körytorna, anläggande av 
cirkula tionsplatser samt att åstadkomma bättre separe ring 
av gång- och cykeltrafiken allt för att för bättra trafiksäker-
het, minska miljöstörningar samt minska barriäreffekten. 
För den kommunala delen av förbifart Sjöbo bedöms in-
vesteringsutgiften uppgå till 34,0 mnkr som avsätts 2012.

Attraktiv stad 

För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov 
av att hitta en samsyn bland de aktö rer 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 2, Torggatan 
och Stora Brogatan. Närmast till hands står Österlång-
gatan norrut mot Högskolan och Västerlånggatan genom 
centrum. Det kommer inom de närmaste åren också att 
bli aktuellt att rusta upp Västerbrogatan i samband med 
utbyggnaden av Krokshallsområdet. Inom de närmaste 
åren finns också ett behov av översyn av belysningen i cen-
trum inom ramen för det pågående Stadsmiljöprogram-
met. För 2011 avsätts 3,0 mnkr.

Bullersaneringsplan

Kommunfullmäktige har antagit en bullersaneringsplan 
som syftar till att minska olägenheter för boende inom 
centralorten. De åtgärder som omfattas av planen är bygg-
nadstekniska åtgärder på fastigheter framförallt fönsterby-
ten samt bullerskydd företrädesvis bullerplank placerade 
vid vä gen eller i tomtgräns. Projektets totalkostnad är 
beräknad till 13,5 mnkr. Då åtgärder ej kunnat utföras 
i den takt som planerats äskar Tekniska nämnden inga 
medel 2011. Nästkommande års behov får bestämmas av 
fas tighetsägarnas intresse.

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 fullmäktige- el-
ler Kommunstyrelsebeslut skall in väntas för varje enskilt 
projekt. Anslaget för 2011 är 10,0 mnkr och är förhöjt 
med anledning av stor renovering av Kungsbron. Om en 
enskild insats ett år gör att anslaget överskrids så avräknas 
detta nästa års volym. 
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Handikappolitisk plan

Kommunens nu gällande handikappolitiska plan för 
Borås Stad utgår från tillämpliga delar av FN:s standard-
regler om delaktighet och jämlikhet för människor med 
funktionshin der. En prioriterad åtgärd är att förbättra 
gångbanesyste mets ytor genom justering och ny belägg-
ning. 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 Kommunfull-
mäktige 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 2011 är 3,0 mnkr. Aktuella projekt är bl a 
Skaraborgsvägen och Västerlånggatan. Även gång- och 
cykelvägar där Vägverket är väghållare kan bli aktuella. 
Kommunen är beredd att bidra till finansieringen om 
detta är angeläget och innebär en tidsmässig framflytt-
ning. 

Reinvestering av gatubelysning

I avvaktan på att en överenskommelse träffas mellan Sveriges 
kommuner och landsting och Vägverket om verkets överta-
gande av kommunal belysning på vägverksvä garna 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 inves-
teringsutrymmet. För 2011 avsätts 1,0 mnkr.

Belysning Trollstigen

För belysning på Trollstigen mellan Saltemads Camping 
och Sjöbo avsätts 1,0 mnkr under 2011.

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. 
För år 2010 har redan medel tilldelats som avser mindre 
åtgärder. Etapperna kommande år är större och kräver ut-
redningar samt studier för att vi skall få en kollektivtrafik 
för framtiden i Borås Stad. Under 2011 och 2012 planeras 
följande åtgärder:
• Utbyggnad av nya hållplatser utmed Getängsvägen, 

Repslagargatan och Armbågavägen.

• Ombyggnad av terminalen vid lasarettet med syfte att 
prioritera kollektivtrafikens framkomlighet och mot-
verka genomfart av biltrafik.

För dessa projekt avsätts 6,0 mnkr varav 3,0 mnkr under 
2011.

Upprustning av centrummiljöer

Ursprungligen var investeringsmedlen avsedda för upp-
rustningsåtgärder i tätorterna utanför cen tralorten. Senare 
utökades möjligheten att även använda medel till åtgärder i 
stadsdelcentra i centralorten. Hittills har centrumupprust-
ningsåtgärder gjorts i Sandared, Viskafors, Fristad, Sjöbo 
Torg och Dalsjöfors centrum. Utanför centralorten kvarstår 
behov av centrumupprustning i Sandared och Sjömarken. 
Därefter kommer centrummiljöer i de mindre tätorterna att 
prioriteras. I centralorten pågår upprustning av Trandareds 
torg och behov finns av upprustning av Brämhults torg. För 
genomförande av åtgärder inom projektet avsätts 1,0 mnkr 
under 2011.

Förstudie Hässle Torg

Ett arbete inleds med inriktning att göra Hässle Torg mer 
inbjudande. Till en förstudie avsätts 200 tkr under 2011.

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 natur-
reservatet Rya Åsar, Ryda sportfält och Saltemads cam-
ping. Vandringsleden Knalleleden passerar över bron.

Det finns önskemål om att kunna trafikera sträckan 
Öresjö–Ålgårdsdammen med turbåt, vilket inte är möj-
ligt idag på grund av för låga broar. Vid ett utbyte av 
Saltemads bron är det möjligt att tillskapa tillräcklig höjd 
för båttrafik under denna bro. För projektet avsätts 3,0 
mnkr under 2012.

Promenadstråk längs Viskan

Eftersom staden en gång byggdes längs Viskan så ligger 
idag flera viktiga målpunkter på be kvämt 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 gång-
stråk längs vattnet skulle också utgöra grunden för rekrea-
tion och upplevelser. Under 2011 är det mest sannolikt 
att sträckan mellan Sven Ericssonsgatan och Kv Kamelian 
genomförs. För detta projekt avsätts 2,5 mnkr under 2011.
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Armbågabron

Knallelandsrondellen är idag hårt belastad vid högtrafik. 
Cirkulationsplatsen skall klara av att ta hand om både 
genomfartstrafiken på väg 42, trafiken på huvudvägnätet 
mellan Sjöbo och cent rum samt all den lokala trafiken i 
anslutning till Knalleland och arenaområdet. I stort sett 
all trafik mellan norra och södra Borås kanaliseras genom 
Knallelandsrondellen då det finns få alternativ vägar. 
Belastningen på Knallelandsrondellen förväntas öka ytter-
ligare p g a att antalet besökare till Knalleland ökar och att 
det inom några år planeras för nya verksamheter vid bl a 
Nordskogen.

För att avlasta Knallelandsrondellen från trafik anläggs 
en ny angöring till västra Knalleland ge nom att Armbå-
gavägen och Repslagaregatan byggs samman med en ny 
förbindelse över Viskan. Det skapas på det viset ytterligare 
ett alternativ för trafiken söderut från framförallt västra 
Knalleland och idrottsområdet vid Borås Arena. Investe-
ringsutgiften för projektet är beräknad till 12,0 mnkr och 
utförs under 2010 och 2011 varav 8,0 mnkr avsätts under 
2011.

PA Halls terrass

För närvarade pågår ombyggnaden av Kulturhuset vid 
PA Halls terrass. Den allmänna platsen som inramas av 
Kulturhuset, Gustav Adolfskyrkan och Bäckängskolan ska 
rustas upp och öppnas upp mot Stora Brogatan. Ytan ska 
enligt detaljplanens intentioner bli en levande plats och 
ges en flexibel utformning som möjliggör ett innehåll som 
kan variera efter årstid, väder, tid på dygnet. För gatunätet 
kring kulturhuset föreslås åtgärder med bl a förhöjd kors-
ning vid Sturegatan/Gustav Adolfsgatan, gångfartsom-
råde utmed Gustav Adolfsgatan och nya p -platser utmed 
Salängsgatan. Preliminärt uppskattad investeringsutgift på 
12,0 mnkr avsätts under 2011.

Parkgatan gångfartsområde

I samband med projektet ”Kulturidrottsplats Ramnaval-
len” aktualiseras en ombyggnad av Parkgatan utmed 
Ramnavallen. Förslaget är att gatan utformas som 
gångfartsområde liknande utformningen av Idrottsgatan 
vid Sjuhäradshallen. Syftet är att öka trafiksäkerheten för 
besökarna till idrottsanläggningen och museet. Ombygg-
naden innebär också bättre entréförhållanden till museet 
och den nya klubbstugan. Investeringsutgiften beräknas 
till 2,0 mnkr som avsätts 2011.

Grönområdesplanen

Projektet avser genomförande av de åtgärder som omfat-
tas 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. När 
det gäller fortsättningen av de områden som föreslagits i 
Grönområdesplanen krävs en ny inventering. Av de platser 
som återstår krävs i många fall detaljplaneförändring, 
avstängning av gator och en del platser som inte längre 
är aktuella. Från 2011 krävs att man tar ställning till hur 
grönområdesplanen skall se ut i fortsättningen. För 2011 
avsätts 0,5 mnkr.

Renovering av lekplatser

Tekniska nämnden förvaltar 158 lekplatser inom kommu-
nen. En del av lekplatserna är slitna och uppfyller ej längre 
säkerhetskraven. För säkerheten på lekplatser gäller idag sär-
skilda normer. Lekplatserna skall be siktigas 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 avsätts 4,0 mnkr 
under 2011. Investeringsutrymmet avser lekplatser såväl i 
tätorten som i ytterkommundelarna. Tekniska nämnden 
förutsätts att efter diskussion med stadsdelarna upprätta en 
prioriteringslista över de lekplatser som skall åtgärdas. 

Lekplats Almenäs

För nyanläggning av lekplats vid Almenäs avsätts 1,0 
mnkr under 2011. Lekplatsen kommer att bli anpassad för 
funktionshindrade.

Upprustning Ekarängen/Hulta

Avser upprustning av parkområdet och lekplatsen. För 
2011 avsätts 2,0 mnkr.

Övergripande verksamhetsmål

Gator och vägar

Målet för trafiksäkerheten är 0-vision likt den nationella 
nivån. Senast kända uppgift över antal trafikolyckor under 
2009 var 519 st. Målsättningen med trafiksäkerhetsarbetet 
är att antalet personskador skall minska.

Egen organisation

Sjukfrånvaron under 2010 är hittills 1,7 % vilket är 
väsentligt under genomsnittet i Borås. Målet för 2011 är 
att sjukfrånvaron högst skall vara 3 %. Antalet sjukfall 
över 60 dagar är hittills under 2010 5 st. Målet för 2011 
är att bibehålla denna låga nivå. Den arbetade tiden för 
timavlönade hittills under 2010 motsvarar 3,6 årsarbeten. 
Målet för 2011 är att detta skall minska till 3,0 årsarbeten.
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Väghållning

Huvudgator, km 75 75 75

Kostnad kr per m² 27:11 27:98 29:67

Lokalgator, km 214 214 215

Kostnad kr per m² 16:50 14:11 14:79

Vägföreningsvägar, km 167 167 167

Kostnad kr per m² 11:58 7:98 8:11

Km enskilda vägar med statligt och kommunalt bidrag 473 475 485

Kommunalt bidrag per meter 3:50 3:50 3:50

Beläggningsunderhåll m2 98 170 29 000 41 000

Belagd yta % 3,1 0,9 1,3

- kostnad kr per m2 71:97 71:00 73:00

Trafikbelysning

- antal lampor 20 700 20 900 20 900

- energiförbrukning MWh 7 258 7 200 7 250

Nyttokort miljöbil 779 1 000 800

Boendeparkering, antal tillstånd 213 400 300

Parkverksamhet

Kulturparker m2 1 257 315 1 286 289 1 298 946

Kr/m2 6:77 6:85 7:75

Naturparker m2 5 001 572 5 003 331 5 014 774

Genomsnitt kr per m2 0:18 0:14 0:23

Total parkareal m2 6 258 887 6 292 620 6 313 720

- kr per m2 2:76 2:90 3:06

Parkkostnad kr per invånare 169 178 188

Parkyta m2 per invånare 61 62 61

Skogsdrift

Produktiv skogsmark, ha 9 100 9 100 9 200

- avsatt till naturvård, ha 2 500 2 500 2 500

- avsatt till naturreservat, ha 700 700 900

Avverkning

Avverkning totalt m3 sk 28 000 33 600 40 600

Avverkningsnetto kr per m3 sk 213 132 141

Flisproduktion

Flisad volym m3 s 18 200 20 000 20 000

Nettointäkt kr per m3 s 53 57 59
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Persontransporter

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Intäkter 3 902 3 300 4 044

Kostnader -59 022 -55 850 -57 344

Nettokostnader -55 120 -52 550 -53 300

Kommunbidrag 54 150 52 550 53 300

Resultat -970 0 0

Ackumulerat resultat - - -

Nettoinvesteringar - - -

Nämndens uppgift
Fr o m och med den 1 mars 2006 ingår den nya avdel-
ningen för persontransporter under Tekniska nämndens 
ansvar. Inom avdelningen samlas kompetensen för per-
sontransporter under en och samma nämnd. Tidigare låg 
ansvaret på i första hand kommundelsnämnderna.

Verksamhetens ansvarsområden är
• Färdtjänst
• Transporter till och från daglig verksamhet
• Särskoleskjutsar
• Beställningscentral för färdtjänst
• Trafiksäkerhetsfrågor kring transporter
• Upphandling av persontransporter
• Bilpool för kommunanställda

Ekonomiska förutsättningar
Nettokostnaderna budgeteras till 53,3 mnkr för 2011 
vilket är en ökning med ca 1,5 % jämfört med 2010.

Nämndens uppdrag 2011
Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktions-
nedsättning 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 kol-
lektivtrafiken. 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.

Särskoleskjutsarna ansvarar för transport till både grund- 
och gymnasiesärskolan. Verksamheten bedrivs med egna 

fordon och förare. I möjligaste mån skall förarna vara 
kända av resenärerna.

Bilpoolen som startade hösten 2007 består av 23 st person-
bilar. Tre olika storlekar på bilarna finns. Alla fordon är 
numera miljöbilar. Vid byte skall i första hand biogasbilar 
väljas. 

VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Färdtjänst

Antal tillstånd 

- totalt 4 673 4 700 4 700

- kvinnor 3 118 3 150 3 150

- män 1 555 1 550 1 550

Antal tillstånd/1 000 invånare

- Borås 45 47 47

- Riket 40

Antal tillstånd under 65 år 829 800 800

Antal resor 262 202 258 000 270 000

Kostnad per resa, kr 187 181 177

Särskoleskjutsar

Antal fordon 9 9 9

- därav fordon med alkolås 9 9 9

Bilpool

Antal fordon 23 23 23

- därav miljöfordon 22 22 23
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Miljö- och konsumentnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Intäkter 6 797 7 525 7 764

Kostnader -16 226 -18 375 -24 564

Nettokostnader -9 429 -10 850 -16 800

Kommunbidrag 10 395 10 850 16 800

Resultat 966 0 0

Ackumulerat resultat 1 606 1 606 -

Nettoinvesteringar - - -

Nämndens uppgift
Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbe-
tet med att nå stadens miljömål och en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling. Nämndens uppgift är att som lokal 
tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efter levs. 
Tillsynsansva ret omfattar miljöbalken med delområdena 
miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade om-
råden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och 
producent ansvar samt livsmedels-, smitt skydds-, tobaks- och 
strålskyddslagstiftning arna. 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 ge-
nom information och rådgivning verka för ökad kunskap och 
engagemang för miljöfrågorna hos såväl företag och organi-
sationer som enskilda boråsare. Fr o m 2011 tillförs nämnden 
ansvaret för konsumentvägledning, ekonomisk rådgivning, 
energi- och bostadsinformation samt arbetet med Fairtrade. 

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 samhällseko-
nomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas

• Återanvändning och återvinning av och annan hushåll-
ning 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 upphand-
ling och Fairtrade-diplomering

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden 
budgeteras till 16,8 mnkr. Nämnden har fått kommun-
bidraget höjt med 5,3 mnkr avseende de tillkommande 
verksamheterna och 0,5 mnkr till en ny tjänst som bl a ger 
förutsättningar till att flytta fram positionerna i arbetet med 
”Hållbar utveckling”. I kommunbidraget ingår 200 tkr till 
naturvårdsfonden vars syfte är att medverka till ett progres-
sivt 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 uppdrag 2011

Livsmedelskontroll
För 2011 är inriktningen att bedriva en planerad kon-
trollverksamhet med den för respektive objekt fastställda 
kontrolltiden som utgångspunkt. Kontrollerna kommer att 
ske i form av såväl revisioner som inspektioner och prov-
tagningar. Revision innebär en fullständig genomgång av 
verksamheten enligt Livsmedelsverkets checklista medan 
en inspektion endast omfattar vissa moment i denna.

Vidare kommer formerna för information och rådgivning 
att utvecklas. Det är ett faktum att många verksamhets-
utövare har bristande kunskaper om livsmedelshantering 
och vilka krav som gäller, vilket gör att många ärenden 
kräver avsevärt mer tid än kontorets planering. Det är inte 
ovanligt med tidskrävande information i ärenden som 
senare inte resulterar i att någon verksamhet etableras.
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Boende och närmiljö
En prioriterad uppgift 2011 är att slutföra och följa upp 
tidigare års tillsynsprojekt avseende egenkontrollen av 
inomhusmiljön i skolor. Senast 2010 skall radonförekom-
sten i skolor och förskolor inte överstiga 200Bq/kbm. 
Nämnden följer under 2010 upp fastighetsägarnas insatser 
och fr o m 2011 kommer förelägganden med stöd av mil-
jöbalken att riktas mot de fastighetsägare som inte utfört 
mätningar eller genomfört nödvändiga åtgärder.

Miljötillsyn
Miljö- och konsumentnämnden har tillsynsansvar för 
i princip samtliga miljöfarliga verksamheter i staden 
(Länsstyrelsen ansvarar för Ryaverket samt ett fåtal objekt 
inom textilindustrin). 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. I ansvarsområdet 
ingår också tillsyn avseende bl a förorenade områden, 
kemiska produkter, täkter samt avfall. 

Miljöövervakning
I miljöövervakningen ingår att delta i den fysiska plane-
ringen och i det miljöstrategiska arbetet, bl a med miljö-
mål och gröna nyckeltal. Ytterligare en uppgift är att ställa 
samman fakta om tillståndet i miljön som underlag för 
beslut. Mätningar sker av luftkvaliteten och när det gäller 
naturvårdsfrågorna finns en naturdatabas som kontinu-
erligt uppdateras. Buller i den yttre miljön hör också till 
ansvarsområdet. Under 2011 avser nämnden att ytterligare 
utveckla formerna för information om miljösituationen till 
Boråsarna. Bl a har en tjänst som miljöinformatör tillsatts.

Ekonomisk rådgivning, 
konsumentvägledning och Fairtrade
Genom Konsument Borås ska nämnden ge allmänheten 
vägledning i såväl allmänna konsumentfrågor, rekla ma-
tions hantering som ekonomisk rådgivning. I detta  ingår 
även att man enligt Skuldsaneringslagen ska lämna råd 
och anvisningar till skuldsatta personer. Hos Konsument 
Borås ligger sedan 2008 även arbetet med Fairtrade City-
konceptet. 

I dagsläget är väntetiden 5–6 månader för att få hjälp med 
ekonomisk rådgivning. Målet är att minska den tiden till 
2 månader. Inom det konsumenträttsliga området är am-
bitionen en fortsatt betoning på förebyggande arbete, bl a 
genom en ökad satsning på information till lärare. När det 
gäller Fairtrade är målet att bibehålla diplomeringen som 
Fairtrade city genom att öka inköpen av Fairtrademärkta 
produkter. 

Övergripande verksamhetsmål

Egen organisation
Nämndens sjukfrånvaro ligger på 5,8 % hittills under 
2010. Nämndens mål är att sjukfrånvaron skall minska till 
2,0 % under 2011.

Antalet sjukfall över 60 dagar är för närvarande 4 st. Må-
let för 2011 är att dessa skall minska till 1 st.
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Livsmedelskontroll
Antal livsmedelsverksamheter 680 680 700

Antal inspektioner/revisioner 462 780 600

Antal delegationsbeslut* 358 300

Boende och närmiljö
Antal inspektioner* 247 450

Antal delegationsbeslut* 538 400

Miljötillsyn
Antal tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter 177 177 177

Antal inspektioner* 180 300

Antal delegationsbeslut* 357 200

Konsumenträttslig rådgivning
Konsumentkontakter 4 856 4 000 4 500

Studiebesök 49 60 50

Marknadsundersökningar/Produktsäkerhetskontroller 2 4 2

Informationsaktiviteter 90 40 45

Informationsmaterial 3 500 3 000 3 300

Skuldrådgivning
Klientkontakter 1 517 2 500 2 500

Förhandlingsärenden 179 350 350

Studiebesök 5 20 20

Informationsaktiviteter 9 30 30

* Ej budgeterat för 2010
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Kulturnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Intäkter 34 153 25 415 25 772

Kostnader -141 340 -139 815 -144 772

Nettokostnader -107 187 -114 400 -119 000

Kommunbidrag 107 471 114 400 119 000

Resultat 284 0 0

Ackumulerat resultat 656 656

Nettoinvesteringar -15 300 -50 700 -62 185

Nämndens uppgift
Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås till 
en bra och attraktiv stad att leva i. En stad som ger alla in-
vånare möjligheter till information, kunskap och upplevel-
ser för att kunna ta aktiv del i den demokratiska processen 
och utvecklas som människa.
• Kulturnämnden ska i detta syfte bedriva biblioteks-

verksamhet, musei- och utställningsverksamhet, teater, 
dans- och musikverksamhet inklusive kulturskola, 
filmverksamhet och annan kulturell verksamhet

• Kulturnämnden ska slå vakt om kulturarvet och kul-
turmiljön och stimulera intresset för lokalhistoria och 
lokalhistorisk forskning. Den kultur- och bildnings-
verksamhet som bedrivs av föreningar och organisatio-
ner 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 funktionshin-
drade och grupper med annat modersmål, ska vara 
ledstjärnor i kommunens kulturarbete

• Barn och ungdomar ska 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.

Fr o m 2011 har Kulturnämnden även ansvaret för Stads-
arkivet och Folkrörelsernas arkiv. 

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Kulturnämnden budgeteras till 
119,0 mnkr. Nämndens kommunbidrag har ökat med 8,9 
mnkr för övertagandet av Stadsarkivet och Folkrörelsernas 
arkiv och minskat med 2,3 mnkr avseende bidragsgivning-
en till Kulturföreningen Tåget som flyttas till Fritids- och 
folkhälsonämnden.

I budgeten ingår en tillfällig ökning med 1,5 mnkr som 
avser flytt- och inhyrningskostnader för de tillfälliga loka-
lerna hos Borås Wäfveri. I kommunbidraget ingår också 
1,5 mnkr i en utökad Kultursatsning till bl a Kultursko-
lan, Cultural Planning och Almedahls museeum.

Nämndens uppdrag 2011
Även under 2011 bedrivs större delen av Kulturverksam-
heten i Borås Wäfveris lokaler. Kulturkontoret, Stadsbib-
lioteket och Stadsteatern återfinns i gammal fabriksmiljö 
med central placering och möjlighet till nya konstellatio-
ner och samarbeten. Kvar i Kulturhuset finns det om-
byggda Konstmuseet.

Under våren 2011 är Borås Stadsteater fortsatt utlokalise-
rad till Borås Wäfveris lokaler. Den tillfälligt uppbyggda 
scenen med publikplatser och servering fungerar mycket 
bra. Familjeföreställningen Tyra Sventon kommer att 
pågå till slutet av januari 2011. Under våren sätts Tjechovs 
Körsbärsträdgården upp där hela teaterns fasta ensemble 
medverkar. 

Stadsbibliotekets uppsökande verksamhet kommer att 
utvidgas under 2011. Två bokbussar köps in, som kommer 
att nå nya målgrupper. En av bokbussarna får karaktären 
av kulturbuss, med ett bredare utbud genom samverkan av 
kulturförvaltningens alla verksamheter. Den uppsökande 
verksamheten, som bedrivs genom arbetsplatsbiblioteken 
bör kunna samordnas med bokbussverksamheten.

Borås Konstmuseum kommer även under 2011 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 2011 
planeras 4 större utställningar medan Videoboxen har 5 
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planerade projekt däribland en kortfilmsfestival med Jan 
Troell. 

Borås ställning som en framgångsrik Skulpturstad skall 
utvecklas. De hittills genomförda skulpturutställningarna 
får en fortsättning med en ny biennal 2012. 

De kulturhistoriska museerna kommer under 2011 att ge-
nomföra sex större utställningar däribland Nordic Award 
in Textiles. Externa utställningscuratorer och formgivare 
kommer att bjudas in i högre omfattning. 

Borås Kulturskola fortsätter sitt integrationsarbete med 
KUL-år. Fr o m höstterminen 2010 finns det kulturskole-
filialer på Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Sammantaget 
förväntas 1 150 sjuåringar delta i KUL-året under 2011.

Under 2011 fortsätter samarbetet mellan verksamheterna 
på Norrby, Kulturnämnden och AB Bostäder. En gemen-
sam mötesplats har skapats där besökarna erbjuds biblio-
tek, samhällsrådgivning, demokratifrågor och information 
till de boende. 

Investeringar

Inventarier och div mindre investeringar

Ett årligt anslag avsätts i investeringsbudgeten för inköp 
av inventarier och andra diverse mindre investeringar. För 
2011 finns 500 tkr tillgängligt.

Konstnärlig utsmyckning och inköp av konst

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

Konstnärlig utsmyckning, textilkonst

För att tillvarata det textila arvet och nyskapande textil 
ut veckling/design, avsätts ett utrymme på 100 tkr under 
2011 för inköp av textil konst med placering på Textil-
museet.

Återlämningsautomat Stadsbiblioteket

System för självbetjäning för återlämning av medialån. 
Tillsammans med den nya RFID-tekniken effektiviserar 
funktionen biblioteksarbetet och arbetsmiljön. På sikt bör 
personalstyrkan kunna reduceras i samband med personal-
förändringar. Dimensioneringen av återlämningsautoma-
ten är ej klar. Tills vidare avsätts 3 000 tkr under 2011.

Kulturhuset, etapp 2–4

Ombyggnaden av Kulturhuset beslutades slutgiltigt i 
Kommunfullmäktige den 21 november 2007 med en bud-
get på sammanlagt 115 mnkr och ett genomförande under 
åren 2009–2011. Till dags dato är Konstmuseet klart och 
teatersalongen försedd med nya stolar.

Efter Konstmuseet och Teatersalongen har samtliga reste-
rande etapper projekterats samtidigt. Även ombyggnaden 
sker parallellt för största effektivitet, ekonomi och framför 
allt med hänsyn till publik och brukare. Återflytt till det 
nyrenoverade Kulturhuset beräknas till augusti 2011.

Resterande etapper:
• Etapp 2. Entréer, inre kommunikation, Lilla scenen och 

nytt café
• Etapp 3. Stadsbiblioteket och administration
• Etapp 4. Stadsteatern (utom stora scenens salong)
Total investeringsutgift för återstående etapper beräknas 
till 99,0 mnkr. För arbeten under 2011 avsätts 50,0 mnkr.

Black Box

Avser nybyggnad på Kulturhusets innergård som främst 
skall användas till repetitionslokal och gästspelsscen för 
teatern. Lokalförsörjningsnämnden har tidigare fått ett 
projekteringsuppdrag för nybyggnationen. Beräknad 
investeringsutgift uppgår till 11 800 tkr vara 7 800 tkr 
avsätts under 2011. 

Övergripande verksamhetsmål

Kultur
Huvudbiblioteket är tillfälligt lokaliserat till Borås Wäfve-
ris gamla lokaler 2010–2011. Öppethållandet har varit 62 
timmar per vecka. För 2011 sätts målet till 72 timmar per 
vecka.

Egen organisation
Nämndens sjukfrånvaro ligger på 3,1 % vilket är under 
kommunens genomsnitt. För 2011 är målet att bibehålla 
denna relativt låga nivå.

Antalet sjukfall över 60 dagar är 14 st. Målsättningen för 
2011 är att dessa skall minska till 10 st.

Timavlönad personal uppgår till motsvarande 6,0 årsar-
beten. Målet för 2011 är att timavlönade skall minska till 
motsvarande 5,2 årsarbeten.
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Biblioteksverksamhet

Antal bibliotek 1 1 1

Antal medialån 655 659 600 000 500 000

Öppethållande tim per vecka 72 62 62

Antal program och utställningar 278 170 170

Antal besök huvudbiblioteket 352 822 320 000 300 000

Museiverksamhet och kulturminnesvård

Borås Museum

Antal besökare 28 147 30 000 30 000

Antal utställningar 5 2 2

Öppethållande tim per vecka 42 42 36

Textilmuseet

Antal besökare 33 933 35 000 38 000

- därav betalande besökare 8 647 9 000 10 000

Antal utställningar 17 7 6

Öppethållande tim per vecka 42 42 36

Konst och utställningsverksamhet

Antal föremål 4 029 4 047 4 060

Antal besökare 44 155 40 000 40 000

därav betalande besökare 8 803 10 000 10 000

Antal utställningar 15 13 20

Öppethållande tim per vecka 42 42 42

Teaterverksamhet

Antal besökare 24 576 15 770 13 202

Antal produktioner 19 18 10

Antal premiärer 5 5 3

Antal föreställningar 198 202 106

Studieorganisationer och stöd till föreningsverksamhet

Antal studieförbund med bidrag 8 8 8

Antal föreningar med bidrag 34 32 31

Kulturskolan

Antal elever 1 990 2 000 1 950

Antal veckotimmar 560 560 550

Kulåret i grundskolan år 1

Antal elever 1 000 1 086 1 150

Antal veckotimmar 100 100 100
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Utåtriktad verksamhet

Elevkonserter 487 500 500

Lunchkonserter 8 8 8

Filmverksamhet

Borås Bio

Antal filmvisningar 198 190 190

Antal besökare 10 920 10 900 11 000

Övriga filmarrangemang

Antal filmvisningar 13 8 10

Antal besökare 1 590 800 1 000

Skolbio

Antal filmvisningar 104 100 95

Antal besökare 9 417 9 500 9 000
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Utbildningsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Intäkter 117 760 109 236 111 574

Kostnader -577 362 -574 704 -574 324

Nettokostnader -459 602 -465 468 -462 750

Kommunbidrag 463 661 465 468 462 750

Resultat 4 059 0 0

Ackumulerat resultat 13 308 13 308 13 308

Nettoinvesteringar, 
Utbildningsnämnden 0 0 0

Nettoinvesteringar, 
Lokalförsörjningsnämnden 459 0 500

Nämndens uppgift
Utbildningsnämnden ansvarar för de frivilliga skolformer-
na gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och det offent liga 
skolväsendet för vuxna i kommunen. Vuxenutbildningen i 
Borås omfattar grundläggande vuxenutbildning, gymna-
sial vuxenutbildning, påbyggnadsutbildningar, vuxenut-
bildning för utvecklingsstörda (särvux) och svenskunder-
visning för invandrare (SFI). I verksamheten ingår också 
kvalificerade yrkesutbildningar (KY).

Huvuduppgiften är att förmedla kunskaper och skapa för-
utsättningar 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 Utbildningsnämndens ansvar hör det kommunala 
uppföljningsansvaret för ungdomar 16–20 år enligt 1 kap 
18 § Skollagen.

Ekonomiska förutsättningar
Beräkningen av kommunbidraget har i huvudsak grun-
dats på den budget som Kommunfullmäktige antagit 
för föregående budgetåret. Med utgångspunkt i denna 
verksamhetsvolym har, förutom en löne- och kostnads-
kompensation på 2,3 % respektive 1,5 %, en justering för 
den beräknade volymminskningen av gymnasieskolans 
elever gjorts med -3,8 %. Dessutom har 2,7 mnkr för Ut-

vecklingsenheten förts över till Stadsdelsnämnd Norr i den 
nya organisation som träder i kraft 1 januari 2011. Detta 
sammantaget gör att kommunbidraget till Utbildnings-
nämnden uppgår till 462,8 mnkr för 2011. 

När det gäller den osäkerhetsfaktor som de fristående gym-
nasieskolorna utgör i budgethänseende, har Utbildnings-
nämnden för 2011 fått resurser för att kunna finansiera en 
oförändrad volym av elever i fristående skolor. Skulle det 
vid intagningen inför höstterminen 2011 visa sig att ett 
större antal elever söker sig till friskolor än vad som tidigare 
har varit fallet, finns centrala medel avsatta för att täcka de 
ökade kostnader detta innebär för nämnden.

Nämndens uppdrag 2011
Under 2011 kommer tre viktiga reformer att påverka Ut-
bildningsnämndens verksamheter. En ny skollag kommer 
att börja gälla den 1 juli 2011, ett nytt betygssystem införs 
och en ny gymnasieskola startar 2011/12. Detta medför 
att nämnden måste genomföra en rad insatser under året, 
t ex information- och kompetens utvecklings insatser, för 
att kunna verkställa dessa reformer.

Från och med höstterminen 2009 har elevantalet minskat 
och enligt prognoserna fortsätter minskningen fram till 
2014. Samtidigt är osäkerheten stor kring omfattningen av 
de fristående gymnasieskolornas etablering och vad detta 
kommer att medföra för Utbildningsnämndens verksam-
het. Nämnden ska kontinuerligt följa utvecklingen och 
hela tiden vara beredd på att göra anpassningar i den egna 
verksamheten.

Inom ramen för Utbildningsnämndens ansvar för det 
kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16–20 
år ska nämnden från och med 1 januari 2011 ansvara den 
projektledartjänst som finns för Unga Framtid Sjöbos 
samarbete med Fristad Folkhögskola.

Utbildningsnämnden bör, när det gäller vuxenutbildning-
en, arbeta för en ökad samordning och utveckling inom 
Sjuhäradsregionen (REGVUX Sjuhärad). Inom Västra 
Götalandsregionen kommer en kompetensplattform eta-
bleras för att förstärka sambandet mellan vuxenutbildning 
och kompetensförsörjning på regional nivå, och Utbild-
ningsnämnden ska sköta detta för Borås Stads räkning.
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Övergripande verksamhetsmål

Gymnasieskola
Målet för hur många elever som lämnar gymnasieskolan 
med minst betyget Godkänd i samtliga kurser i ett full-
ständigt eller utökat program (se avsnittet Övergripande 
verksamhets- och kvalitetsmål) uppfylls 2010. Andelen 
elever som lämnar gymnasieskolan med minst Godkänt 
i samtliga kurser har stadigt förbättrats varje år, varför 
målet för 2011 är realistiskt att arbeta för att uppnå. Prog-
nosen för elever som fullföljer sin utbildning 2010 är att 
målet uppfylls, och nämnden räknar med att uppnå målen 
även för 2011.

2010 uppfylls målet att 41 % av eleverna på Individuella 
programmet går vidare till ett nationellt program efter ett 
år på IV. Målet för 2011 kvarstår dock på samma nivå (se 
avsnittet Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål) och 
kan komma att behöva revideras p g a nya behörighetsreg-
ler till nationella program införs i den nya gymnasieskolan 
som startar 2011.

Egen organisation
Jämfört med hur det ser ut för kommunen som helhet (se 
avsnittet Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål), 
ligger Utbildningsnämnden på en låg nivå för sjukfrån-
varo, timavlönade och deltidsanställda. Nämnden arbetar 
för att bibehålla de låga nivåerna.

Investeringar

Sven Erikssonsgymnasiet, bibliotek

500 tkr avsätts 2011 för en förstudie.

Bäckängsgymnasiet, idrottshall

500 tkr avsätts 2013 för en förstudie.
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Gemen sam administration

Nettokostnader tkr -10 928 -10 730 10 937

Gymnasieskola

Antal elever 4 273 4 355 4 239

Kostnad kr per elev 75 701 75 771 79 242

- lokaler och fysisk miljö 17 282 17 649 18 427

- lärare, övrig undervisning 36 520 37 996 39 932

- läromedel 7 114 4 420 4 992

Elever från andra kommuner 741 812 857

Elever från Borås i andra kommuner 88 89 65

Elever från Borås hos landsting 49 42 35

Antal elever i Borås i fristående gymnasieskolor 648 684 776

Nettokostnader tkr -338 740 -346 267 346 154

Gymnasiesärskola

Antal elever 156 158 158

Kostnad kr per elev 249 113 -245 941 -264 011

Elever från andra kommuner 41 43 49

Elever från Borås i andra kommuner 12 11 11

Nettokostnader tkr -33 651 -34 807 35 491

Vuxenutbildning

Genomsnittligt elevantal 1 479 1 520 1 472

- grundläggande vuxenutbildning 226 238 238

- gymnasial vuxenutbildning 592 492 522

- påbyggnadsutbildning/KY/YH 144 150 143

- SFI 445 565 494

- Särvux 72 75 75

Nettokostnader tkr -67 236 -61 528 -62 696

Naturskolan
Nettokostnader tkr -694 -674 -684
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Sociala omsorgsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Kommunbidrag 574 750

Nettoinvesteringar, 
Sociala omsorgsnämnden -39 0 -300

Nettoinvesteringar, 
Lokalförsörjningsnämnden -880 -18 165 -28 101

Tidigare investeringar avser investeringar gjorda av Socialnämnden 
inom Sociala omsorgsnämndens verksamhetsområde 

Nämndens uppgift
Sociala omsorgsnämndens huvuduppgifter är att fullgöra 
kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som 
i lag sägs om Socialnämnd vad avser individ- och famil-
jeomsorg för vuxna, omsorg om personer med funktions-
nedsättning samt stöd och service till personer under 65 
år med psykiska funktionshinder inkl hemsjukvård och 
boendestöd i ordinärt boende. Sociala omsorgsnämnden 
ansvarar för kommunens verksamhet enligt lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden 
fullgör också kommunens uppgifter enligt lagen om as-
sistansersättning (LASS). Sociala omsorgsnämnden utövar 
ledningen av hälso- och sjukvården inom sin verksamhet.

Individ- och familjeomsorg för vuxna
Sociala omsorgsnämnden ska arbeta för att förebygga 
och motverka missbruk av alkohol och andra beroen de-
framkallande medel. Kommunens am bition 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.

Omsorg om personer med 
funktionsnedsättning
Sociala omsorgsnämnden ansvarar för kommunens om-
sorg om personer med funktionsnedsättning. Här ingår 
insatser för personer som omfattas av LSS-lagstiftningen 
(t ex utvecklingsstörda och vuxenhjärnskadade).

Sociala omsorgsnämnden ansvarar för kommunens insat-
ser inom socialpsykiatrin och därmed också för insatser 
i samband med den nya vårdform som infördes den 1 
september 2008, öppen psykiatrisk tvångsvård. På kom-
munens ansvar ligger då att tillgodose behov av boende 
och sysselsättning. 

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Sociala omsorgsnämnden uppgår 
till 574,8 mnkr, vilket är en minskning med 323,1 mnkr 
jämfört med det kommunbidrag som Socialnämnden 
hade 2010. Minskningen beror på att verksamhet har förts 
över till framförallt till stadsdelsnämnderna och Arbets-
livsnämnden i den omorganisation som träder i kraft den 
1 januari 2011. I kommunbidraget ligger kompensation 
för löne- och kostnadsökningar på 2,3 % respektive 1,5 %. 
I ökningen ges också resurser för en ökad volym inom om-
sorgen av personer med funktionsnedsättning enligt SoL 
och LSS, social psykiatrin, sjukersättning till externa assis-
tanssamordnare, införande av avgiftsfria bad för personer 
som har stöd enligt LSS, samt för att nämnden ska kunna 
fortsätta det vräkningsförebyggande arbetet. Kommunsty-
relsen har, precis som för 2010, 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 2011

Individ- och familjeomsorg för vuxna
Sociala omsorgsnämnden ska fortsätta arbetet med att 
utveckla en fungerande vårdkedja mellan de olika insatser 
som finns i verksamheten. Motivationsenheten flyttar 
under 2011 till Biskopsmössan där platserna utökas från 
nuvarande åtta till tio. Detta förväntas leda till att antalet 
externt köpta vårdygn kan minska.

Nämnden ska forstätta med det vräkningsförebyggande 
arbetet i samarbete med övriga IFO-verksamheter som 
numera ligger under andra nämnders ansvar. Arbetet bör 
även utvecklas så att alla målgrupper kan nås. 
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Omsorg om personer med 
funktionsnedsättning

LSS-verksamhet

Sociala omsorgsnämnden ska under 2011 fortsätta det 
utbildningsprojekt inom nämndens LSS-verksamhet, som 
påbörjades 2009 och som fortsatt under 2010. För att höja 
kompetensnivån krävs åtgärder i form av validering och 
utbildning. Målet är att all anställd personal vid behov ska 
kunna cirkulera i alla delar av verksamheten.

För att höja livskvaliteten för personer med funktionsned-
sättning ska Sociala omsorgsnämnden införa avgiftsfria 
bad för personer inom Borås Stad som har stöd enligt LSS.

Under 2010 påbörjades upphandling av daglig verksam-
het enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Brukaren 
får genom detta möjlighet att välja utförare. Utförandet i 
kommunal regi sköts av Arbetslivsnämnden, som får driva 
verksamheten på samma villkor som externa utförare. 
Ersättningen till utförarna grundas på brukarnas behov av 
personalstöd. Under 2011 ska Sociala omsorgsnämnden 
följa upp hur verksamheten har påverkats både avseende 
kvalitet och ekonomi.

Nämnden ska följa upp entreprenaderna inom boende 
med särskilt stöd och service enligt LSS, både avseende 
kvalitet och ekonomi som grund för jämförelser mellan 
kommunens boendeenheter och entreprenaderna.

Övergripande verksamhetsmål

Funktionsnedsättning
Målet för 2011 är att alla brukare som så önskar ska ha en 
genomförandeplan som är upprättad i samråd med dem 
(se avsnittet Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål). 
Sociala omsorgsnämnden fortsätter arbetet med dessa 
genomförandeplaner.

Målet för 2011 för både den genomsnittliga handlägg-
ningstiden från ansökan om bistånd till beslut och den 
genomsnittliga handläggningstiden från beslut till verk-
ställighet kvarstår på samma nivå som 2010. Detsamma 
gäller för 2014 (se avsnittet Övergripande verksamhets- 
och kvalitetsmål).

Utbildningsnivån inom funktionshinderverksamheten är 
låg. Målet för 2011 är att nivån ska höjas ordentligt för 
att 2014 ligga på en nivå som är jämförbar med den inom 
äldreomsorgen (se avsnittet Övergripande verksamhets- 
och kvalitetsmål). För att nå dit ska nämnden fortsätta den 
utbildningssatsning som påbörjades under 2009 och som 
fortgått 2010.

Investeringar

Biskopsmössan

Ombyggnaden syftar till att skapa lokaler som tillgodo-
ser verksamhetens behov hos IFO Vuxen. Där kommer 
verksamhet för människor med missbruksproblematik 
att bedrivas i form av en motivationsenhet med åtta till 
tio platser, samt någon form av öppen daglig verksamhet. 
Det kommer också finnas två lägenheter, som vid behov 
kan användas som utredningsboende för familjer och/eller 
utsatta kvinnor.

För Biskopsmössan har ett totalutrymme på 6,9 mnkr 
avsatts och 3,4 mnkr är kvar att disponeras under 2011.

Särskilda boenden inom Socialpsykiatrin, 
Sonat/Serenadgatan, Kelvingatan, och Badhusgatan

Det befintliga boendet på Badhusgatan är i behov av re-
novering och ombyggnad för att motsvara verksamhetens 
behov. Boendet delas i två enheter, Sonat/Serenadgatan 
och Kelvingatan, som planeras att innehålla 12 respektive 
10 lägenheter.

För Sonat/Serenadgatan har ett totalutrymme på 15,5 
mnkr avsatts, varav 7,8 mnkr för 2011.

För Kelvingatan har ett totalutrymme på 15,5 mnkr av-
satts, varav 7,6 mnkr för 2011.

För Badhusgatan avsätts 0,5 mnkr för en förstudie under 
2011.

Nya boenden enligt LSS, Trollgatan och Brämhult

De nya boendena på Trollgatan och Brämhult följer in-
tentionerna i ”Lokalplan för bostäder med särskild service 
(LSS) i Borås Stad” som Kommunfullmäktige fastställde 
2008-04-17. Boendena planeras innehålla 6 lägenheter 
vardera. Lokalförsörjningsnämnden har under våren 2010 
fått uppdrag att projektera för ett nytt boende på Trollga-
tan.

För Trollgatan har ett totalutrymme på 11,6 mnkr avsatts, 
varav 8,6 mnkr återstår för 2011.

För boende i Brämhult avsätts ett totalutrymme på 11,6 
mnkr att disponeras under 2012.

Inventarier till nya boenden enligt LSS 
och Socialpsykiatrin

För investeringar i utrustning/inventarier och grundut-
rustning för nya boenden enligt LSS och Socialpsykiatrin 
avsätts ett totalutrymme på 1,2 mnkr, varav 0,3 mnkr för 
2011 då boendet på Trollgatan beräknas tas i drift.
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Individ- och familjeomsorg för vuxna

Antal aktualiserade personer 1 035 1 224 1 145

Öppenvård

Antal personer som är föremål för individuellt behovsprövade öppna insatser 188 228 312

Genomsnittlig kostnad per person i individuellt behovsprövade öppna insatser 78 789 88 152 43 764

Heldygnsvård

Antal placerade personer med heldygnsvård 85 80 134

- varav asylsökande 0 0 0

Vårddygn per placerad 97 92 101

Kostnad per vårddygn 1 310 1 225 673

Bistånd som avser boende

Antalet personer som under året bott i Kategoriboende 114 127 64

Genomsnittlig kostnad per person som bott i Kategoriboende 113 973 130 838 217 099

Antal boende i övergångslägenhet/ sociala kontrakt 172 175 151

Omsorg om personer med funktionsnedsättning
LSS-verksamhet

Definitionerna har omarbetats, varför det inte finns några mått för budget 2010

Antal beslut om LSS-insats 737 830

Antal LSS-boenden (lgh), barn och ungdom 4 2

Antal LSS-boenden (lgh), vuxna 334 327

Externt köpta platser, boende 20 20

Antal personer med verkställda beslut om personlig assistans enligt LSS 80 75

Antal personer med verkställda beslut om personlig assistans enligt LASS, kommunal utförare 82

Antal personer med verkställda beslut om daglig verksamhet 441 435

Antal personer med verkställda beslut om korttidsvistelse 157 165

Socialpsykiatri
Personer med insatser inom psykiatrin enl. SoL 215 240 230

Personer med insatser inom psykiatrin enl. LSS 6 15 15

Antal psykiatriboenden (lgh) 77 77 77

Psykiskt funktionshindrade i övergångsbostad 4 5 5

Externt köpta platser för psykiskt funktionshindrade 7 9 9

Antal psykiskt funktionshindrade med hemtjänst i ordinärt boende 110 125 125
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Arbetslivsnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Kommunbidrag 209 600

Nettoinvesteringar -

Nämndens uppgift
Arbetslivsnämnden är en ny nämnd i Borås Stad från och 
med 1 januari 2011. Nämndens verksamhetsområden har 
till och med 2010 organiserats under två nämnder, Social-
nämnden och Kommunstyrelsen.

Arbetslivsnämndens huvuduppgifter är att fullgöra kom-
munens arbetsmarknads- och syssel sättnings politiska 
insatser. Vidare ansvarar nämnden för att bidra till att 
motverka arbetslösheten i kommunen genom att verk-
samheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes 
behov. Insatser som leder till att individen kan försörja sig 
ska prioriteras.

Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och 
åtgärder vid flyktingmottagning och invandring, integra-
tion i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser 
gällande nationella minoriteter och förvaltningsområde för 
finska. Introduktionscenter, som ansvarar för kommunens 
flyktingmottagning, ska medverka till att de nyanlända 
flyktingarna blir delaktiga i samhället, kan delta i sam-
hällslivet samt bli självförsörjande. Arbetslivsnämnden har 
också ansvar för att samordna ansökningar för statsbidrag 
till insatser för asylsökande.

Arbetslivsnämnden sköter utförandet av daglig verksamhet 
för funktionshindrade och inom socialpsykiatrin. Sociala 
omsorgsnämnden är beställare av dessa insatser. Nämn-
den ansvarar också för en kommungemensam fixartjänst 
enligt lagen om kommunal befogenhet att tillhandahålla 
servicetjänster åt äldre. 

Nämnden ansvarar dessutom även för Borås Stads del i 
Sjuhärads Samordningsförbund, där övriga parter är För-
säkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalands-
regionen och kommunerna Bollebygd, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn, Herrljunga och Vårgårda. Samord-

ningsförbundet ska besluta om mål och inriktning för den 
finansiella samordningen och stödja samverkan mellan 
parterna. 

Ekonomiskt bistånd, socialbidrag, utgår efter särskild 
prövning till den som inte själv eller på annat sätt kan till-
godose sina behov. Det är Arbetslivsnämndens uppgift att 
sköta detta.

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personliga 
ombud.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till Arbetslivsnämnden uppgår till 
209,6 mnkr, vilket är en uppräkning av den verksamhet 
som förs över från Socialnämnden respektive Kommun-
styrelsen med 2,3 % för löneökningar och 1,5 % för övriga 
kostnadsökningar. I ramen ligger också en extra resurs 
för att kunna skapa fler feriejobb under sommaren för 
ungdomar.

En av de vinster som bildandet av en ny Arbetslivsnämnd 
förväntas ge är att kunna ha en flexibilitet mellan utbetal-
ning av försörjningsstöd och åtgärder för att få ut männis-
kor i sysselsättning. Därför förväntas Arbetslivsnämnden 
kunna fortsätta med den satsning på unga vuxna som 
Socialnämnden startade 2009. Denna satsning skulle 
ge resultat i form av minskade utbetalningar av försörj-
ningsstöd och bör fortsättningsvis kunna inrymmas i det 
utrymme som finns för detta. På samma sätt förväntas 
nämnden kunna hantera de ökade kostnader för OSA-
arbeten som aviserats.

En sammanslagning och utvidgning av samordningsför-
bunden i Sjuhärad innebär enligt förslaget att Borås bidrag 
ökar. Borås Stad ska då även kunna ta del av samtliga in-
satser som förbundet erbjuder. Då Samordningsförbundet 
är ett komplement till kommunens egen verksamhet, för-
väntas Arbetslivsnämnden kunna rymma ett ökat bidrag 
inom sitt kommunbidrag genom de effekter åtgärderna 
har på andra områden i nämndens verksamhet.
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Nämndens uppdrag 2011
Det sker och har skett stora förändringar inom socialför-
säkringsområdet och arbetsmarknadsområdet. Detta har 
inneburit ett ökat ansvar för kommunen för människor 
som tidigare har varit statens ansvar genom att de har 
omfattats av sjuk- eller arbetslöshetsförsäkringar. Stora 
krav ställs därför på Arbetslivsnämnden. Nämnden måste 
hantera försörjningsstödet på ett aktivt sätt, och ta vara 
på de möjligheter som finns att omvandla medel som 
”passivt” betalas ut i form av försörjningsstöd, till ”aktiva” 
lönemedel som del i anställning med anställningsstöd. 
Nämnden måste noga följa utvecklingen och vara beredd 
att vidta åtgärder om det visar sig nödvändigt.

Arbetslivsnämnden ska fortsätta den satsning på unga 
vuxna genom Arbetscenter som Socialnämnden påbörjade 
2009 i den omfattning nämnden bedömer nödvändig. 
Satsningen gjordes ursprungligen för att motverka att 
personerna i fråga fastnade i ett långvarigt bidragsbero-
ende, utan istället arbetade nämnden för att få ut dem i 
sysselsättning. Genom att nu alla sysselsättningsfrämjande 
åtgärder är samlade under samma nämnd som försörj-
ningsstödet, har Arbetslivsnämnden nu ansvar att göra 
sådana åtgärder att det samlade resultatet blir det bästa 
möjliga både för individen ifråga och för Borås Stad.

Arbetslivsnämnden ska i samverkan med näringslivet 
arbeta för att fler ungdomar i kommunen ska få feriejobb 
under sommaren.

När konjunkturer förbättras innebär det en förbättrad 
situation för personer som står nära den reguljära arbets-
marknaden. Satsningar för personer som står längre ifrån 
arbetsmarknaden sker genom aktiva insatser från Arbets-
förmedlingen i form av arbetsmarknadsåtgärder. Arbets-
livsnämnden måste då tillvarata dessa ökade möjligheter 
att utveckla en alternativ arbetsmarknad så att fler får 
möjligheter till egen försörjning genom arbete eller studier. 
Genom Återbruk ska nämnden inte bara ge meningsfull 
sysselsättning för arbetslösa och funktionshindrade, utan 
också skapa en fungerande utslussning till den öppna 
arbetsmarknaden.

Projektägarskapet för EU-projektet Kedjan, som Kom-
mundelsnämnden Brämhult har drivit fram till och med 
2010, överförs till Arbetslivsnämnden från och med 1 
januari 2011. Nämnden får driva projektet fram till det 
ska avslutas den 31 augusti 2011. 

Arbetslivsnämnden övertar också ansvaret för kommunens 
stöd till Föreningen Dagfolkhögskolan på Hässleholmen. 
Under året ska en utvärdering av verksamheten göras, och 
nämnden får ta ställning till om fortsatt stöd ska utgå till 
föreningen.

Den nya introduktionslag som börjar gälla den 1 de-
cember 2010, där staten till stor del återtar ansvaret för 
introduktion av nyanlända flyktingar, måste mötas med 
anpassning av Introduktionscenters verksamhet.

Inom Sjuhärads Kommunalförbund arbetas aktivt för att 
få till stånd en gemensam flyktingmottagning för hela 
Sjuhäradsbygden. Arbetslivsnämnden måste vara en aktiv 
part i detta arbete och stå för Borås Stads del i samarbetet.

Under 2010 påbörjade Socialnämnden upphandling av 
daglig verksamhet enligt LSS enligt Lagen om valfrihets-
system (LOV). Villkoren för kommunens utförare, dvs. 
Arbetslivsnämnden från och med 1 januari 2011, är de 
samma som för externa utförare. Ersättningen till utförar-
na grundas på brukarnas behov av personalstöd. Arbets-
livsnämnden har att anpassa sin utförarverksamhet till de 
ekonomiska ramar som sätts av Sociala omsorgsnämnden i 
sin roll som beställare av verksamheten.

Personliga ombud har i sitt uppdrag via Socialstyrelsen 
att vara en oberoende företrädare för klienten. Arbets-
livs nämnden bör, genom att arbetsmarknads- och 
syssel sättningspolitiska insatser samt ansvaret för försörj-
ningsstöd organiseras under samma nämnd, kunna åstad-
komma en större samverkan mellan dessa enheter och de 
personliga ombuden.

Övergripande verksamhetsmål

Individ- och familjeomsorg
Målet för 2010, att högst 800 hushåll skulle vara långsik-
tigt beroende av försörjningsstöd kommer inte att uppnås 
(se avsnittet Övergripande verksamhets- och kvalitetsmål). 
Antalet nya hushåll som är berättigade till försörjningsstöd 
har fortsatt att öka, men i betydligt lägre rakt än under 
2009. Socialnämnden har under 2010 gjort en särskild 
satsning för unga vuxna genom Arbetscenter där social-
sekreterare och coacher jobbar tillsammans för att ge rätt 
stöd och därigenom en bättre möjlighet till egen försörj-
ning genom arbete eller studier.

Målet för 2011 blir att sänka  antalet hushåll som är lång-
siktigt beroende av försörjningsstöd något jämfört med 
det senast kända läget. För att nå målet görs satsningar för 
personer som står längre ifrån arbetsmarknaden genom 
att Arbetslivsnämnden utvecklar och utökar en alternativ 
arbetsmarknad där fler får möjligheter till egen försörjning 
genom arbete eller studier.
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Integration
Efter augusti 2010 är det 80 %, i arbetsför ålder som inte 
uppbär ekonomiskt bistånd 18 månader efter ankomst. 
Därmed ser prognosen god ut för att uppfylla målet för 
2010 (se avsnittet Övergripande verksamhets- och kvali-
tetsmål). Trots detta sätts målet för 2011 till 65 %, och 
orsaken är att de flyktingar som nu kommer till Borås står 
betydligt längre från arbetsmarknaden än vad de som har 
kommit tidigare har gjort. Den största delen har mycket 
dålig skolbakgrund, många är analfabeter och har inte 
haft något arbete under lång tid.

För att bibehålla ett utvecklat introduktionsprogram med 
tydlig koppling till arbetet med att få ut flyktingar som 
idag är kommunplacerade i sysselsättning, kommer extra 
tillfälliga personalförstärkningar samt förstärkta deltagar-
aktiviteter ske under året. Detta är en grundförutsättning 
för att en nyanländ ska stå rustad för sin egen försörjning.

Den 1 december 2010 börjar en ny introduktionslag att 
gälla. De förändrade reglerna kommer att innebära att 
ansvaret för att flyktingen ej ska vara beroende av ekono-
miskt bistånd efter introduktionsperioden till största delen 
kommer att ligga på staten via Arbetsförmedlingen. För 
flyktingar som kommunplaceras före december 2011 gäller 
dock de gamla reglerna. Därför är det svårt att i dagsläget 
sätta mål för 2014.

VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Individ- och familjeomsorg
Ekonomiskt bistånd

Hushåll med försörjningsstöd 2 370 2 800 2 800

Ekonomiskt bistånd per hushåll, kr 41 950 38 619 39 275

Antal månader med bistånd per hushåll 18,6 20 20

Antal hushåll som fått bistånd i 10 månader eller mer under året 751 800 900

Flyktingmottagning

Mottagna flyktingar 174 150 150

Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Socialpsykiatri

Antal psykiskt funktionshindrade i daglig verksamhet 275 250 250

Antal verksamhetsdagar i daglig verksamhet 16 133 16 000 16 000

Antal psykiskt funktionshindrade med personligt ombud 90 90 90
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Överförmyndarnämnden

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Intäkter 0 0 0

Kostnader -3 976 -4 450 -4 550

Nettokostnader -3 976 -4 450 -4 550

Kommunbidrag 4 500 4 450 4 550

Resultat 524 0 0

Ackumulerat resultat 509

Nettoinvesteringar - - -

Nämndens uppgift
I varje kommun skall finnas en Överförmyndarnämnd el-
ler en överförmyndare. Borås har sedan 2003 en Överför-
myndarnämnd. Ärendena kan indelas i ärenden beträffan-
de underåriga som en grupp och ärende beträffande god 
man och förvaltare som en annan grupp. Överförmyndar-
nämndens uppgift är att kontrollera förmyndare och god 
man/förvaltare främst avseende förvaltning av tillgångar.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 4 550 
tkr. Nämndens resursbehov kan komma att omprövas 
under 2011 till följd av den förändring som beskrivs under 
rubriken ”Nämndens uppdrag”.

Nämndens uppdrag 2011
Överförmyndarnämnden beskriver i sitt budgetförslag att 
det finns problem med rekrytering till de ställföreträdare-
uppdrag  där hot och/eller våld förekommer. Svårigheten 
att rekrytera innebär antingen att den enskilde står utan 
ställföreträdare eller att en förordnad ställföreträdare inte 
kan frånträda uppdraget trots att hot  eller våld finns. 
Kommunstyrelsen anser det lämpligt att Överförmyndar-
nämnden arbetar vidare för att finna ny former för dessa 
de mest svåra uppdragen. När lösningarna är klarlagda får 
Överförmyndarnämnden återkomma med en beskrivning 
av de ekonomiska konsekvenserna.
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Stadsdelsnämnderna

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2011

Nettokostnader -2 762 900

Kommunbidrag 2 762 900

Resultat 0

Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden 87 115

Stadsdelsnämnderna 640

Stadsdelsnämndernas uppgift

Övergripande
Från och med 2011 ansvarar tre stadsdelsnämnder, var och 
en inom sitt geog rafiska område, för frågor rör ande fri tid, 
kul  tur, grund skola, barnom sorg, indi vid- och familje om-
sorgens delområde för barn och familj samt äldreomsorg. 
Huvuddelen av uppgifterna sköttes tidigare av de tio kom-
mundelsnämnderna men uppgifter har även överförts från 
den tidigare Socialnämnden.

Utöver sina särskilt reglerade uppgifter skall stadsdels-
nämnderna följa utvecklingen inom stadsdel en och göra de 
fram ställ ningar till Kommunstyrelsen och andra  nämnder 
som nämnden finner på kall a  de samt avge yttranden i 
ärenden som berör stads delen. I uppgiften ingår även att 
utveckla och stärka den lokala demokratin och öka invå-
narnas möjlighet att påverka förhållandena inom respek-
tive geografiska område.

Stadsdels nämnderna svarar dessutom för kommungemen-
samma uppgifter. Stadsdelnämnden Norr har uppgifter 
inom förskola, skola och skolbarnsomsorg. Stadsdelsnämn-
den Väster har uppgifter inom individ- och familjeomsorg 
samt kost och lokalvård. Stadsdelsnämnden Öster har 
uppgifter inom äldreomsorg.

Fritid
Stadsdelsnämnderna driver fritidsgårdar i syfte att erbjuda 
aktiviteter och lokaler för invånarna inom sitt boen  deom-
råde. 

Stadsdelsnämndernas bidragsgivning till det lokala före-
ningslivet komplet terar de generella bidrag som Fritids- 
och folkhälsonämnden admi nistrerar. Bidrag kan ges till 
sam lings lokaler och före nings  gårdar.

Här ingår även den kommungemensamma verksamheten 
koloniverksamhet inklusive badresor på sommaren.

Kultur
Stadsdelsnämnderna ansvarar för folk- och skolbiblioteks-
verksamheten inom respektive kommundel, allmänkul-
turell verksamhet i den egna kommundelen samt stöd till 
lokala kulturför eningar (förening vars verksamhet endast 
omfattar en nämnds geografiska verksamhetsområde, 
t ex hembygdsföreningar). Nämnderna har också ansvaret 
för att kulturfrågorna beaktas i för skolan, skolan, fritids-
verksamheten, äldreomsorgen samt i den övergripande 
pla neringen i kommundelen.

Stadsdelsnämnderna ger bidrag till föreningars lokala kul-
turpro gram samt genomför kul turar ran ge mang. 

Den tidigare Kommundelsnämnden Fristad ansvarade 
för musikskoleverksamheten i sin kommundel. Stadsdels-
nämnden Norr övertar denna uppgift för samma geo-
grafiska område som gällt tidigare. I övriga kommunen 
ansvarar Kulturnämnden för denna verksamhet.

Grundskola, förskoleklass, 
grundsärskola och fritidshem
Stadsdelsnämnderna ansvarar för grundskola, förskoleklass 
och fritidshem inom sina geogra fiska områden. Stads-
delsnämnden Norr ansvarar för kommungemensamma 
särskilda undervisningsgrupper och grundsärskolan.
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Förskola
Stadsdelsnämnderna ansvarar för barnomsorgen inom sina 
geografiska områden. Här ingår förskola och annan peda-
gogisk verksamhet. I detta senare begrepp ingår pedago-
gisk omsorg, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet, 
skolbarnsomsorg och öppen förskola.

En näraliggande verksamhet är vårdnadsbidrag till famil-
jer med barn i åldern 1–3 år. Bidraget kan ges om barnet 
inte deltar i den förskola som finansieras av kommunen. 
Stadsdelsnämnden Norr är ansvarig.

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

Vård och omsorg om äldre

Särskilda boendeformer för service 
och omvårdnad

De s k särskilda boendeformerna med service och omvård-
nad 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. 

Övriga särskilda boendeformer 
och stöd till anhöriga

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 skall också kunna erbjuda sär-
skilda insatser för ”vård i livets slutskede”. I Borås Stad är 
det korttidsenheterna som ansvarar för denna inriktning. 

Ett projekt med Trygghetsplatser övergår till reguljär verk-
samhet fr o m 2011. På dessa platser erbjuds tillfällig av-
lastning m m utan biståndsbedömning. Stadsdelsnämnden 
Norr är ansvarig för platserna. Även det tidigare projektet 
med ett demensteam övergår till reguljär verksamhet. 
Stadsdelsnämnden Öster är ansvarig.

Hemtjänst

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

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. 

Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilite-
ring (MAR) och Tillsynsansvarig över social verksamhet 
(TÖS).

Dagverksamhet

Kommunen har ansvar för att genom olika dagverksamhe-
ter 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 bostadsan-
passningsbidrag. Stadsdelsnämnden Öster sköter den 
centrala administrationen.

Boendeplanering

Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för boendesamordning, 
vårdtyngdsmätning och boendeplanering för äldre, psy-
kiskt funktionshindrade och målgruppen för LSS.

Ekonomiska förutsättningar
Eftersom Stadsdelsnämnderna är nya nämnder finns inte 
några budgetförslag från dessa. Kommunbidragen till 
Stadsdelsnämnderna grundar sig i stället på de budget-
handlingar som de tidigare Kommundelsnämnderna 
lämnat . Dessutom har uppgifter hämtats från de nämn-
der, främst Socialnämnden, som tidigare ansvarat för delar 
av verksamheten.

Varje nämnd skall efter Kommunfullmäktiges beslut om 
kommunbidrag redovisa för Kommunstyrelsen hur de 
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beslutade kommunbidragen fördelas på olika delverk-
samheter. I samband med denna redovisning skall varje 
stadsdelsnämnd redovisa en beskrivning av planeringen av 
2011 års verksamhet.

För de tidigare kommundelsnämnderna har sedan 1995 en 
”resursfördelningsmodell” använts för att fördela resurser-
na mellan nämnderna. Efter det att resurserna till verk-
samhetsområdena (t ex skola) fastställts, har fördelningen 
till varje kommundelsnämnd grundats på strukturfaktorer 
och invånarantal för varje verksamhetsområde. Under 
2003 diskuterades fördelningsmodellen grundligt. Med 
anledning av detta beslöt Kommunfullmäktige till budge-
ten för 2004 om delvis nya principer. En del var att göra 
fördelningen tydligare och underlätta den politiska prio-
riteringsdiskussionen. 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 struktu-
rella faktorer och invånarantal. De strukturella faktorerna 
grundar sig i princip på offentlig statistik. Nedan redovisas 
de belopp som avsätts till respektive verksamhetsområde. 
Resurserna till den centrala administrationen beräknas 
inte enligt dessa principer utan här används en traditionell 
kostnadsbudgetering.

De grundläggande principerna för resurstilldelningen 
till de tidigare Kommundelsnämnderna har överförts 
till stadsdelsnämnderna. Det finns dock skillnader som 
grundar sig på att uppgifterna för stadsdelsnämnderna inte 
är identiska med de som gällt för kommundelsnämnderna. 
Varje stadsdelsnämnd får kommungemensamma uppgifter 
inom ett angivet delområde. För Stadsdelsnämnden Norr 
finns dessa uppgifter inom skola/barnomsorg, för Väster i 
huvudsak inom individ- och familjeomsorg samt för Öster 
inom äldreomsorg. Denna uppdelning i stadsdelsegna 
respektive kommungemensamma uppgifter medför att 
stadsdelsnämnderna tilldelas två kommunbidrag. Det ena 
avser den verksamhet som vänder sig till de egna invå-
narna och räknas fram enligt den resursfördelningsmodell 
som beskrivs i stycket ovan. Det andra avser den kom-
mungemensamma verksamheten och fastställs på samma 
sätt som kommunbidragen till övriga verksamheter i kom-
munen. Dessa kommungemensamma verksamheter finns 
förtecknade i avsnitten om respektive stadsdelsnämnd. I 
den kommungemensamma verksamheten ingår i även så-
dan tjänsteproduktion som vänder sig till hela kommunen, 
till exempel äldreboendena. 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 
2,3 % och priserna med 1,5 %. Dessutom har resurstill-

delningen räknats om till följd av volymförändringar och 
ambitionsökningar. 

För stadsdelsnämnderna totalt sett gäller, att utöver de 
resurser som tillförts för delverksamheter som överförts 
från andra nämnder, bibehålls den preliminära budgetram 
som beräknades i juni. Därutöver tillförs nämnderna re-
surstillskott till skolverksamheten med 20 ,0 mnkr. Skolan 
förstärks dessutom med 15,0 mnkr genom överföring av 
resurser från äldreomsorgen.

De tre nya stadsdelsnämnderna har i princip fått behålla 
den tilldelning av resurser till de administrativa funktio-
nerna som tidigare gällde för de tio kommundelsnämn-
derna. Det är angeläget att den nya organisationen får en 
effektiv administration. Därför får de nya nämnderna i 
denna budget ett sparkrav som innebär att varje nämnd 
skall minska sin administration med två årsarbetare. 
Nämnderna avgör själva hur detta skall göras men skall 
som ett led i arbetet med den slutliga nämndbudgeten för 
2011 visa hur minskningen skall göras. Minskningen skall 
göras inom de centrala administrativa tjänster som ingått i 
omflyttningarna med anledning av den nya organisation. 
Administrativa stödtjänster i de lokala verksamheterna, 
t ex ute på skolenheterna, har i princip inte påverkats av 
den nya organisationen och skall inte ingå i detta sparkrav. 
De resurser som frigörs får behållas av nämnden. Avsikten 
är att de skall leda till förstärkningar ute i verksamheterna.

Administration
Kommunstyrelsen har för 2011 avdelat 51,6 mnkr. Här 
finns inga kommungemensamma verksamheter. Be-
dömningen är att omfattningen av stadsdelsnämndernas 
verksamheter är så lika att det inte finns någon anledning 
att differentiera resurstilldelningen med hänsyn till t ex 
invånarantal. Detta är en annan princip än vad som gällde 
för de tidigare komundelsnämnderna där just invånaranta-
let var grund för resurstilldelningen. 

Fritid
Kommunstyrelsen har för 2011 avdelat 36,4 mnkr. Av 
beloppet avser 2,7 mnkr kommungemensam verksamhet. 

Vissa av de tidigare Kommundelnämnderna hade ett större 
ansvar för fritidsverksamhet än det som nu gäller för stads-
delsnämnderna. Nu ingår endast fritidsgårdsverksamhet.

Varje stadsdelsnämnd tilldelas en basresurs i förhållande 
till det antal fritidsgårdar som finns inom respektive stads-
del. Tilläggsresursen grundas på antalet invånare 10–18 år 
och samma strukturfaktorer som skolan. Som tilläggsre-
surs fördelas 59 % av den totala resursen på 33,7 mnkr.
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Kultur
I 2010 års budget avsattes 21,0 mnkr. Kommunstyrelsen 
har för 2011 avdelat 21,4 mnkr. Detta är den enda verk-
samhet som har samma uppgift hos stadsdelsnämnderna 
som hos de tidigare kommundelsnämnderna, varför det i 
detta fall går att jämföra med resurstilldelningen för 2010.

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 tilläggsre-
surs fördelas 15 % av den totala resursen. Stadsdelsnämn-
den Norr får en riktad resurs på 2,3 tkr till musikskolan 
i Fristad i likhet med den princip som tidigare gällt för 
Kommundelsnämnden Fristad.

Grundskola, förskoleklass 
och grundsärskola
För 2011 har Kommunstyrelsen av delat 900,4 mnkr, varav 
27,0 mnkr till den kommungemensamma verksamheten. 
Hänsyn tagits till att antalet barn i åldern 6–12 år väntas 
öka med 1,52 % och i åldern 13–15 år väntas minska med 
4,23 %. Befolkningsförändringarna medför att resurs-
tilldelningen förändras med halva den genomsnittliga 
kostnaden per invånare i åldersgruppen. 

Under senare år har kommundelsnämnderna totalt sett 
haft högre kostnader för skolverksamheten än de resurser 
som Kommunfullmäktige tilldelat nämnderna. För äld-
reomsorgen har gällt det motsatta. Därför flyttas i denna 
budget 15 mnkr från äldreomsorgen till skolan.

Ansvaret för skolskjutsar i linjetrafik har tidigare legat 
på Kommunstyrelsen. Detta sammanförs nu med övrig 
skolskjuts så att stadsdelsnämnderna får ett totalansvar. 
2,2 mnkr överförs till stadsdelsnämnderna.

Grundskolan får utöver ovanstående ett betydande resurs-
tillskott för att öka måluppfyllelsen, 20,0 mnkr tillförs. 
Härigenom ges möjlighet att öka insatserna till de yngre 
eleverna, t ex genom att minska storlekarna på klasserna. 
Dessutom ges möjlighet att bedriva sommarskola och an-
nan lovskola på alla skolenheter där detta behövs. Resur-
sen skall också användas till organiserad läxhjälp. 

Av den tilldelade resursen avsätts 27,0 mnkr till Stads-
delsnämnden Norr för kommungemensamma uppgifter. 
Återstoden, 873,4 mnkr, fördelas till de tre stadsdelsnämn-
derna enligt de principer som anges nedan

Resurstilldelningen till skolverksamheten grundas på bas-
resurs, 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 (62 744 kr) och 
per invånare i gruppen 13–15 år (73 810 kr). Verksamhe-
ten för gruppen 13-15 år beräknas vara 20 % dyrare än för 
gruppen 6-12 år, därav skillnaden i beloppen. Tilläggsre-
sursen 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 utlandsan-
delen.

Alla nämnder får särskild tilldelning av resurser för skol-
skjutsar. Utgångspunkt en för tilldelningen är respektive 
nämnds prognosticerade kostnader för 2010. Dessutom 
beaktas kända kostnadsförändringar för 2011. Fr o m 2011 
ingår även skolskjutsar med linjetrafik som tidigare beta-
lats av Kommunstyrelsen. Kostnaderna för linjetrafiken 
har ökat under 2010 men detta kompenseras av minskade 
kostnader totalt sett för beställningstrafiken på grund av 
bättre avtal för kommunen.

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. 

Barnomsorg
Kommunstyrelsen har för 2011 avdelat 591,2 mnkr, varav 
11,4 mnkr till den kommungemensamma verksamheten. 
Hänsyn har tagits till förändringar av antalet barn i de 
aktuella åldersgrupperna. Barnen i för skoleåldrarna väntas 
öka med 3,83 %. Barnen i skolbarnsomsorgsåldrarna 
väntas öka med 1,72 %. Resurstilldelningen ökas propor-
tionellt till befolkningsökningen. 

Genom riksdagsbeslut förändrades verksamheten den 1 
juli 2010. Då ökades målgruppen för den allmänna försko-
lan till att omfatta även treåringar. Tidigare gick gränsen 
vid fyra år. Genom att denna verksamhet innebär att 15 
timmar per vecka är avgiftsfria minskar intäkterna. 2,0 
mnkr tillförs kommunbidragen som kompensation utöver 
vad som tillfördes i 2010 års budget.
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Av den tilldelade resursen avsätts 11,4 mnkr till Stads-
delsnämnden Norr för kommungemensamma uppgifter. 
Återstoden, 579,9 mnkr, fördelas till de tre stadsdelsnämn-
derna enligt de principer som anges nedan.

Resurstilldelningen grundas på att 83 % av kostnaderna 
avser förskoleverksamhet och 17 % skolbarnsomsorg. 
Som basresurs avsätts i båda fallen 88 % av totalresursen. 
Denna fördelas efter invånarantal i åldrarna 1–5 år res-
pektive 6–9 år. 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. 

Verksamheten får cirka 32,9 mnkr i statsbidrag för 
intäktsbortfallet till följd av maxtaxan. Detta är i stort 
samma belopp som 2010. Detta skall fördelas till stads-
delsnämnderna. Kommunstyrelsen anser att Kommun-
fullmäktige, i likhet med tidigare, skall ge Kommunstyrel-
sen ett bemyndigande att göra detta. Kommunstyrelsens 
avsikt är att fördela detta med resursfördelningsmodellens 
relativa andelar som grund. Detta är en annan princip än 
den som används tidigare då fördelningen till större delen 
grundades på intäktsminskningen för varje kommundels-
nämnd när maxtaxan infördes. En mindre del fördelades 
redan tidigare med resursfördelningsmodellen som grund. 
En jämförelse gjort med 2010 års förutsättningar visar att 
denna förenklade metod inte innebär några stora föränd-
ringar mot den tidigare fördelningsmodellen. Dessutom 
är det olämpligt att använda ett flera år gammalt läge för 
intäktsbortfallet i fortsättningen.

De kommuner, som infört maxtaxa, får ett särskilt 
statsbidrag för att höja kvaliteten i barnomsorgen. Detta 
beräknas för 2011 till cirka 5,1 mnkr, i stort samma nivå 
som 2010. Kommunstyrelsen anser att statsbidraget skall 
användas till att anställa personal i barnomsorgen, vilket 
kan innebära färre barn i grupperna. Även för detta stats-
bidrag bör Kommunfullmäktige ge Kommunstyrelsen ett 
bemyndigande att besluta om fördelningen till stadsdels-
nämnderna. Kommunstyrelsens avsikt är att, i likhet med 
tidigare, använda principerna för resursfördelningsmodel-
len vid fördelningen av detta statsbidrag.

Individ- och familjeomsorg
Kommunstyrelsen har för 2011 avdelat 163,3 mnkr. Re-
surstilldelningen till individ- och familjeomsorgen grun-
dar sig på det budgetförslag för 2011 som Socialnämnden 
lagt fram. Den nivåhöjning av kommunbidragen med 9,0 
mnkr som gjordes under 2010 överförs till 2011. Dess-
utom ingår här de resurser som kommundelsnämnderna 

Brämhult, Norrby och Sjöbo tidigare haft för förebyg-
gande insatser i bostadsområdena.

Av den tilldelade resursen avsätts 22,9 mnkr till Stads-
delsnämnden Väster för kommungemensamma uppgifter. 
Återstoden, 140,4 mnkr, fördelas till de tre stadsdelsnämn-
derna. Fördelningen har skett med den verksamhet som 
nu finns i de olika geografiska områdena som grund.
Kommunstyrelsen inriktning är att återkomma med ett 
förslag till en modell för att fördela resurserna utifrån en 
kombination av invånarantal och relevanta sociala faktorer 
som används för övriga verksamheter. Det har inte varit 
praktiskt möjligt att göra detta nu t ex till följd av att 
kostnaderna för verksamheten inte tidigare fördelats på de 
geografiska områden som gäller nu.

Äldreomsorg
Kommunstyrelsen har för 2011 avdelat 998,6 mnkr, varav 
29,0 mnkr till kommungemensamma verksamheter. På 
grund av att de verkliga kostnaderna under de senaste åren 
varit lägre än resurstilldelningen från Kommunfullmäk-
tige har 15 ,0 mnkr överförts till skolverksamheten.

Av den tilldelade resursen avsätts 24,7 mnkr till Stads-
delsnämnden Öster för kommungemensamma uppgifter. 
Även Stadsdelsnämnden Norr har en kommungemensam 
uppgift, Trygghetsplatserna på Sjöboklint (4,3 mnkr). 
Återstoden, 969,6 mnkr, fördelas till de tre stadsdelsnämn-
derna enligt de principer som anges nedan.

Tilldelningen förändras p g a att antalet invånare i åldrar-
na 85 år och äldre minskar med 1,88 %, antalet invånare i 
gruppen 75–84 år minskar med 1,14 % respektive antalet 
invånare i gruppen 65–74 år ökar med 3,25 %. Resurstill-
delningen förändras i samma proportion som befolknings-
förändringen.

Resurstilldelningen till äldreomsorgen innehåller flera 
delmoment. Resurser avsätts till var och en av åldersgrup-
perna 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. Detta 
består till 98 % av andelen ensamstående. Dessutom tas 
hänsyn till respektive kommundels sociala tyngd genom 
att återstående 2 % av strukturindexet grundas på andelen 
lågutbildade (30 %) respektive utlandsfödda (70 %).

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 



Budget 2011  |  Stadsdelsnämnderna

 89

grundas hela resurstilldelningen på strukturindex, d v s 
här finns ingen basresurs.

Kommunstyrelsen fastställer i ett särskilt beslut de 
produktionsersättningar som gäller för respektive äldrebo-
ende. Från början avsåg dessa ersättningar enbart boenden 
med heldygnsomsorg. Eftersom boendena med hemtjänst-
insatser alltmer används för samma målgrupp infördes ett 
liknande produktionsersättningssystem för dessa för alla 
nya inflyttningar fr o m 1 april 2004. Produktionsersätt-
ningarna grundar sig i princip på att anläggningarna skall 
vara fullbelagda, dock med hänsyn till viss tomhet vid in- 
och utflytning. Det har tidigare funnits ett betydande an-
tal 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 produktions-
kostnaden till att platser står tomma. Producenterna kan 
för 2011 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 soma-
tik. Dessutom tas hänsyn till faktiska lokalkostnader och 
liknande. Fr o m 2007 gäller att priserna, som brukarna 
betalar, skall innehålla ett påslag som täcker intäktsbort-
fallet när platser står tomma. 

Kommunstyrelsen föreslår i ett avseende en förändring 
av taxan för vård och omsorg av äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Insatser till barnfamiljer har tidi-
gare särbehandlats men inpassas nu i de generella reglerna. 
En ny del är avgift för de nya trygghetsplatserna. Dessa 
får samma avgift som korttidsplatserna men då det här 
inte handlar om biståndsbedömd verksamhet gäller inte 
reglerna om förbehållsbelopp.

Totala kommunbidrag
För 2011 avsätts totalt 2 762,9 mnkr till kommunbidrag till 
stadsdelsnämnderna. Tilldelningen till de olika verksamhets-
områdena framgår av nedanstående tabell.

Kommunbidrag per verksamhetsområde mnkr

Kommunbidrag
2011

Administration 51 600

- varav kommungemensam 0

- varav stadsdel 51 600

Fritid 36 400

- varav kommungemensam 2 700

- varav stadsdel 33 700

Kultur 21 400

- varav kommungemensam 0

- varav stadsdel 21 400

Grundskola inkl särskola 900 400

- varav kommungemensam 27 000

- varav stadsdel 873 400

Barnomsorg 591 200

- varav kommungemensam 11 400

- varav stadsdel 579 800

Individ- och familjeomsorg 163 300

- varav kommungemensam 22 900

- varav stadsdel 140 500

Äldreomsorg 998 600

- varav kommungemensam 29 000

- varav stadsdel 969 600

Summa 2 762 900

- varav kommungemensam 93 000

- varav stadsdel 2 669 900

Statens resurstilldelning till kommunerna sker i allt 
väsentligt i ett generellt system med skatter och skat-
teutjämningsbidrag. Kommunfullmäktige fördelar dessa 
till nämnderna som kommunbidrag (något förenklat 
uttryckt). Sedan 2001 finns även riktade statsbidrag som 
finansieringskälla. I likhet med 2010 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 38,0 till sin barnomsorgsverksamhet. 
Även för äldreomsorgen och skolan finns statsbidrag. 

De tidigare kommundelsnämnderna fick för ett antal 
utpekade insatser resurstilldelning vid sidan om den gene-
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rella tilldelningen. I några fall finns dessa kvar men ingår 
fr o m 2011 i kommunbidraget till respektive nämnd för 
kommungemensam verksamhet. Stadsdelsnämnden Öster 
ansvarar för Sparrehus och bidrag till det finska dagcentret 
vid Hultasjögatan. Stödet till Spinnaren har flyttats till 
Sociala omsorgsnämnden. Stödet till pensionärslokaler, 
som tidigare ingått i denna särskilda tilldelning, förutsätts 
nu finansieras av de resurser som tilldelas i resursfördel-
ningsmodellen. Stadsdelsnämnden Norr får en särskild 
resurs i sitt kommunbidrag till den egna verksamheten för 
att kunna lämna bidrag till Blombacka.

Stadsdelsnämndernas 
uppdrag 2011

Övergripande

Kontakt med medborgarna

Stadsdelsnämnderna skall aktivt arbeta för att minska 
avståndet mellan politiker och invånare. En ökad öppen-
het bör leda till aktivare medborgarinflytande. Medel att 
nå detta kan vara attraktiva hemsidor, förslagslådor för 
synpunkter från allmänhet, öppet hus med möj lighet till 
direkt kontakt med politiker och öppna nämndsamman-
träden på olika ställen i stadsdelen.

Samarbete

Varje stadsdelsnämnd skall inom sitt område ha 
fungerande nätverk för samarbete inom skola-barn -
omsorg-fritid-individ- och familjeomsorg. Traditionella 
verksamhetsgränser får inte förhindra en helhetssyn på 
insatser till berörda barn.

Övergripande utredning

Inom kommunens verksamheter serveras mat i mycket 
stor omfattning. Ofta är produktionen centraliserad och 
mat transporteras ut till verksamheterna. Stadsdelsnämn-
den Väster är ansvarig för stadsdelsnämndernas frågor 
om kost. Nämnden får nu ett uppdrag att utreda andra 
alternativ till matproduktion med avsikt att hitta lokala 
lösningar i anslutning till den verksamhet där maten 
serveras. Utredningen skall i princip omfatta alla grenar 
av verksamheterna, även produktion av den mat som ingår 
i matdistributionen. I uppdraget ingår även att belysa 
Utbildningsnämndens verksamheter.

Fritid

Stadsdelsnämnderna driver fritidsgårdar i syfte att erbjuda 
aktiviteter och lokaler för invånarna inom sitt boen -
deom råde. Verk samheten skall skapa träff punkter som 
alternativ till det kommersiella fri tids  ut bu  det. Den skall 
ha en sär skild inriktning mot tonårsgrupper och arbeta i 
socialt förebyggande syfte. Detta gäller även för ungdoms-
arrangemang under veckoslut. Minst en fritidsgård eller 
annan samlingsplats för ungdomar skall finnas i var och 
en av de tidigare kommundelarna.

Kultur

Barn- och ungdomskultur skall prioriteras. Stadsdels-
nämnderna skall bedriva uppsökande biblioteksverksam-
het. Detta inne fat tar bl a boken-kommer-service till äldre, 
sjuka och personer med funktionsnedsättning.
Bibliotekens program- och utställningsverksamhet skall 
komplet tera övriga insatser inom informations- och ut  lå-
nings verksam het en. 

Samtliga nuvarande kommundelsbibliotek skall drivas 
vidare i minst den omfattning som gäller nu. Stadsdels-
nämnden Väster bör sträva efter att öka öppethållandet för 
biblioteket i Sandared då detta nu ligger på betydligt lägre 
nivå än för övriga.

Grundskola, förskoleklass 
och obligatorisk särskola

Stadsdelsnämnderna skall 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 behö-
riga till gymnasiet. I budgeten ingår resursförstärkning 
för satsningar på de yngre årsgrupperna. Minskad storlek 
på klasserna är en väsentlig del i detta. Nämnderna skall 
tillse att skolenheterna ger möjlighet till sommarskola och 
lovskola där detta behövs. Rutiner för hjälp med läxläsning 
skall finnas. De resurstillskott som ges till skolverksamhe-
ten i denna budget ger en ökad möjlighet till att säkerställa 
att dessa åtgärder genomförs. Nämnderna skall i tertialrap-
porterna och årsredovisningen utifrån vad som är tidsmäs-
sigt relevant redovisa planering och genomförande av dessa 
uppdrag.

Nämnderna skall ha tydliga rutiner för uppföljning av 
verksamhetens resultat. Dessa skall innefatta såväl ett 
totalt nämndperspektiv som ett perspektiv på enskilda 
klasser/individer. Särskilda analyser skall göras för de mål 
som ingår i de kommunövergripande verksamhets- och 
kvalitetsmål som ingår i kommunens budget och årsredo-
visning.

Trygghetsvandringar skall genomföras i alla Borås skolor.
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Alla elever skall under grundskolans senare del ges ut-
bildning i HBTQ-frågor av föreläsare med för frågorna 
relevant utbildning.

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

Stadsdelsnämnderna skall ge möjlighet för enskilda skol-
enheter 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.

Stadsdelsnämnderna ansvarar för att insynsbesök görs 
systematiskt i de fristående skolorna. 

Inom alla skolformer skall ett mål vara att miljömedvetan-
det och det ekologiska tänkandet skall öka.

Skollunchen skall vara ett huvudmål som ger eleverna 
minst en tredjedel av dagsbehovet. Maten skall vara nä-
ringsmässigt riktigt sammansatt och eftersträvansvärt är 
att närproducerade och/eller kravmärkta råvaror används. 

Skolhälsovården bör förstärkas och samarbetet mellan re-
gionens barnhälsovård och kommunens skol hälsovård bör 
fördjupas. Verksamheten bör utformas så att kontinuerlig 
dokumentation av varje individ alltid finns tillgänglig. 
Varje kommundelsnämnd skall tillse att elevhälsan uppfyl-
ler basnivån enligt villkor i avtal med Västra Götalandsre-
gionen.

Skolorna skall samverka med Kulturnämnden om insatser 
inom projektet ”Skapande skola”.

Förskola

Öppen förskola har under senare år fått allt mind re om-
fattning. Målet är att det i varje tidigare kommundel skall 
finnas minst en öppen för skola.

Det är viktigt att tidigt upptäcka barn med behov av 
särskilt stöd. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver 
mer stöd än andra skall få detta stöd utformat med hänsyn 
till egna behov och förutsättningar. För att klara detta bör 
samarbetet barnomsorg-socialtjänst-mödravård-barnavård 
utvecklas. Härigenom ges möjlighet att tidigt sätta in stöd 
där så behövs. Ett mål bör vara att det finns familjecentral 
i varje kommundel.

Stadsdelsnämnderna ansvarar för tillsyn i de fristående 
förskolorna

Efterfrågeutvecklingen inom barnomsorgen kan se olika 
ut. I en del av kommunen kan efterfrågan öka, medan 
den i en angränsande del minskar. Detta ställer krav på 
berörda stadsdelsnämnder att samverka vid förändringar. 
Ledig kapacitet måste användas om det är praktiskt möj-
ligt. Med de korta avstånd som finns inom centralorten 
torde detta inte innebära någon konflikt med kommunens 
skyldighet att erbjuda närbelägen barnomsorg. Det finns 
inga principiella hinder att någon stadsdelsnämnd driver 
institution utanför sitt område. Det är upp till berörda 
stadsdelsnämnder att tillsammans med Lokalförsörjnings-
nämnden hitta effektiva lösningar. 

Individ- och familjeomsorg

Stadsdelsnämnderna ansvarar för verksamhetsgrenen 
barn och familj. 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. 

Barn och ungdomars behov av insatser har legat på en hög 
kostnadsnivå. En viktig uppgift för de nya stadsdelsnämn-
derna blir att dels genom samarbete och dels för var och en 
inom sitt område finna former för en effektiv verksamhet. 
Med effektiv avses då hög måluppfyllelse i kombination 
med kostnadseffektiv produktion.

Kommunens ambition är att i första hand arbeta med 
förebyggande insatser, i andra hand erbjuda hjälp genom 
olika former av öppenvård på hemma plan och i sista hand 
göra placeringar utanför det egna hemmet.

Det är viktigt att öppenvårdsinsatserna ger möjlighet till 
tidigt socialt stöd och är lättillgängliga.

Föräldrautbildning i samverkan mellan kommun och 
region skall fortsätta.

Kommundelsnämnderna Brämhult, Norrby och Sjöbo har 
tidigare drivit projekt för att t ex förbättra sociala nätverk 
för att ge högre boendekvalitet i vissa bostadsområden. 
Dessa ska fortsätta som en del i det viktiga förebyggande 
arbetet.
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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 möjlig-
het att leva och bo självständigt under trygga förhållan-
den. Detta skall ske med respekt för självbestämmande 
och integritet.

Äldreomsorgen syftar ytterst till att skapa förutsätt-
ningar för gamla att leva ett så normalt och fullgott liv 
som möjligt. Detta sker företrädesvis gen om individuellt 
behovs prövade insatser i form av hemtjänst, hemsjukvård, 
särskilt boende 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 verk samheten inom äldreomsorgen produ-
ceras av kommunen. 

Stadsdelsnämnden Öster ges 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. Stadsdelsnämn-
dernas skall 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 komundelsnämnd måste säker-
ställa att vårdtagarna erbjuds denna form av biståndsbe-
slut.

Stadsdelsnämnderna har till uppgift att se till att er-
forderlig kompetens finns för att uppfylla kom munens 
skyldigheter inom hemtjänst och hemsjukvård men även 
inom habilitering och rehabilitering. Detta kan ske inom 
respektive nämnd eller genom gemen sam ma lösningar för 
flera nämnder.

Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående

Stadsdelsnämnderna skall 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.

Särskilda boendeformer för vård och omsorg

Utgångspunkten under senare år har varit möjlighet att 
bo kvar i sitt egna boende. Kommunen skall i första hand 
med hem tjänst och hemsjukvård och annat stöd i det 
ordinära boendet i form av dagcentraler, dagverk samhet, 
avlast ningsplatser, matdis tribution m m ge den enskilde 
möjlighet att bo kvar i den ursprungliga bostaden. När 
vård- och omsorgs be hovet blivit så omfattan de, att den 
enskilde inte längre anser att det kan tillgodoses i den 
ordinarie bostaden, blir flyttning till en särskild boende-
form aktuell. Denna bör då vara så flexibel att vård- och 
om sorgsinsatserna successivt kan anpassas efter växlande 
behov hos den enskilde. Det är viktigt att ge tydlig infor-
mation om de förutsättningar som gäller för att erhålla en 
plats på särskilt boende. 

Den som är 90 år eller äldre och som känner oro eller 
ångest avgör själv om den vill flytta till ett särskilt boende.

Verksamheten vid de särskilda boendeformerna skall 
känne tecknas av ett tryggt boende med personlig service 
och god omvårdnad, där omvårdnaden är det centrala 
begreppet. Genom en god omvårdnad skall den enskilde få 
möjlighet till ett så normalt vardagsliv som möjligt. Detta 
innebär att verk samheten skall utformas och bedrivas uti-
från 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 verksamhe-
ten i de särskilda boendena. Respektive stadsdelsnämnd 
ska göra en sådan redovisning för sina verksamheter. 
Stadsdelsnämnden Öster samordnar redovisningen.

Träffpunkter för äldre

Det är viktigt med träffpunkter för äldre. Olika slags 
aktiviteter, fysiska – psykiska – sociala, höjer livs kvaliteten 
och bidrar till ett hälsosamt åldrande. Stadsdelsnämn-
derna skall verka för ytterligare träffpunkter för pensio-
närer, 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 skall 
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. Stadsdelsnämnden Öster, som ansvarar för 
kommungemensamma äldreomsorgsfrågor, får uppdrag 
att utreda former och inriktning för detta. I utredningen 
skall även ingå att komma med förslag om anhörigcentral 
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för att avlasta anhöriga. Ofta finns stort behov av avlast-
ning för att ge anhöriga möjlighet till återhämtning. 
Möjligheten att skapa en anhörigcentral i centrum som en 
stödresurs för anhöriga skall belysas i utredningen.

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

Investeringar

Grundskolor

Om- och tillbyggnad av Bergdalskolan

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en om- och 
tillbyggnad av Bergdalsskolan för 50,5 mnkr. Här ingår 
8,5 mnkr för kök och matsal. Avsikten är att ändra lokal-
lösningarna till att ge bättre undervisnings- och arbetsut-
rymmen. Under tiden för beredningen av budgeten har 
Lokalförsörjningsnämnden anhållit om ett projekterings-
uppdrag där utgiften har ökat till 58,0 mnkr. Kommun-
styrelsen avsätter 58,0 mnkr i investeringsbudgeten, varav 
10,5 mnkr under 2011.

Ny idrottshall vid Daltorpskolan

Lokalförsörjningsnämnden har fått projekteringsuppdrag 
för att bygga en ny idrottshall i anslutning till Daltorp-
skolan. Kommunstyrelsen avsätter 21,0 mnkr, varav 15,4 
mnkr under 2011.

Ombyggnad av Kristinebergskolan

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en ombyggnad 
för 45,0 mnkr av Kristinebergskolan på grund av fuktska-
dor, utbyte av ventilations- och elanläggningar men också 
till följd av behov av förbättrad planlösning. Kommunsty-
relsen avsätter 45,0 mnkr, varav 3,0 mnkr under 2011.
Dessutom föreslår Lokalförsörjningsnämnden en ombygg-
nad av skolans gymnastiksal för 5,0 mnkr.
Kommunstyrelsen avsätter 5,0 mnkr under 2013.

Ombyggnad av Sandgärdskolans verkstadsbyggnad

Lokalförsörjningsnämnden har fått ett uppdrag att projek-
tera en ombyggnad av Sandgärdskolans verkstadsbyggnad 
för 4,0 mnkr på grund av fukt- och mögelproblem. Kom-
munstyrelsen avsätter 4,0 mnkr, varav 3,0 under 2011.

Ombyggnad av Särlaskolan

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att Särlaskolan 
skall byggas om för en beräknat utgift på 64,1 mnkr. 
Kommunstyrelsen avsätter 0,5 mnkr för en förstudie 
under 2011. 
Lokalförsörjningsnämnden har som en särskilt tillkom-
mande del föreslagit en ombyggnad av Särlaskolans 
kök- och idrottshallsbyggnad. Även denna del skall ingå i 
förstudien.

Ombyggnad av Bodaskolan

Lokalförsörjningsnämnden fick 2009 ett uppdrag att pro-
jektera en ombyggnad av Bodaskolan. Utöver att avhjälpa 
byggnadstekniska problem och modernisera lokalösning-
arna ingår att till skolan överföra fritidsgård och bibliotek 
samt att tillföra en samlingslokal. Projektet har delats i två 
etapper. En första del omfattar lokaler för årskurs 1–6 där 
utgiften beräknas till 31 mnkr. Kommunstyrelsen avsätter 
utrymme för denna utgift, varav 20,0 mnkr under 2011.

Den andra delen omfattar lokaler för årskurs 7–9. Utgiften 
beräknas till 69,0 mnkr, varav 2,0 mnkr under 2011. Den 
totala ombyggandsutgiften blir således 100 mnkr. 

Kommunstyrelsen har i sitt förslag korrigerat inriktningen 
av projektet jämfört med projekteringsuppdraget. Fritids-
gård och bibliotek på Hässleholmen skall vara kvar i de 
nuvarande lokalerna och inte flyttas till Bodaskolan.

För inventarieanskaffning i anslutning till etapp 1 avsätts 
640 tkr.

Ombyggnad av skolor i övrigt

Kommunstyrelsen avsätter i investeringsbudgeten 500 
tkr vardera under 2011 för förstudier för ombyggnad av 
Myråsskolan och Erikslundskolan.

Barnomsorg

Förskola Frufällegården

Lokalförsörjningsnämnden har fått uppdrag att projektera 
en tillbyggnad av Frufällegårdens förskola med två avdel-
ningar på grund av ökat behov av platser. Kommunstyrel-
sen avsätter 7,9 mnkr, varav 5,9 under 2011.

Förskola Ljungagården

Lokalförsörjningsnämnden har fått uppdrag att projektera 
en om- tillbyggnad av Ljungagårdens förskola i Fristad. 
Bakgrunden är problem med innemiljön och ett ökat 
behov av platser. Efter tillbyggnaden innehåller anlägg-
ningen sex avdelningar. Kommunstyrelsen avsätter 15,3 
mnkr, varav 13,3 mnkr under 2011.
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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 möjlig-
heten att placera barn i Fristad tätort minskar. Dessutom 
lämnas förhyrda lokaler. Lokalförsörjningsnämnden anger 
en utgift på 22,7 mnkr. Kommunstyrelsen avsätter 22,7 
mnkr med byggstart 2013.

Förskola Östermalmsgården

Östermalmsgårdens förskola invid lasarettet har sådana 
problem med byggnaden att verksamheten inte kan 
fortsätta på sikt. Lokalförsörjningsnämnden har fått ett 
projekteringsuppdrag som innebär att nuvarande byggnad 
rivs och ersätts med en ny byggnad med fyra avdelningar. 
Ombygganden görs efter det att den nya förskolan på Lil-
jeberget är klar för att nuvarande verksamhet skall kunna 
flytta dit. Kommunstyrelsen avsätter i investeringsbudge-
ten 14,4 mnkr, varav 10,9 mnkr under 2011.

Förskola Göta

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola 
byggs inom Göta kommundel. Härigenom kan tillfälliga 
lösningar ersättas. Kommunstyrelsen avsätter 22,0 mnkr 
med byggstart 2013.

Förskola Hedvigsborgsgården

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en utredning 
skall göras om en tillbyggnad av Hedvigsborgsgården på 
grund av ökat barnantal inom området. Kommunstyrelsen 
avsätter 500 tkr under 2012.

Förskola Hestra

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola 
med 6 avdelningar byggs i kvarteret Stenhammar på 
Hestra. Bakgrunden är ökat barnantal och att lokaler som 
idag används för förskola behövs som skollokaler. Kom-
munstyrelsen avsätter 22,7 mnkr med byggstart 2012. 

Förskola vid Milstensgatan

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola 
med 6 avdelningar byggs vid Milstensgatan. Härigenom 
kan små enheter avvecklas och kapaciteten ökas för att 
möta väntad efterfrågeökning. Kommunstyrelsen avsätter 
22,7 mnkr, vara 1,0 mnkr under 2011.

Förhyrda förskolor i Dalsjöfors och Rydboholm

Lokalförsörjningsnämnden arbetar med att anskaffa 
förskolelokaler i förhyrda fastigheter i Dalsjöfors och 

Rydboholm. Formellt berörs då inte investeringsbudge-
ten av dessa projekt då den externe hyresvärden står för 
investeringen. Kommunstyrelsen har inte tagit ställning 
till projekten utan avvaktar beslutsunderlag från lokalför-
sörjningsnämnden. Beslutsordningen för dessa projekt ska 
vara att Lokalförsörjningsnämnden till Kommunfullmäk-
tige redovisar ett förlag där behovsanalys, lokalutform-
ning, hyresavtal m m framgår. Eftersom det här handlar 
om långsiktiga åtaganden och betydande belopp ska dessa 
lokalanskaffningar följa samma beslutsordning som när 
kommunen på egen hand investerar i nya förskolelokaler.

Äldreomsorg

Äldreboende Kypegläntan

Kommunstyrelsen har gett Lokalförsörjningsnämnden ett 
uppdrag att tillsammans med AB Bostäder och Kommun-
delsnämnden Centrum redovisa ett förslag att bygga en ny 
huskropp invid nuvarande Kypegläntans äldreboende. 60 
nya äldreboendelägenheter skapas. Detta ger möjlighet att 
ersätta andra lägenheter som inte har godtagbar standard. 
Förslaget följer inriktningen i den äldreomsorgsplan som 
Kommunfullmäktige antagit. Kommunstyrelsen kommer 
att senare redovisa ett komp lett förslag för Kommunfull-
mäktige.
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Verksamhetsmått
Nedan redovisas i tabellform jämförelsetal på kommunto-
tal nivå för Stadsdelsnämndernas verksamhet. Uppgifterna 
är hämtade från kommundelsnämndernas budgetförslag. 
Effekten av ökad resurstilldelning i Kommunstyrelsens 
förslag ingår inte. Den resursökning till skolan, som Kom-
munstyrelsen föreslår, framgår alltså inte i siffrorna för t ex 
lärartäthet.

VERKSAMHETSMÅTT KOMMUNTOTAL 2009 2010 2011

Fritidsverksamhet    

Antal fritidsgårdar 16 16 16

Öppethållande timmar per vecka 50 55 53

Öppethållande dagar per vecka 5,4 5,4 5,4

Kultur    

Antal folkbibliotek 10 10 10

Öppethållande timmar per vecka, bibliotek 38 39 40

Skola    

Grundskola
Antal elever från stadsdelarna i grundskola 9 975 9 801 9 798

- varav individintegrerade elever 36 42 33

Antal egna elever i annan kommun 42 44 34

Antal egna elever i icke-kommunal skola 665 710 885

Antal elever från annan kommun 26 18 14

Antal elever i stadsdelarnas skolor, ej kommungemensamma specialskolor 9 316 9 079 8 899

- varav antal elever i åk 1 - 3 3 051 3 109 3 158

- varav antal elever i åk 4 - 6 2 954 2 976 2 923

- varav antal elever i åk 7 - 9 3 311 2 994 2 818

Lokalyta per elev, m² 15,2 15,2 15,5

Antal vuxna i skolan per 100 elever 11,9 12,0 12,0

- varav heltidslärare 8,2 8,4 8,4

- varav heltidslärare exkl. lärare i modersmål och Svenska som andraspråk 7,9 8,2 8,0

- varav elevvård 1,7 1,7 1,6

- varav övriga vuxna 2,0 1,9 2,0

Antal egna elever med skolskjuts 2 039 2 100 2 111

”Specialskolor”, kommungemensamma
Antal specialskolor 5 5 5
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VERKSAMHETSMÅTT KOMMUNTOTAL 2009 2010 2011

Antal elever 45 47 47

Förskoleklass
Antal elever från stadsdelarna i förskoleklass 1 111 1 112 1 114

- varav i icke-kommunal verksamhet 41 37 37

Antal elever i stadsdelarnas förskoleklasser 1 063 1 066 1 055

Elever per heltid pedagogisk personal 17 16 17

Obligatorisk särskola
Antal elever från stadsdelarna i särskola 106 97 97

Antal elever i stadsdelarnas särskola 109 115 98

- varav elever från annan kommun 2 1 1

Nettokostnad per elev i sdn:s skolor, kr 287 829 261 877 321 653

Antal elever per heltidslärare 4,1 4,0 4,0

Antal elever per heltid elevassistent 4,7 4,5 4,1

Barnomsorg    

Placerade barn
Förskoleverksamhet

Antal placerade barn från stadsdelarna 5 136 5 141 5 275

- varav i icke-kommunal verksamhet 350 344 348

Antal barn i pedagogisk omsorg 84 68 48

- varav i enskild verksamhet 6 31 10

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, % 89 92 87

- varav förskola 88 91 86

- varav i pedagogisk omsorg 1 1 1

Antal Vårdnadsbidrag 125 141 158

Skolbarnsomsorg (barn i förskoleklass och i skolan tom 12 år)

Antal placerade barn från stadsdelarna 3 864 3 936 4 109

- varav i icke-kommunal verksamhet 181 187 190

Antal barn i pedagogisk omsorg 0 0 0

- varav i enskild verksamhet 0 0 0

Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, % 76 79 82

- varav fritidshem 76 79 82

- varav pedagogisk omsorg 0 0 0
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VERKSAMHETSMÅTT KOMMUNTOTAL 2009 2010 2011

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 12 14 15

- varav fritidshem 12 14 15

- varav pedagogisk omsorg 0 0 0

Producerade platser, ej kommungemensamma specialförskolor
Förskolor
Antal producerade platser i stadsdelarna 3 489 3 623 3 673

Antal inskrivna barn i stadsdelarna 4 642 4 772 4 885

Andel barn som ej fyllt 3 år, % 35 45 33

Andel barn som fyllt 3 år, % 65 55 67

Skolbarnsomsorg (barn i förskoleklass och i skolan tom 12 år)
Antal producerade platser i stadsdelarna 3 064 3 137 3 212

Antal inskrivna barn i stadsdelarna 3 671 3 754 3 820

Pedagogisk omsorg
Antal platser i pedagogisk omsorg, upp till 5 år 61 51 42

Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, upp till 5 år 84 60 50

Antal platser i pedagogisk omsorg, 6-12 år 0 0 0

Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, 6-12 år 0 0 0

Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka 106 106 107

Antal öppna förskolor 5 5 5

Äldreomsorg    

Insatser i ordinärt boende
Antal vårdtagare med hemtjänst, över och under 65 år 2 785 2 652 2 736

- varav vårdtagare över 65 år 2 606 2 497 2 589

Andel vårdtagare med förenklad biståndsbedömning, % 51 48 51

Enligt hemtjänstvalet
Utförd vårdtagartid enligt hemtjänstvalet, timmar 553 559 554 004

- varav interna utförare, timmar 506 731 506 215

- varav extern utförare, timmar 46 828 47 789

Totalt antal utförda timmar enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 743 565 769 922

Utförd vårdtagartid enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 506 731 506 215

Övrig tid enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 236 834 263 707

Andel utförd vårdtagartid av totala antalet timmar enligt hemtjänstvalet, 
interna utförare i egen regi, % 68 66
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VERKSAMHETSMÅTT KOMMUNTOTAL 2009 2010 2011

Utanför hemtjänstvalet

Totalt antal timmar utanför hemtjänstvalet, timmar 196 766 201 650

Utförd vårdtagartid utanför hemtjänstvalet, timmar 90 135 101 393

Övrig tid utanför hemtjänstvalet, timmar 106 631 100 257

Matdistribution

Antal personer med matdistribution 1 448 1 297 1 233

- varav kyld mat 605 700 708

- varav varm mat 843 597 525

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal vårdtagare med sjuksköterskeinsatser 2 630 2 536 2 643

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal vårdtagare med rehabiliteringsinsatser 2 292 2 022 2 090

Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SoL
Antal placerade från stadsdelarna 137 133 129

Antal producerade platser (lägenheter) i stadsdelarna 136 137 136

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
Antal placerade från stadsdelarna 708 725 726

Antal producerade platser (lägenheter) i stadsdelarna 787 795 795

- varav entreprenadplatser 86 86 86

Antal säbo-enheter 19 19 19

Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser 151 138 127

Antal belagda dygn med korttidsvård 44 707 45 123 42 320

Bruttokostnad per vårddygn, kr 2 036 2 032 2 041

Antal dygn med korttidsvård 42 539 41 127 39 844

Antal personer med korttidsvård 799 785 749

Antal dygn per person med korttidsvård 53 52 53

Övrigt
Trygghetstelefoner 2 527 2 378 2 409

Antal hemvårdsbidrag 301 312 300
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VERKSAMHETSMÅTT KOMMUNTOTAL 2009 2010 2011

Individ- och familjeomsorg (avser inlämnade uppgifter från Socialnämnden)

Barn och ungdom 0-20 år

Antal aktualiserade barn och ungdomar 1 760 1 800 1 700

Öppenvård

Antal barn/ungdomar som är föremål för individuellt behovsprövade insatser 494 510 430

Familjehem

Antal placerade barn/ungdomar 123 120 135

Vårddygn per placerad 275 306 270

Institutioner för 0-12-åringar

Antal placerade barn/ungdomar 38 20 30

Vårddygn per placerad 101 95 100

Institutioner för 13-20-åringar

Antal placerade barn/ungdomar 55 42 50

Vårddygn per placerad 181 170 160
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VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSNÄMNDERNA 2011
Norr Väster Öster totalt/snitt

Fritidsverksamhet     

Antal fritidsgårdar 5 6 5 16

Kultur     

Antal folkbibliotek 2 5 3 10

Skola     

Grundskola

Antal elever från stadsdelen i grundskola 2 545 3 789 3 464 9 798

- varav individintegrerade elever 7 14 12 33

Antal egna elever i annan kommun 9 16 9 34

Antal egna elever i icke-kommunal skola 169 456 260 885

Antal elever från annan kommun 2 6 6 14

Produktionskostnader i stadsdelens skolor (ej specialskolor)

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor 2 433 3 511 2 955 8 899

- varav antal elever i åk 1 - 3 861 1 195 1 102 3 158

- varav antal elever i åk 4 - 6 779 1 071 1 073 2 923

- varav antal elever i åk 7 - 9 793 1 245 780 2 818

Lokalyta per elev, m² 16,9 14,7 15,4 15,5

Antal vuxna i skolan per 100 elever 11,2 12,3 12,5 12,0

- varav heltidslärare 7,8 8,4 8,8 8,4

- varav heltidslärare exkl lärare i modersmål och Svenska som andraspråk 7,6 8,2 8,3 8,0

- varav elevvård 1,5 1,6 1,7 1,6

- varav övriga vuxna 1,8 2,2 1,9 2,0

Antal egna elever med skolskjuts 453 1 140 518 2 111

Verksamhetsmått
Nedan redovisas i tabellform jämförelsetal för 2011 per 
stadsdelsnämnd samt uppgift på kommuntotal nivå. 
Uppgifterna är hämtade från kommundelsnämndernas 
budgetförslag. Effekten av ökad resurstilldelning i Kom-
munstyrelsens förslag ingår inte. Den resursökning till 
skolan, som Kommunstyrelsen föreslår, framgår alltså inte 
i siffrorna för t ex lärartäthet.
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VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSNÄMNDERNA 2011
Norr Väster Öster totalt/snitt

”Specialskolor”, kommungemensamma

Antal specialskolor 5 0 0 5

Antal elever 47 0 0 47

Förskoleklass

Antal elever från stadsdelen i förskoleklass 269 446 399 1 114

- varav i icke-kommunal verksamhet 8 24 5 37

Produktionskostnad, stadsdelens förskoleklasser

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser 262 418 375 1 055

Elever per heltid pedagogisk personal 19 17 15 17

Obligatorisk särskola

Antal elever från stadsdelen i särskola 14 38 45 97

Produktionskostnader i stadsdelens särskola

Antal elever i stadsdelens särskola 98 - - 98

- varav elever från annan kommun 1 - - 1

Nettokostnad per elev i sdn:s skolor, kr 321 653 - - 321 653

Antal elever per heltidslärare 4,0 - - 4,0

Antal elever per heltid elevassistent 4,1 - - 4,1

Barnomsorg     

Placerade barn

Förskoleverksamhet

Antal placerade barn från egen stadsdel 1 394 2 122 1 759 5 275

- varav i icke-kommunal verksamhet 97 169 82 348

Antal barn i pedagogisk omsorg 15 16 17 48

- varav i enskild verksamhet 0 6 4 10

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, % 81 87 86 87

- varav förskola 81 87 84 86

- varav i pedagogisk omsorg 1 1 1 1

Antal Vårdnadsbidrag 158 - - 158
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VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSNÄMNDERNA 2011
Norr Väster Öster totalt/snitt

Skolbarnsomsorg (barn i förskoleklass och i skolan tom 12 år)

Antal placerade barn från egen stadsdel 1 135 1 628 1 346 4 109

- varav i icke-kommunal verksamhet 36 125 29 190

Antal barn i pedagogisk omsorg 0 0 0 0

- varav i enskild verksamhet 0 0 0 0

Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, % 86 80 80 82

- varav fritidshem 86 80 80 82

- varav pedagogisk omsorg 0 0 0 0

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 15 17 12 15

- varav fritidshem 15 17 12 15

- varav pedagogisk omsorg 0 0 0 0

Producerade platser, ej kommungemensamma specialförskolor

Förskolor

Antal producerade platser i stadsdelen 984 1 467 1 222 3 673

Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 309 1 908 1 668 4 885

Andel barn som ej fyllt 3 år, % 31 34 33 33

  

Andel barn som fyllt 3 år, % 69 66 67 67

Skolbarnsomsorg (barn i förskoleklass och i skolan tom 12 år)

Antal producerade platser i stadsdelen 930 1 213 1 069 3 212

Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 100 1 402 1 318 3 820

Pedagogisk omsorg

Antal platser i pedagogisk omsorg, upp till 5 år 14 13 15 42

Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, upp till 5 år 16 16 18 50

Antal platser i pedagogisk omsorg, 6-12 år 0 0 0 0

Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, 6-12 år 0 0 0 0

Öppna förskolor

Öppethållande timmar per vecka 19 48 40 107

Antal öppna förskolor 1 2 2 5



Budget 2011  |  Stadsdelsnämnderna

 103

VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSNÄMNDERNA 2011
Norr Väster Öster totalt/snitt

Äldreomsorg     

Insatser i ordinärt boende

Antal vårdtagare med hemtjänst, över och under 65 år 1 123 930 683 2 736

- varav vårdtagare över 65 år 1 098 883 608 2 589

Andel vårdtagare med förenklad biståndsbedömning, % 45 64 41 51

Enligt hemtjänstvalet

Utförd vårdtagartid enligt hemtjänstvalet, timmar 280 263 174 133 99 608 554 004

- varav interna utförare, timmar 255 433 158 779 92 003 506 215

- varav extern utförare, timmar 24 830 15 354 7 605 47 789

Totalt antal utförda timmar enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 353 419 272 186 144 317 769 922

Utförd vårdtagartid enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 255 433 158 779 92 003 506 215

Övrig tid enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 97 986 113 407 52 314 263 707

Andel utförd vårdtagartid av totala antalet timmar enligt hemtjänstvalet, 
interna utförare i egen regi, % 72 58 64 66

Utanför hemtjänstvalet

Totalt antal timmar utanför hemtjänstvalet, timmar 86 565 88 981 26 104 201 650

Utförd vårdtagartid utanför hemtjänstvalet, timmar 42 678 44 352 14 363 101 393

Övrig tid utanför hemtjänstvalet, timmar 43 887 44 629 11 741 100 257

Matdistribution

Antal personer med matdistribution 499 475 259 1 233

- varav kyld mat 269 200 239 708

- varav varm mat 230 275 20 525

Sjuksköterskor i ordinärt boende

Antal vårdtagare med sjuksköterskeinsatser 1 045 856 742 2 643

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende

Antal vårdtagare med rehabiliteringsinsatser 802 733 555 2 090

Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SoL

Antal placerade från egen stadsdel 43 29 57 129

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel 58 27 51 136

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL

Antal placerade från egen stadsdel 270 234 222 726
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VERKSAMHETSMÅTT STADSDELSNÄMNDERNA 2011
Norr Väster Öster totalt/snitt

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel 189 230 376 795

- varav entreprenadplatser 0 86 0 86

Antal säbo-enheter 4 8 7 19

Korttidsvård

Antal producerade korttidsplatser 19 20 88 127

Antal belagda dygn med korttidsvård 5 274 7 095 29 951 42 320

Bruttokostnad per vårddygn, kr 1 385 1 999 2 166 2 041

Antal dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare 15 750 15 015 9 079 39 844

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 250 311 188 749

Antal dygn per person med korttidsvård 63 48 48 53

Övrigt

Trygghetstelefoner 1 057 825 527 2 409

Antal hemvårdsbidrag 90 114 96 300
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Stadsdelsnämnden Norr

Kommungemensam verksamhet

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2011

Nettokostnader -44 500

Kommunbidrag 44 500

Resultat 0

Ackumulerat resultat

Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden -

Kommundelsnämnden -

Nämndens uppgift
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma 
uppgifter inom något av nämndernas områden. Stads-
delsnämnden Norr ansvarar för uppgifter inom skola och 
barnomsorg. Förutom att verka som kompetenscentrum 
inom dessa verksamheter och svara för gemensam utveck-
ling inom sakområdena ingår följande:

Finansierade av kommunbidrag

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

Finansierade av internersättningar

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

Dessutom ansvarar Stadsdelsnämnden Norr för äldre-
omsorgens särskilda trygghetsplatser på grund av att dessa 
är lokaliserade till Sjöboklint. I verksamhetsområdet 
ingår, liksom för övriga stadsdelsnämnder, produktion 
av platser inom SÄBO, korttid och dagverksamhet inom 
äldreomsorgen samt grundsärskolan. Dessa verksamheter 
finansieras av internpriser.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 44,5 
mnkr. Här ingår 8,4 mnkr för Centrum för flerspråkigt 
lärande. Detta är organisatoriskt en ny form för moders-
målsundervisning m m. Stadsdelsnämnden får uppdrag 
att återkomma med en beräkning om vad kostnaderna 
blir under 2011 för att bygga upp verksamheten i enlighet 
med de intentioner som framgår av Kommunfullmäktiges 
principbeslut. Härefter kan det slutliga anslagsbehovet 
fastställas. Effekterna av att staten finansierar kostnader 
för asylsökande skall beaktas. I kommunbidraget ingår 5,0 
mnkr för sådana insatser som Utvecklingsenheten initierar 
och som avser insatser inom alla stadsdelsnämnder.

Nämndens uppdrag 2011
Bland de övergripande verksamhets- och kvalitetsmålen 
ingår elevernas resultat i årskurs 3, 5 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 kom-
mundel och skolenhet.
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Stadsdelsverksamhet 

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2011

Nettokostnader -808 600

Kommunbidrag 808 600

Resultat 0

Ackumulerat resultat

Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden 41 100

Kommundelsnämnden -

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

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 808,6 
mnkr. 

Nämndens uppdrag 2011
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges 
uppdrag som gäller för samtliga nämnder.

Investeringar
I investeringsbudgeten ingår om- och tillbyggnad av 
förskolorna Ljungagården (Fristad) och Frufällegården, ny 
förskola i Sparsör, en om- och tillbyggnad av Bergdalsko-
lan och en förstudie av ombyggnad av Erikslundskolan. 
Ett nytt äldreboende vid Kypegläntan planeras i samarbete 
med AB Bostäder
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Övergripande verksamhetsmål

Mål

Uppnått 
tertial 2

2010 
Mål 

2011
Mål 

2014

Förskola
Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna för stadsdelen, % 62

Hela kommunen 64 66 70

Skolbarnsomsorg
Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom skolbarnsomsorgen är för stadsdelen, % 77

Hela kommunen 88 92 100

Grundskola
Andel som har minst godkänt i alla ämnen i åk 9 för stadsdelen, % 77,9

Hela kommunen 74,6 78 88

Andelen som når målen i nationella proven i åk 5 för stadsdelen, %) 85,5

Hela kommunen 78,9 84 92

Andelen som når målen i nationella proven i åk 3 för stadsdelen, % 86,4

Hela kommunen 85,7 90 94

Äldreomsorg
Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens i 
hemtjänsten i stadsdelen, % 87

Hela kommunen 87 90 94

Andelen personal med är undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens 
i SÄBO är i stadsdelen, % 88

Hela kommunen 87 90 94

Egen organisation
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 5,8

Hela kommunen 5,2 5,0 4,5

Antal sjukfall över 60 dagar 148

Hela kommunen 779 815 785

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 120

Hela kommunen 477 450 350
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Fritidsverksamhet   

Antal fritidsgårdar 5 5 5

Kultur    

Antal folkbibliotek 2 2 2

Skola    

Grundskola
Antal elever från stadsdelen i grundskola 2 614 2 545 2 545

- varav individintegrerade elever 8 13 7

Antal egna elever i annan kommun 8 5 9

Antal egna elever i icke-kommunal skola 118 116 169

Antal elever från annan kommun 6 3 2

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor 2 597 2 520 2 433

- varav antal elever i åk 1 - 3 824 842 861

- varav antal elever i åk 4 - 6 797 791 779

- varav antal elever i åk 7 - 9 976 887 793

Lokalyta per elev, m² 15,8 16,2 16,9

Antal vuxna i skolan per 100 elever 11,5 10,9 11,2

- varav heltidslärare 7,9 7,7 7,8

- varav heltidslärare exkl. lärare i modersmål och Svenska som andraspråk 7,8 7,5 7,6

- varav elevvård 1,5 1,4 1,5

- varav övriga vuxna 2,0 1,9 1,8

Antal egna elever med skolskjuts 538 465 453

”Specialskolor”, kommungemensamma
Antal specialskolor 5 5 5

Antal elever 45 47 47

Förskoleklass
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass 290 282 269

- varav i icke-kommunal verksamhet 9 8 8

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser 287 279 262

Elever per heltid pedagogisk personal 21 20 19

Obligatorisk särskola
Antal elever från stadsdelen i särskola 15 14 14
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Antal elever i stadsdelens särskola 109 115 98

- varav elever från annan kommun 2 1 1

Nettokostnad per elev i sdn:s skolor, kr 287 829 261 877 321 653

Antal elever per heltidslärare 4,1 4,0 4,0

Antal elever per heltid elevassistent 4,7 4,5 4,1

Barnomsorg    

Placerade barn
Förskoleverksamhet

Antal placerade barn från egen stadsdel 1 306 1 337 1 394

- varav i icke-kommunal verksamhet 102 103 97

Antal barn i pedagogisk omsorg 30 25 15

- varav i enskild verksamhet 0 0

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, % 81

- varav förskola   81

- varav i pedagogisk omsorg   1

Antal Vårdnadsbidrag 125 141 158

Skolbarnsomsorg (barn i förskoleklass och i skolan tom 12 år)

Antal placerade barn från egen stadsdel 1 048 1 082 1 135

- varav i icke-kommunal verksamhet 32 34 36

Antal barn i pedagogisk omsorg 0 0 0

- varav i enskild verksamhet 0 0 0

Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, % 86

- varav fritidshem 86

- varav pedagogisk omsorg 0

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 15

- varav fritidshem   15

- varav pedagogisk omsorg   0

Producerade platser, ej kommungemensamma specialförskolor
Förskolor
Antal producerade platser i stadsdelen 912 961 984

Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 204 1 264 1 309

Andel barn som ej fyllt 3 år, % 37 46 31

Andel barn som fyllt 3 år, % 63 54 69
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Skolbarnsomsorg (barn i förskoleklass och i skolan tom 12 år)
Antal producerade platser i stadsdelen 883 881 930

Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 037 1 050 1 100

Pedagogisk omsorg
Antal platser i pedagogisk omsorg, upp till 5 år 21 19 14

Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, upp till 5 år 28 25 16

Antal platser i pedagogisk omsorg, 6-12 år 0 0 0

Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, 6-12 år 0 0 0

Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka 18 18 19

Antal öppna förskolor 1 1 1

Äldreomsorg    

Insatser i ordinärt boende
Antal vårdtagare med hemtjänst, över och under 65 år 1 117 1 078 1 123

- varav vårdtagare över 65 år 1 089 1 046 1 098

Andel vårdtagare med förenklad biståndsbedömning, % 51 50 45

Enligt hemtjänstvalet

Utförd vårdtagartid enligt hemtjänstvalet, timmar 290 078 280 263

- varav interna utförare, timmar 251 518 255 433

- varav extern utförare, timmar 38 560 24 830

Totalt antal utförda timmar enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 340 554 353 419

Utförd vårdtagartid enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 251 518 255 433

Övrig tid enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 89 036 97 986

Andel utförd vårdtagartid av totala antalet timmar enligt hemtjänstvalet, interna utförare i 
egen regi, % 74 72

Utanför hemtjänstvalet

Totalt antal timmar utanför hemtjänstvalet, timmar 88 988 86 565

Utförd vårdtagartid utanför hemtjänstvalet, timmar 44 974 42 678

Övrig tid utanför hemtjänstvalet, timmar 44 014 43 887

Matdistribution

Antal personer med matdistribution 649 530 499

- varav kyld mat 273 300 269

- varav varm mat 376 230 230

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal vårdtagare med sjuksköterskeinsatser 1 061 1 005 1 045
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal vårdtagare med rehabiliteringsinsatser 835 790 802

Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SoL
Antal placerade från egen stadsdel 44 46 43

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel 58 59 58

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
Antal placerade från egen stadsdel 270 276 270

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel 189 189 189

- varav entreprenadplatser 0 0 0

Antal säbo-enheter 4 4 4

Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser 30 30 19

Antal belagda dygn med korttidsvård 9 042 8 743 5 274

Bruttokostnad per vårddygn, kr 1 577 1 608 1 385

Antal dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare 14 856 16 350 15 750

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 258 260 250

Antal dygn per person med korttidsvård 58 63 63

Övrigt
Trygghetstelefoner 1 188 1 090 1 057

Antal hemvårdsbidrag 83 80 90
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Stadsdelsnämnden Väster

Kommungemensam verksamhet

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2011

Nettokostnader -24 300

Kommunbidrag 24 300

Resultat 0

Ackumulerat resultat

Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden -

Kommundelsnämnden -

Nämndens uppgift
Varje  stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma 
uppgifter inom något av nämndernas områden. Stadsdels-
nämnden 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:

Finansierade av kommunbidrag
• Familjerätt
• Fält och ungdom
• Cedern
• Familjerådgivning
• Social jour
• Familjehemsvård
• Rättshandläggare  för individ- och familjeomsorg
• Städkonsulent

Finansierade av internersättningar
• Kommunens egna insatser för barn och familj (ung-

domsboende och dialogcentrum).

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 24,3 
mnkr. Därutöver finansieras en betydande produktion ge-
nom betalningar från samtliga stadsdelsnämnder. Avsikten 
är att Kommunstyrelsen kommer att fastställa principer 
och priser för dessa betalningar.

Nämndens uppdrag 2011
Nämnden ansvar för de övergripande kostfrågorna för 
stadsdelsnämndernas verksamheter. Nämnden får nu ett 
uppdrag att utreda en ökad lokal tillagning av mat i kom-
munens olika verksamheter.
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Stadsdelsverksamhet verksamhet

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2011

Nettokostnader -986 700

Kommunbidrag 986 700

Resultat 0

Ackumulerat resultat

Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden 21 875

Kommundelsnämnden -

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

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 986,7 
mnkr. 

Nämndens uppdrag 2011
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges 
uppgifter som gäller för samtliga nämnder.

Investeringar
I investeringsbudgeten ingår  ny förskola på Hestra och 
Göta, ombyggnad av förskolan Östermalmsgården, en för-
studie av ombyggnad av Särlaskolan, en ny idrottshall vid 
Daltorpskolan, en mindre ombyggnad av Sandgärdskolan 
och en ombyggnad av Kristinebergskolan. 
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Övergripande verksamhetsmål

Mål

Uppnått 
tertial 2

2010 
Mål 

2011
Mål 

2014

Förskola
Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna för stadsdelen, % 69

Hela kommunen 64 66 70

Skolbarnsomsorg
Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom skolbarnsomsorgen är för stadsdelen, % 91

Hela kommunen 88 92 100

Grundskola
Andel som har minst godkänt i alla ämnen i åk 9 för stadsdelen, % 74,3

Hela kommunen 74,6 78 88

Andelen som når målen i nationella proven i åk 5 för stadsdelen, % 76,0

Hela kommunen 78,9 84 92

Andelen som når målen i nationella proven i åk 3 för stadsdelen, % 86,2

Hela kommunen 85,7 90 94

Äldreomsorg
Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd 
kompetens i hemtjänsten i stadsdelen, % 88

Hela kommunen 87 90 94

Andelen personal med är undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd 
kompetens i SÄBO är i stadsdelen, % 83

Hela kommunen 87 90 94

Egen organisation
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 6,2

Hela kommunen 5,2 5,0 4,5

Antal sjukfall över 60 dagar 199

Hela kommunen 779 815 785

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 110

Hela kommunen 477 450 350
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Fritidsverksamhet    

Antal fritidsgårdar 6 6 6

Kultur    

Antal folkbibliotek 5 5 5

Skola    

Grundskola

Antal elever från stadsdelen i grundskola 3 760 3 712 3 789

- varav individintegrerade elever 15 16 14

Antal egna elever i annan kommun 22 24 16

Antal egna elever i icke-kommunal skola 341 386 456

Antal elever från annan kommun 10 7 6

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor 3 616 3 506 3 511

- varav antal elever i åk 1 - 3 1 112 1 156 1 195

- varav antal elever i åk 4 - 6 1 095 1 102 1 071

- varav antal elever i åk 7 - 9 1 409 1 248 1 245

Lokalyta per elev, m² 15,2 14,8 14,7

Antal vuxna i skolan per 100 elever 12,0 12,1 12,3

- varav heltidslärare 8,2 8,4 8,4

- varav heltidslärare exkl. lärare i modersmål och Svenska som andraspråk 7,9 8,2 8,2

- varav elevvård 1,8 1,7 1,6

- varav övriga vuxna 2,0 2,1 2,2

Antal egna elever med skolskjuts 909 1 085 1 140

Förskoleklass

Antal elever från stadsdelen i förskoleklass 458 455 446

- varav i icke-kommunal verksamhet 24 23 24

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser 415 425 418

Elever per heltid pedagogisk personal 17 16 17

Obligatorisk särskola

Antal elever från stadsdelen i särskola 43 38 38



Budget 2011  |  Stadsdelsnämnden Väster

116

VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Barnomsorg    

Placerade barn

Förskoleverksamhet

Antal placerade barn från egen stadsdel 2 137 2 089 2 122

- varav i icke-kommunal verksamhet 161 159 169

Antal barn i pedagogisk omsorg 31 22 16

- varav i enskild verksamhet 6 6

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, % 87

- varav förskola   87

- varav i pedagogisk omsorg   1

Skolbarnsomsorg (barn i förskoleklass och i skolan tom 12 år)

Antal placerade barn från egen stadsdel 1 480 1 517 1 628

- varav i icke-kommunal verksamhet 120 124 125

Antal barn i pedagogisk omsorg 0 0 0

- varav i enskild verksamhet 0 0

Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, % 80

- varav fritidshem 80

- varav pedagogisk omsorg 0

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 17

- varav fritidshem   17

- varav pedagogisk omsorg   0

Producerade platser, ej kommungemensamma specialförskolor

Förskolor

Antal producerade platser i stadsdelen 1 425 1 463 1 467

Antal inskrivna barn  i stadsdelen 1 840 1 902 1 908

Andel barn som ej fyllt 3 år, % 37 42 34

Andel barn som fyllt 3 år, % 63 58 66

Skolbarnsomsorg (barn i förskoleklass och i skolan tom 12 år)

Antal producerade platser i stadsdelen 1 142 1 227 1 213

Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 329 1 387 1 402
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Pedagogisk omsorg

Antal platser i pedagogisk omsorg, upp till 5 år 21 11 13

Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, upp till 5 år 31 15 16

Antal platser i pedagogisk omsorg, 6-12 år 0 0 0

Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, 6-12 år 0 0 0

Öppna förskolor

Öppethållande timmar per vecka 48 48 48

Antal öppna förskolor 2 2 2

Äldreomsorg    

Insatser i ordinärt boende

Antal vårdtagare med hemtjänst, över och under 65 år 985 927 930

- varav vårdtagare över 65 år 922 871 883

Andel vårdtagare med förenklad biståndsbedömning, % 56 52 64

Enligt hemtjänstvalet

Utförd vårdtagartid enligt hemtjänstvalet, timmar 165 860 174 133

- varav interna utförare, timmar 160 210 158 779

- varav extern utförare, timmar 5 650 15 354

Totalt antal utförda timmar enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 268 380 272 186

Utförd vårdtagartid enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 160 210 158 779

Övrig tid enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 108 170 113 407

Andel utförd vårdtagartid av totala antalet timmar enligt hemtjänstvalet, interna utförare i 
egen regi, % 60 58

Utanför hemtjänstvalet

Totalt antal timmar utanför hemtjänstvalet, timmar 85 325 88 981

Utförd vårdtagartid utanför hemtjänstvalet, timmar 27 975 44 352

Övrig tid utanför hemtjänstvalet, timmar 57 350 44 629

Matdistribution

Antal personer med matdistribution 517 499 475

- varav kyld mat 64 152 200

- varav varm mat 453 347 275
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Sjuksköterskor i ordinärt boende

Antal vårdtagare med sjuksköterskeinsatser 882 850 856

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende

Antal vårdtagare med rehabiliteringsinsatser 760 699 733

Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SoL

Antal placerade från egen stadsdel 28 29 29

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel 27 27 27

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL

Antal placerade från egen stadsdel 228 231 234

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel 220 230 230

- varav entreprenadplatser 86 86 86

Antal säbo-enheter 7 8 8

Korttidsvård

Antal producerade korttidsplatser 29 20 20

Antal belagda dygn med korttidsvård 9 317 7 070 7 095

Bruttokostnad per vårddygn, kr 2 082 1 958 1 999

Antal dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare 16 005 15 535 15 015

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 323 312 311

Antal dygn per person med korttidsvård 50 50 48

Övrigt

Trygghetstelefoner 799 809 825

Antal hemvårdsbidrag 125 130 114



Budget 2011  |  Stadsdelsnämnden Öster

 119

Stadsdelsnämnden Öster

Kommungemensam verksamhet

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2011

Nettokostnader -24 200

Kommunbidrag 24 200

Resultat 0

Ackumulerat resultat

Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden -

Kommundelsnämnden -

Nämndens uppgift
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma 
uppgifter inom något av nämndernas områden. Stadsdels-
nämnd 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
• 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

Finansierade av internersättningar
• Kyld mat i matdistribution
• Bemanningsservice för sjuksköterskor

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 24,2 
mnkr.

Nämndens uppdrag 2011
Av det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna fram-
går 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 verksam-
heten i äldreboendena.
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Stadsdelsverksamhet verksamhet

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2011

Nettokostnader -874 600

Kommunbidrag 874 600

Resultat 0

Ackumulerat resultat

Nettoinvesteringar

Lokalförsörjningsnämnden 21875

Kommundelsnämnden 640

Nämndens uppgift
I inledningsavsnittet för stadelsnämnderna anges de upp-
gifter som gäller för alla stadsdelsnämnder. 

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 874,6 
mnkr. 

Nämndens uppdrag 2011
I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de 
uppdrag som gäller för stadsdelsnämnderna.

Investeringar
I investeringsbudgeten ingår ombyggnad av Bodaskolan, 
en förstudie av ombyggnad av Myråsskolansamt en ny 
förskola vid Milstensgatan. 
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Övergripande verksamhetsmål

Mål

Uppnått 
tertial 2

2010 
Mål 

2011
Mål 

2014

Förskola
Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna för stadsdelen, % 59

Hela kommunen 64 66 70

Skolbarnsomsorg
Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom skolbarnsomsorgen är för stadsdelen, % 94

Hela kommunen 88 92 100

Grundskola
Andel som har minst godkänt i alla ämnen i åk 9 för stadsdelen, % 72,2

Hela kommunen 74,6 78 88

Andelen som når målen i nationella proven i åk 5 för stadsdelen, % 77,1

Hela kommunen 78,9 84 92

Andelen som når målen i nationella proven i åk 3 för stadsdelen, % 84,7

Hela kommunen 85,7 90 94

Äldreomsorg
Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd 
kompetens i hemtjänsten i stadsdelen, % 86

Hela kommunen 87 90 94

Andelen personal med är undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd 
kompetens i SÄBO är i stadsdelen, % 88

Hela kommunen 87 90 94

Egen organisation
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, % 5,2

Hela kommunen 5,2 5,0 4,5

Antal sjukfall över 60 dagar 188

Hela kommunen 779 815 785

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 134

Hela kommunen 477 450 350
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Fritidsverksamhet    

Antal fritidsgårdar 5 5 5

Kultur    

Antal folkbibliotek 3 3 3

Skola    

Grundskola

Antal elever från stadsdelen i grundskola 3 603 3 554 3 464

- varav individintegrerade elever 13 13 12

Antal egna elever i annan kommun 12 15 9

Antal egna elever i icke-kommunal skola 207 208 260

Antal elever från annan kommun 10 8 6

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommungemensamma specialskolor 3 103 3 053 2 955

- varav antal elever i åk 1 - 3 1 115 1 111 1 102

- varav antal elever i åk 4 - 6 1 062 1 083 1 073

- varav antal elever i åk 7 - 9 926 859 780

Lokalyta per elev, m² 14,6 14,9 15,4

Antal vuxna i skolan per 100 elever 12,2 11,9 12,5

- varav heltidslärare 8,5 8,5 8,8

- varav heltidslärare exkl. lärare i modersmål och Svenska som andraspråk 8,0 8,1 8,3

- varav elevvård 1,7 1,6 1,7

- varav övriga vuxna 2,0 1,8 1,9

Antal egna elever med skolskjuts 592 550 518

Förskoleklass

Antal elever från stadsdelen i förskoleklass 363 375 399

- varav i icke-kommunal verksamhet 9 6 5

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser 361 362 375

Elever per heltid pedagogisk personal 14 15 15

Obligatorisk särskola

Antal elever från stadsdelen i särskola 48 45 45
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Barnomsorg    

Placerade barn

Förskoleverksamhet

Antal placerade barn från egen stadsdel 1 693 1 715 1 759

- varav i icke-kommunal verksamhet 87 82 82

Antal barn i pedagogisk omsorg 23 21 17

- varav i enskild verksamhet 0 4

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, % 86

- varav förskola   84

- varav i pedagogisk omsorg   1

Skolbarnsomsorg (barn i förskoleklass och i skolan tom 12 år)

Antal placerade barn från egen stadsdel 1 336 1 337 1 346

- varav i icke-kommunal verksamhet 30 29 29

Antal barn i pedagogisk omsorg 0 0 0

- varav i enskild verksamhet 0 0

Andel placerade barn som går i förskoleklass och åk 1-3, % 80

- varav fritidshem 80

- varav pedagogisk omsorg 0

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 12

- varav fritidshem   12

- varav pedagogisk omsorg   0

Producerade platser, ej kommungemensamma specialförskolor

Förskolor

Antal producerade platser i stadsdelen 1 152 1 199 1 222

Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 598 1 606 1 668

Andel barn som ej fyllt 3 år, % 32 47 33

Andel barn som fyllt 3 år, % 68 53 67

Skolbarnsomsorg (barn i förskoleklass och i skolan tom 12 år)

Antal producerade platser i stadsdelen 1 039 1 029 1 069

Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 305 1 317 1 318
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Pedagogisk omsorg

Antal platser i pedagogisk omsorg, upp till 5 år 19 21 15

Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, upp till 5 år 26 20 18

Antal platser i pedagogisk omsorg, 6-12 år 0 0 0

Antal inskrivna barn i pedagogisk omsorg, 6-12 år 0 0 0

Öppna förskolor

Öppethållande timmar per vecka 40 40 40

Antal öppna förskolor 2 2 2

Äldreomsorg    

Insatser i ordinärt boende

Antal vårdtagare med hemtjänst, över och under 65 år 683 647 683

- varav vårdtagare över 65 år 595 580 608

Andel vårdtagare med förenklad biståndsbedömning, % 41 37 41

Enligt hemtjänstvalet

Utförd vårdtagartid enligt hemtjänstvalet, timmar 97 621 99 608

- varav interna utförare, timmar 95 003 92 003

- varav extern utförare, timmar 2 618 7 605

Totalt antal utförda timmar enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 134 631 144 317

Utförd vårdtagartid enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 95 003 92 003

Övrig tid enligt hemtjänstvalet, interna utförare, timmar 39 628 52 314

Andel utförd vårdtagartid av totala antalet timmar enligt hemtjänstvalet, interna utförare i 
egen regi, % 71 64

Utanför hemtjänstvalet

Totalt antal timmar utanför hemtjänstvalet, timmar 22 453 26 104

Utförd vårdtagartid utanför hemtjänstvalet, timmar 17 186 14 363

Övrig tid utanför hemtjänstvalet, timmar 5 267 11 741

Matdistribution

Antal personer med matdistribution 282 268 259

- varav kyld mat 268 248 239

- varav varm mat 40 20 20
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VERKSAMHETSMÅTT
2009 2010 2011

Sjuksköterskor i ordinärt boende

Antal vårdtagare med sjuksköterskeinsatser 687 681 742

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordinärt boende

Antal vårdtagare med rehabiliteringsinsatser 697 533 555

Särskilda boendeformer med hemtjänst enl SoL

Antal placerade från egen stadsdel 57 58 57

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel 51 51 51

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL

Antal placerade från egen stadsdel 210 218 222

Antal producerade platser (lägenheter) i egen stadsdel 378 376 376

- varav entreprenadplatser 0 0 0

Antal säbo-enheter 8 7 7

Korttidsvård

Antal producerade korttidsplatser 92 88 88

Antal belagda dygn med korttidsvård 26 348 29 310 29 951

Bruttokostnad per vårddygn, kr 2 177 2 177 2 166

Antal dygn med korttidsvård, för egna stadsdelsinvånare 11 678 9 242 9 079

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 217 213 188

Antal dygn per person med korttidsvård 54 43 48

Övrigt

Trygghetstelefoner 540 479 527

Antal hemvårdsbidrag 93 102 96
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Finansiering

EKONOMISKT SAMMANDRAG tkr

2009 2010 2011

Intäkter 636 275 573 588 546 542

Kostnader -273 285 -299 068 -301 861

Nettointäkter 362 990 274 520 244 681

Verksamhetsbeskrivning
För att tydliggöra nämndernas ekonomiska ansvar och för 
att redovisningen skall bli rättvisande, belastas de olika 
verksamheterna med vissa kal kyl mäs si ga kost  nader, främst 
kostnader för pensioner och för det kapital som användes 
i verksamheten. Motsvarande belopp redovisas som intäkt 
under huvud programmet Finansiering.

Kostnaderna för under året intjänade pensionsrätter 
påföres resp verksamhet med ett pålägg på per  so nal -
kostnaderna. Detta pålägg är en s k kalkylmässig kostnad 
hos nämnderna och redovisas som en intäkt under Finan -
sie rings pro  grammet. De verkliga pensions kostna derna 
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 kapi tal an  vändning 
belastas nämnderna med kostnader för det kapital som 
bundits i verk sam heten i form av kapi tal kost nader för 
utnyttjade materiella an läggnings till gångar. Kommunen 
tillämpar den s k reala annuitetsmetoden, som innebär 
att kapitalkostnaden för delas lika i fast pen ning värde 
över investeringens livslängd. Annuitets beloppen justeras 
sedan årligen i förhål lan  de till förändringar i konsument-
prisindex. Avkastningskravet, den s k realräntan, har 
av Kommunfull mäktige fastställts till 3,5 %. Kapi tal-
kostnaderna be las tar nämn derna fr o m bud get året året 
efter det att investering en skett.

Verksamheten 2011
Intjänade pensionsförmåner har beräknats till 171,0 mnkr, 
som finansieras med ett påslag på 6,83 % inkl löneskatt på 
lönesumman. Den avgiftsbestämda delen av ålderspensio-
nen, i genomsnitt 4,7 % av lönesumman avsätts indivi-
duellt medan 0,5 % avser förmånsbestämd ålderspension 
för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Avsättningen på 
5,2 % (exkl löneskatt) är oförändrad jämfört med 2010. 
För den individuellt avsatta delen av pensionen budgeteras 
144,6 mnkr medan den förmånsbestämda delen beräknas 
uppgå till 17,1 mnkr. Kostnaden för utbetalningarna av 
t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, den s k ansvarsför-
bindelsen är budgeterad till 111,8 mnkr. 

De interna kapitalkostnaderna för utnyttjade anlägg-
ningstillgångar har beräknats till 365,0 mnkr, varav 15,0 
mnkr avser investeringar under 2010.

I de fall kommunen förhyr sådana särskilda boendeformer 
som anges i Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade, erhålls ett särskilt moms-
statsbidrag på 18 % av hyreskostnaden. Momsstatsbidraget 
är beräknat till 10,0 mnkr

Sammantaget är årets pensionskostnader budgeterade till 
271,8 mnkr. Nämnderna har i kalkylmässiga kapital- och 
pensionskostnader m m påförts 536,0 mnkr, som här 
neutraliseras genom en intäkt med samma belopp. Till-
sam mans med 10,0 mnkr i ersättning för viss mervärdes-
skatt, ökning av semesterlöneskulden, 8,0 mnkr och övriga 
kostnadsposter på netto 21,5 mnkr uppgår de beräknade 
netto  intäkterna under finansieringsprogrammet till 244,7 
mnkr.
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Kommunfullmäktiges beslut

I driftbudgeten anvisas normalt nämnderna ett anslag eller 
kommunbidrag. I investeringsbudgeten anvisas anslag 
pro jekt vis. Investeringsanslag anvisas antingen direkt i 
budgeten eller genom sär skilda fullmäktige beslut. I de fall 
an  slag anvisas i budgeten har detta särskilt markerats i 
inves te rings budgeten med ”B”.

Kommunfullmäktige skall förutom kommunbidragen och 
investeringsanslagen fatta särskilda beslut om skattesatsen 
samt fastställa ett antal taxor och avgifter. I vissa fall redo-
visas förändringar i taxor och avgifter i budgeten, i vissa 
fall redovisas hela taxan i form av särskilda bilagor.

Enligt de riktlinjer för kommunens penninghantering 
Kommunfullmäktige fastställde den 21 mars 1996 skall 
omfattningen av den långfristiga upplåningen läggas 
fast i budgeten. Med långfristig upplåning me nas då lån 
med en beräknad faktisk löptid över ett år, även om den 
formella förfallotiden är kortare. Enligt finansieringsbud-
geten beräknas ingen ökning av de långfristiga skulderna 
2011. Handlings bered skap erfordras dock för eventuella 
budgetavvikelser, då ökade netto kostnader eller inves-
teringar enbart kan finansieras med ökad upplåning. 
Kommunstyrelsens förslag grundas på att låneramen sätts 
till 200 mnkr för den kommunala förvaltningsorgani-
sationen. Utöver denna låneram får Kommunstyrelsen 
enligt riktlinjerna dels ta upp kort fristiga lån för att parera 
förskjutningar mellan in- och utbetal ningar under året 
samt för finansiering av de kommunala före tagens behov 
av rörelse kapital inom det s k koncernkontot, dels omsätta 
tidigare upptagna lång fris tiga lån. För förmedlade lån 
till de kommunala bolagen gäller att Kommunstyrelsen 
är bemyndigad att ta upp lån motsvarande de godkända 
investeringsbudgetarna.

Kommunstyrelsen har sedan 1993 bemyndigats att i 
Kommunfullmäktiges ställe fatta beslut om investe rings-
an slag. Rutinen har fungerat väl och medverkat till kortare 
handläggningstider. En förut sätt ning för be myndigandet 
är att projekten ifråga var med tagna i investeringsbud-
geten och till såväl innehåll som utgifter och inkomster 
följer vad som angivits i budgeten. Samma be myn digande 
förslås även för år 2011.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen också 
bemyndigas att besluta om til läggs an  slag för oförutsedda 

kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kr 
samt högst 20 000 000 kr till särskilda satsningar under 
2011. Kommun styrel sen föreslås också bemyndigas att be-
sluta om fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill 
ett belopp på högst 5 000 000 kr per förvärv/ försäljning. 
Ärenden av principiell betydelse förut sätts dock prövas av 
Kommunfullmäktige oavsett belopp.

Kom mun styrelsen föreslås liksom föregående år också 
bemyndigas att besluta om dels förbud mot återbesättande 
av vakanta tjänster, dels placering av över talig personal på 
vakanta tjänster. 

Kommunfullmäktige beslutar
att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kom-

munbidrag (kr)

Kommunfullmäktige 9 800 000
Revisorskollegiet 4 100 000
Kommunstyrelsen
- kommunledning 60 550 000
- kommungemensam verksamhet 188 200 000
Valnämnden 300 000
Lokalförsörjningsnämnden
- fastighetsförvaltning 0
- ö v r igt 25 250 000
Fritids- och folkhälsonämnden
- fritid och folkhälsa 124 700 000
- föreningsbidrag 39 400 000
Servicenämnden 0
Samhällsbyggnadsnämnden 31 800 000
Tekniska nämnden
- väghållning, parker m m 120 450 000
- persontransporter 53 300 000
Mi ljö- och konsumentnämnden 16 800 000
Kulturnämnden 119 000 000
Utbildningsnämnden 462 750 000
Arbetslivsnämnden 209 600 000
Sociala omsorgsnämnden 574 750 000
Överförmyndarnämnden 4 550 000
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Stadsdelsnämnden Norr
-kommungemensam verksamhet 44 500 000
-stadsdelsverksamhet 808 600 000
Stadsdelsnämnden Väster
-kommungemensam verksamhet 24 300 000
-stadsdelsverksamhet 986 700 000
Stadsdelsnämnden Öster
-kommungemensam verksamhet 24 200 000
-stadsdelsverksamhet 874 600 000

att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund 
för kommunens investe ringsverk samhet under perioden 
2011–2013, varvid anslag i budgeten för år 2011 bevil-
jas i enlighet med vad som särskilt mar kerats

att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta 
om anslag till de projekt som upptagits i investerings-
budgeten under förutsättningen att utgiften för respek-
tive projekt inte överstiger vad som avsatts i budgeten

att fastställa skattesatsen för år 2011 till 21:49 %

att fastställa nedanstående taxor och avgifter:
 - vatten- och avloppstaxa enligt bilaga A
 -  avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och 

tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel  enligt bilaga B

 -  avgifter för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser  
enligt bilaga C

 -  taxa för vård och omsorg av äldre och personer med 
funktionsnedsättning enligt bilaga D

att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfull-
mäktige oförändrade under år 2011 förutom  ren-
hållningstaxan som läggs fram som särskilt ärende

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under år 2011 uppta nya 
långfristiga lån på sammanlagt högst 200 000 000 kr

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2011 uppta 
långfristiga lån för förmedling till kommunens bolag på 
sammanlagt högst de godkända investeringsbudgetarna 
för bolagen

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsan-
slag för oförutsedda kostnader och utgifter för sam-
manlagt högst 5 000 000 kr

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggs-
anslag till särskilda satsningar för sam manlagt högst 
20 000 000 kr avseende fria resor för pensionärer i 
kollektivrafiken inom Borås Stad under lågtrafik och 
införandet av en kommunal bostadsförmedling

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fas-
tig hetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett belopp 
på högst 5 000 000 kr per ärende

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsan-
slag för ökade kostnader inom vårdformen Öppen psyki-
atrisk tvångsvård och barn med funktionshinder som 
behöver stora insatser för sammanlagt 10 000 000 kr

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning 
av högst 2 000 000 kr till projekt för utveckling av 
staden

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning 
av högst 2 000 000 kr till stöd för lokal utveckling

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsan-
slag för anhörigstöd för sammanlagt högst 3 500 000 kr

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning 
av statsbidrag avseende barnomsorg till stadsdelsnämn-
derna 

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

att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig perso-
nal på vakanta tjänster samt

att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 
2011

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson  Christer Johansson
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Förslag till Budget 2011

Valfrihet, god ekonomi och socialt ansvarstagande har genom-
syrat Alliansens politik i Borås under de år vi fått leda och 
utveckla staden. Allianspartiernas fokus och prioriteringar 
skiljer sig på väsentliga punkter från de Rödgrönas: Vår 
politik utgår från en tro på boråsarens förmåga och vilja till 
eget ansvar. Politiken ska endast förvalta medel för boråsa-
rens bästa och ge var och en största möjliga inflytande över sin 
egen livssituation.  

Efter tolv år som en del av den styrande majoriteten i Borås 
finner vi moderater oss nu för första gången sedan 1998 i op-
position. Valet gav inget entydigt svar på vilka boråsarna ville 
se styra staden. Men då de Rödgröna fått flest mandat i Kom-
munfullmäktige blir de en styrande minoritet. Det innebär 
att vår alternativa budget är just det; ett alternativ till den 
budget som de Rödgröna lägger fram. Vi moderater presente-
rar en budget som lyfter fram de frågor vi står för, tror på och 
vill driva i en nära framtid.

Moderaterna har inom allianssamarbetet i Borås lagt 
grun den till det som vi nu ser och alla kan dra nytta 
av: Borås är en stad som utvecklats. Borås kommunala 
verksamheter utvecklas bra, samtidigt som våra invånare 
fått alternativa driftsformer att välja bland inom t ex skola, 
barnomsorg och äldreomsorg. 

Samtidigt har vi gett Borås en stabil ekonomisk grund. Vi 
har sett till att Borås även i den djupaste av lågkonjunk-
turer står stadigt, när de flesta andra kommuner kämpar i 
hård motvind med det ekonomiska läget. 

Genom att investera för idrott och hälsa har vi sett till att 
det finns anläggningar och förutsättningar som kommer 
boråsarna tillgodo under många år framöver. Folkhälsan 
sätts i fokus på bred front! De yttre förutsättningarna 
finns nu för stora idrottsevenemang – Davis Cup-matcher, 
O-ringen och förhoppningsvis SM-vecka är tre exempel – 
men framförallt för boråsarens vardagliga motion.

Vi har lyckats göra Borås till en vida känd kulturstad. Inte 
minst våra skulpturer, teateruppsättningar och musikeve-
nemang har lockat långväga besökare, en utveckling som 
innebär ökad handel och fokus på sysselsättning. 

Borås har genom våra satsningar på upprustning av cen-
trummiljöer, promenadstråk utmed Viskan och inte minst 
pärlan i city, Sandwalls plats, blivit en attraktivare stad för 
både boråsare och besökare. 

Allt detta har vi kunnat göra samtidigt som vår egen 
verksamhet värnats och utvecklats, och dessutom komplet-
terats med alternativa driftsformer. Skolor, äldreboenden 
och hemtjänst är exempel på hur nya arbetstillfällen och 
möjligheter att påverka sin egen vardag och tillvaro skapats 
för invånarna. 

Inte att förglömma har Alliansen använt de överskott 
kommunen genererat på ett långsiktigt hållbart och 
ansvarsfullt sätt. Vi har under de goda åren satt av stora 
summor till den framtida pensionsskulden för att säker-
ställa att de ökade kostnaderna inte behöver betalas genom 
neddragningar i välfärden. Betydande medel har också av-
satts för kommande stora infrastruktursatsningar, förbifart 
Sjöbo är ett exempel, som kommer att underlätta vardagen 
och innebära en bättre närmiljö för boråsarna. 

Sist men inte minst har vi satt av pengar i en stabilise-
ringsfond för att säkra de kommande årens återhämtning 
i lågkonjunkturens spår; en åtgärd som vänsterpartierna 
kritiserade hårt som oansvarig och onödig. Den kritiken 
tycks dock inte hindra de Rödgröna från att nu använda 
dessa pengar för att finansiera åtgärder i sin egen budget. 
Det tar vi som ett gott betyg för Alliansens framförhåll-
ning.

Utvecklingen i Borås har under de senaste åren gynnats 
starkt av den politik som alliansregeringen fört. Tack vare 
arbetslinjen har vi snabbt kunnat ta oss ur lågkonjunktu-

Alliansens gemensamma plattform
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ren och vänt uppåt igen. Det är alliansregeringens politik 
och agerande som gör att vi nu ser en betydande ökning 
av skatteintäkter; en följd av att allt fler arbetar. För Borås 
visar prognosen ökade skatteintäkter på dryga 36 miljoner 
kr 2011. Dessutom tillkommer över 20 miljoner i extra 
statsbidrag under året. Dessa medel hävdar de Rödgröna i 
sin budget att man kunnat ta fram på egen hand, fast det 
är alliansregeringens politik som genererat dem. 

Det långsiktiga, effektiva och välmotiverade ansvarsta-
gandet, den goda ekonomin och en positiv syn på ökade 
valmöjligheter har varit Alliansens mål och kännetecken, 
såväl i Borås som nationellt, och kommer även fortsätt-
ningsvis att vara. Vi kommer inte att falla in i det opposi-
tionsbeteende som präglat socialdemokrater och vänster-
partister; att ständigt lova mer resurser än majoriteten bara 
för att man i opposition inte behöver ta ett faktiskt ansvar. 

Nej, vi inom Alliansen ser och har alltid sett till den 
långsiktiga utvecklingen och stabiliteten. Därför väljer 
Moderaterna i sin budget att närma sig ett resultat på 110 
miljoner kr, det mål Kommunfullmäktige ställt för att 
kunna garantera en god ekonomi. Vad gäller investeringar 
poängterar allianspartierna att det måste finnas en genom-
tänkt och strukturerad tanke bakom de satsningar man 
väljer att göra. Trots allt är det kostnader kommunen och 
dess invånare får bära i tiotals år framöver. 

Nu när vi har en ny organisation från 2011 är det rimligt 
att ta ett helhetsgrepp på våra lokaler. Hur kan vi utnyttja 
de lokaler vi har på bästa sätt? Kan vi sänka våra kost-
nader samtidigt som våra invånare får bättre möjligheter 
och service? En investeringsnivå om ca 350 miljoner kr är 
enligt vår bedömning rimlig för att kunna säkerställa en 
långsiktigt god ekonomi.

Borås är idag en stabil stad med god ekonomi och positiv 
utveckling. Som kommun har vi, trots den djupa lågkon-
junktur vi upplevt, levererat till invånarna och fortsätter 
att göra så. Detta har varit Alliansens politik. Vi kommer 
att driva en fortsatt genomtänkt, ideologiskt förankrad 
politik med fokus på arbetslinjen och människors egna val. 
Det kommer att ge oss möjligheten att styra Borås från 
och med 2014!

Moderaternas 
budgetförslag 2011

Jobb och Företagande
Företagande, konkurrens, nya organisationsformer och fler 
privata alternativ inom välfärdens och omsorgens områden 
ger fler jobb och stärker samtidigt kvinnors ställning på 
arbetsmarknaden. Ett sammanhållet arbetssätt inom om-
rådena stadsplanering, infrastruktur och utbildning krävs 
för att locka fler företag till Borås.

För att behålla och rekrytera kompetent och kunnig per-
sonal måste Borås Stad vara en attraktiv arbetsgivare. En 
aktiv personalpolitik, ett gott ledarskap och bra arbetsmil-
jöer gör att kommunen kan behålla kvalificerad personal. 
Samtidigt måste det finnas möjlighet för personalen t ex. 
inom omsorgsverksamheter att ta över verksamhet och 
driva dem som egna företag.

Offentliga upphandlingar måste utvecklas och kvalitets-
säkras så att de kan ske med likvärdiga konkurrensförut-
sättningar. Varor och tjänster ska upphandlas så att en stor 
mängd företag har möjlighet att delta. Mångfalden kan 
ökas genom s k utmanarrätt då kompetenta entreprenörer 
kan begära en upphandling av hela eller delar av verksam-
heter.

Förskolan
Förskolans pedagogiska innehåll ger små barn stimulans 
och öppnar tidigt deras sinne för lärande. Kommunen som 
uppdragsgivare skall kräva att verksamheten håller en hög 
kvalitet. Mindre barngrupper och fler vuxna gör att alla 
barn blir sedda och kan utvecklas.

Den nya stadsdelsorganisationen kommer att minska 
risken för skillnader i bedömningar och beslut som berör 
enskilda människor. Detta gäller också beslut som rör 
olika former av förskolor. Det viktiga är inte driftsformen 
utan det innehåll som förskolan har och att föräldrar kan 
välja förskola för sina barn.

Vårdnadsbidraget är ett viktigt komplement som gör att 
de som önskar istället kan vara hemma med sitt barn. Vi 
värnar föräldrarnas valfrihet och vill att staden fortsatt 
skall erbjuda vårdnadsbidrag.

Föräldrar som arbetar oregelbundna tider, t ex inom väl-
färden eller rättskedjan, skall kunna fortsätta med det även 
då de har barn inom barnomsorgen. Vi vill underlätta 
föräldra skapet genom att erbjuda möjlighet att använda sig 
av nattöppen barnomsorg.
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Grundskolan
Grundskolan ska tillvarata barns nyfikenhet och lust att 
lära. Kunskapsuppdraget ska stå i fokus och alla elever ska 
mötas av höga förväntningar. Kommunen måste ge skolan 
tillräckliga resurser för att klara sin uppgift och detaljstyr-
ningen måste upphöra. Det är utbildade pedagoger och 
rektorer som varje dag arbetar nära eleverna som är bäst på 
att planera och utforma verksamheten.

Ingen får lämnas efter. Samtidigt ska ingen elev hållas till-
baka utan ges möjlighet och stimulans att utvecklas i sin 
egen takt. Elevernas rätt att välja skola ska stärkas och de-
ras inflytande över sin egen utbildning ska successivt öka 
under skolgången. Alla barn är lika mycket värda, oavsett 
om de går på kommunala skolor eller friskolor. Därför 
skall kommunala skolor och friskolor ska ges likvärdiga 
villkor och skolpeng skall införas. 

För att föräldrar skall kunna följa sitt barns utveckling 
måste elevernas resultat följas upp oftare. Även skolor skall 
kunna följas upp och jämföras för att hjälpa elever och 
föräldrar i skolvalet. Att välja skola är ett stort beslut och 
kommunen måste på alla möjliga sätt hjälpa de inblandade 
så att valet blir så bra som möjligt för varje enskild elev.

Att känna trygghet i skolan är en förutsättning för att man 
skall lyckas med skolarbetet. Borås Stad skall därför arbeta 
med evidensbaserade metoder mot mobbning.

Den mat som serveras på skolor och förskolor ska vara god 
och varierad och naturligtvis följa de nationella riktlinjer-
na för näringsrik kost. Medarbetare i skolköken ska precis 
som lärarna få möjlighet att utvecklas och vidareutbilda 
sig.

Gymnasieskolan
Borås skall erbjuda ett stort utbud av gymnasieutbildning-
ar som speglar både arbetsmarknadens behov av kompe-
tens och elevernas intressen och färdigheter. Ett exempel 
på hur skolor samverkar med omgivningen är att en 
lärlingsutbildning på Viskastrandskolan byggt en förskola 
åt kommunen. Vi står upp för elevernas rätt att välja ut-
bildning och skola. Vi tror att mångfalden berikar. Därför 
kommer vi fortsätta att uppmuntra och stödja alla initiativ 
till nya friskolor. 

Att välja rätt gymnasieutbildning är ett svårt men vikigt 
beslut. Kommunen måste därför hjälpa elever som står 
inför valet så de kan göra ett så bra val som möjligt. Kom-
munen kan hjälpa till med att reda ut hur lätt det är att få 
jobb efter en utbildning, hur möjligheterna är att plugga 
vidare samt erbjuda jämförbar statistik mellan skolor när 
det gäller frågor som skolresultat, trivsel och lärarbehörig-
heten.

Högskolan och vuxenutbildning
Högskolan är en del av Borås och bidrar med ny forskning 
som leder till fler och växande företag. Högskoleutbild-
ning är ofta ett bra sätt att ta sig vidare i sin karriär och 
förbättra sin livssituation samtidigt som det utvecklar 
individen. Vuxenutbildningen måste vara inriktad på att 
se till att de som vill studera vidare på högskolan men 
saknar fullständiga betyg snabbt skall kunna komplettera 
de kunskaper de behöver för att bli behöriga. Vuxenutbild-
ningen har en viktig uppgift i att skola om människor och 
förhindra att människor hamnar i utanförskap. I krisens 
spår är det många som har blivit av med jobbet, då ska 
vuxenutbildningen finnas som stöd för att människor 
snabbt skall kunna skaffa sig en kompetens som leder till 
arbete. I detta måste ett nära samarbete mellan vuxenut-
bildningen och arbetsförmedlingen finnas och fungera.

Trygghet
Borås Stads invånare skall känna att det offentliga tar 
ett ansvar för trygghet och säkerhet för medborgarna, 
men det är ändå alltid de individer som lever i samhället 
som utgör det trygga eller det otrygga. På många fronter 
arbetar Borås Stad med att förbättra säkerheten, t ex. inom 
stadsplanering, socialtjänst och samarbete med frivilligor-
ganisationer. Detta är ett bra arbete som bör fortsätta.

Kommunen kan bidra till att många tillfällen till brott 
förebyggs genom en genomtänkt stadsplanering med 
öppna miljöer och belysta gator. De vuxenvandringar som 
genomförs av såväl kommunen som frivilligorganisationer 
i avsikt att öka tryggheten har varit framgångsrika och bör 
fortsätta.

Mäns våld mot kvinnor är ett problem som ofta förekom-
mer i nära relationer men som har synliggjorts under de 
senaste åren och antalet anmälningar har ökat markant. 
Under den gångna mandatperioden har Alliansregeringen 
genomfört en rad juridiska och ekonomiska förändringar 
på området. I det arbetet kan kommunen samarbeta med 
kvinnojourer, brottofferjourer etc för att skapa ett heltäck-
ande skyddsnät för brottsoffer. 

Även då barn utsätts för brott eller drabbas av att famil-
jemedlemmar blir utsatta måste samhället agera tydligt. 
Vi vill inrätta ett s k barnahus där man skapar en trygg 
miljö för barnet och samlar alla medverkande resurser. De 
verksamheter som redan idag arbetar med individer som 
utsatts för brott är viktiga och behöver värnas och stöttas 
även i framtiden. 
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Insatser för barn och unga
Barn och ungdomar i Sverige har det generellt sett mycket 
bra men det finns oroväckande tendenser bland barn och 
unga, såsom ökande psykisk ohälsa, ökad segregation och 
en ökad sexualisering. Detta ställer större krav på vuxen-
världen, att se och förstå ungdomarnas situation och att 
finnas där ungdomarna finns. Här fyller fritidsgårdar och 
ungdomsmottagningar en mycket viktig funktion. Också 
skolhälsovården kan ha stor betydelse för ungdomar som 
har problem.

Mobbning är ett problem som vi vet finns men som inte 
alltid märks tydligt. Borås Stad och dess institutioner 
måste arbeta aktivt för att motverka mobbing och där 
det upptäcks åtgärda inom ramarna för sina respektive 
områden.

Föräldrar eller andra vårdnadshavare har huvudansvaret 
för sina barns uppväxtförhållanden och livsvillkor. För-
äldraskapet är den viktigaste uppgiften en vårdnadshavare 
har men när någon av föräldrarna är frånvarande eller inte 
klarar av att uppfylla sin föräldraroll blir relationen med 
andra vuxna - släktingar eller människor i föräldrarnas 
nätverk – än viktigare.

Moderaterna anser att verksamheter som syftar till att 
uppmärksamma och hjälpa ungdomar med problem ska 
prioriteras högt inom välfärdsområdet. Samhället har 
mycket att vinna på att tidigt se och tidigt hjälpa de ung-
domar som på olika sätt är på väg in i riskbeteenden eller 
på väg att hamna snett. Här vill vi peka på de ideella in-
satserna inom det sociala området som en stor tillgång för 
samhället. Utan direktiv från politiker görs stora arbetsin-
satser inom kyrkor, idrottsföreningar och ungdomsgårdar. 
Deras engagemang och insatser kring ungdomar måste 
och tas tillvara och uppmuntras. 

När Du blir äldre
En god äldreomsorg är en hjärtefråga för oss. Under den 
gångna mandatperioden har Alliansregeringen satsat större 
resurser än någonsin tidigare på vården och omsorgen för 
äldre. Men mer resurser är inte allt. När någon på ålderns 
höst blir beroende av samhället är det viktigt att så långt 
som möjligt kunna få fortsätta vara den man är och ha 
inflytande över sin situation. Det handlar både om att 
kunna välja vilken hjälp man får och av vem.

Inom äldreomsorgen kommer hemtjänstvalet att finnas 
kvar. Vi vill också utreda en s k matcheck till äldre och att 
äldre skall få neutral information om alla alternativ inom 
omsorgen.

Boenden för äldre är ett viktigt område. Det är inte ac-
ceptabelt att äldre som känner sig ensamma eller otrygga 

tvingas bo kvar hemma. Därför vill vi fortsätta plane-
ringen av äldreboenden som är utformade för olika behov. 
Vi vill också göra insatser för att äldre par som vill bo ihop 
också skall kunna det, även om deras omsorgsbehov skiljer 
sig åt.

Det är bra om mer mat lagas där den äts. Då behövs att 
äldreboenden byggs med det i åtanke. Närheten ökar med-
inflytandet över maten och är en fråga om livskvalitet, sär-
skilt på äldreboenden där de boende äter alla sina måltider. 
Även andra mervärden som ekologiskt och närproducerat 
bidrar till livskvali teten. Verksamheten, inte byråkra tin, 
ska besluta om maten som äts och serveras.

Kultur för framtiden
Ett nyskapande och fritt kulturliv är en av grunderna för 
ett öppet samhälle. Mångfald i kulturen stimulerar den 
enskildes intellektuella och emotionella utveckling, för-
enar olika människor i upplevelser och intryck och bidrar 
därmed till att utveckla det civila samhället.

En viktig verksamhet är Kulturskolan som genom olika 
projekt leder in ungdomar i kulturens värld. Även biblio-
teken har en viktig roll som kulturinstitutioner. Inte minst 
skolbiblioteken är en viktig resurs i arbetet med barns och 
ungas språkutveckling.

Borås Stad har under de senaste åren genom olika konst-
projekt placerat sig på kartan som en kulturstad, med verk 
och utställningar av kända skulptörer, målare, författare 
och regissörer. Vi vill fortsätta arbetet med att öka den 
konstnärliga bredden och mångfalden bl. a genom att ge 
kulturen stort utrymme inom kommunens egna verksam-
heter. Ett väl utvecklat kulturliv gör staden attraktiv för 
såväl nuvarande som framtida invånare.

Finansieringen av kultur sker i huvudsak via skatten 
men vi anser att kommunen också skall kunna ta emot 
gåvor från den som vill skänka pengar eller konstverk till 
kommunen. För att underlätta för anonyma givare vill vi 
inrätta en kulturfond till vilken man kan skänka pengar 
och bidra till stadens kulturliv.

Fritidsverksamhet
Kommunens skall se till att invånarna har tillgång till 
fritidsaktiviteter av varierad art. Här kan såväl kommunen 
som enskilda och föreningar svara för byggande, drift och 
verksamhet vid olika anläggningar.

Genom att investera för idrott och hälsa ser vi till att det 
finns anläggningar och förutsättningar som kommer bor-
åsarna tillgodo under många år framöver. Folkhälsan sätts 
i fokus på bred front. 
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Kommunen skall också se till att aktiviteter finns för dem 
som besöker vår stad; de som dagligen pendlar hit till 
arbete eller de som besöker Borås för ett specifikt evene-
mang skall känna sig välkomna och kunna hitta aktivite-
ter som passar dem. Borås Stad skall även i fortsättningen 
delta i evenemang som drar besökare tillkommunen såsom 
konserter, sportevenemang, m m.

Ungdomsperspektivet ska tas tillvara på genom att ge 
ungdomar inflytande och delaktighet i planeringen av den 
kommunala fritidsverksamheten.

Boende
Borås Stad kan genom samhällsplaneringsarbetet åstad-
komma attraktiva bostadsområden med blandade bo-
endeformer utifrån människors olika behov. En aktiv 
bostads- och näringspolitik kan också bidra till att öka 
andelen bostäder i stadskärnan och göra den mera levande. 
Hyresrätten är en boendeform som passar många män-
niskors önskemål och kan bidra till en rörlig bostadsmark-
nad. De kommunala bostadsbolagens fastighetsbestånd 
skall kunna omsättas genom att underlätta för hyresgäster 
att ombilda fastigheter till bostadsrättsföreningar, samti-
digt som bolagen förnyar sitt fastighetsbestånd. Antalet 
studentbostäder bör också öka.

Integration
Den utveckling som staden genomgått under de senaste 
decennierna har i många stycken skett tack vare de som 
invandrat och skapat sig ett nytt liv och en ny tillvaro 
här. Arbete och språk är två viktiga faktorer i integra-
tionsarbetet. De bidrar till minskat utanförskap och ökad 
delaktighet och bidrar också till individens självkänsla och 
möjlighet att bli en del av samhället. Bland Alliansreger-
ingen förslag till förbättringar finns s. k Nystartszoner, 
där företag får sänkta skatter och avgifter vid etablering i 
invandrartäta områden. Det kan kompletteras med stöd 
och rådgivning till invandrare som vill etablera företag.

Integrationsarbetet måste bedrivas både i skolan, i arbets-
livet och människor emellan. Borås och dess invånare har 
ett stort ansvar för att även i fortsättningen ta emot och 
välkomna nytillkomna och de kan bäst integreras genom 
arbete och språk. Både nationella och lokala regler kan 
användas för att bidra till integrationen.

Energi, miljö och resursåtervinning
Borås Stad har under lång tid arbetat för en bättre miljö 
och vår vision om en fossilbränslefri stad år 2020 ligger 
fast. För att uppnå denna vision vill vi bygga ett kraftvär-
meverk där så mycket som möjligt av avfallet kan använ-
das för Borås Stads energibehov i form av el, fjärrvärme 
och biogas. Externa aktörer skall kunna etablera verksam-
heter för att ytterligare ta vara på avfallsresurserna.

Regler och ekonomiska instrument skall vara så enkla 
som möjligt för att underlätta för var och en att minska 
den egna miljöpåverkan. Skolan har t ex en nyckelroll i att 
pedagogiskt förklara sambanden som leder till en miljö-
mässigt hållbar utveckling. 

Matfrågan är viktig för användningen av jordens re-
surser. Under flera decennier har målet varit storskalig 
produktion och långa transporter. Borås Stad kan genom 
upphandling se till att maten till skolor och äldreboenden 
lagas så nära konsumenterna som möjligt. Det minskar 
miljöpåverkan i alla led.

Den viktigaste faktorn i miljöarbetet är ändå den enskilda 
människan. Vi moderater tror på hennes förmåga att ta 
etiska och moraliska hänsyn, och därigenom ta ansvar för 
att hantera naturen på ett varsamt sätt. Därför sker ingen 
förändring utan att invånarna i Borås Stad bidrar.

Transporter och infrastruktur
Ett fungerande nät av transportvägar är centralt för 
tillväxten och för möjligheten att bo och bedriva företag i 
Borås. Det krävs därför att både vägnätet och järnvägsnä-
tet byggs ut och underhålls över tid. Borås Stad bör även i 
fortsättningen bidra till att infrastrukturinvesteringar kan 
påskyndas.

Inom kollektivtrafiken bör arbetsresor ha hög prioritet 
så att så många som möjligt kan resa kollektivt till och 
från arbetet. Viared är ett exempel där busstrafiken skulle 
kunna byggas ut med tätare turer och även helgtrafik. 
Vidare bör utredas om tvärlinjer kan etableras för att 
minska trafikbelastningen på centrum. Dessa frågor bör 
ha högre prioritet än skattesubventionerade resor för vissa 
väljargrupper.

Årligen pendlar närmare 9,5 miljoner människor mellan 
Borås och Göteborg till arbete eller studier, många med 
buss och bil. Moderaterna anser att just denna förbindelse 
bör prioriteras, dels för att värna miljön, dels för att göra 
Borås mer tillgängligt för den övriga regionen. Vi arbetar 
därför i ett kortare perspektiv för en höghastighetsjärnväg 
mellan Borås och Göteborg via Landvetter Flygplats och i 
ett längre perspektiv för att hela Götalandsbanan byggs så 
att resandet förenklas
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Moderaternas prioriteringar
Moderaterna har långtgående planer och ambitioner för 
hur Borås Stad skall fortsätta utvecklas. Vårt mål är en 
kommun där var och en får sina individuella behov och 
önskemål tillgodosedda i största möjliga utsträckning. 
Nedan följer en konkret uppställning över hur det målet 
skall uppnås:

Jobb och Företagande
• Planlägga och påbörja byggnation av fler industriområ-

den för näringslivets tillväxt 
• Utveckla och kvalitetssäkra offentliga upphandlingar
• Införa utmanarrätt för företag

Förskolan
• Använda statligt avsatta medel för att uppmuntra till 

kompetensutveckling, t ex genom Förskolelyftet
• Minska storleken på barngrupperna
• Vara fortsatt positiva till fristående förskolor och profi-

lering av kommunala förskolor

Grundskolan
• Utreda möjligheten att införa skolpeng för att utveckla 

valfriheten och göra det enklare att jämföra skolor
• Öka vuxentätheten för att skapa en tryggare skolmiljö
• Införa lärarassistenter för stöd till lärarna
• Tillåta profilering och spetsklasser i grundskolan

Gymnasieskolan
• Komplettera gymnasieutbildningarna med entrepre-

nörskunskap för yrkesprogrammen
• Fortsatt vara positiv till initiativ till nya friskolor

Högskolan och vuxenutbildning
• Fortsätta, utveckla och säkerställa samarbetet mellan 

Borås Stad, högskolan och näringslivet
• Utveckla samarbetet mellan vuxenutbildningen och 

arbetsförmedlingen
• Erbjuda högkvalitativa vuxenutbildningar som leder till 

arbete
• Arbeta för att få en polishögskola till Borås

Trygghet
• Fortsätta samarbetet mellan Socialtjänsten och frivillig-

organisationer för en tryggare stad

• Utveckla trygghetsvandringar i skolan
• Fortsätta bidragsgivningen till kvinnojouren
• Verka för ett barnahus för barn som direkt eller indirekt 

utsatts för brott
• Utveckla Stadsmiljön för ökad trygghet

Insatser för barn och unga
• Utöka samarbetet mellan kommunala och externa verk-

samheter för att förebygga brottslighet
• Etablera ett SSP-samarbete mellan Borås Stad och 

Polisen
• Arbeta förebyggande för att motverka mobbning
• Fortsätta utveckla rutiner för att snabbt sätta in rätt 

insats när ett barn är på väg att råka illa ut
• Värna värdefulla verksamheter där samverkan med det 

civila samhället bedrivs

När Du blir äldre
• Öka valfriheten inom vård och omsorg
• Tillåta nyetableringar av verksamheter på området
• Arbeta aktivt med kvalitetssäkring inom välfärdsområ-

det
• Utreda ett Äldrehus med korttidsboende, anhörigstöd, 

demensteam, ACTION-tjänst, m m
• Ge äldre par möjlighet att bo tillsammans hela livet
• Mer mat ska lagas där den äts

Kultur för framtiden
• Driva en aktiv kulturpolitik som upprätthåller Borås 

Stads goda namn i kulturkretsar
• Inrätta en kulturfond för frivilliga bidrag till kultur och 

offentlig utsmyckning
• Arbeta för ett kulturcentrum med textil inriktning i 

Simonsland
• Arbeta för att kommunala och externa kulturinstitutio-

ner kan verka på samma villkor

Fritidsverksamhet
• Aktivt verka för ökad folkhälsa genom fler näridrotts-

platser och fler aktivitetsplatser för äldre
• Fortsätta arbetet med utvecklingen av Borås som evene-

mangsstad
• Öka användningen av kommunens anläggningar för 

kultur- och fritidsevenemang
• Öka möjligheterna för idrottsföreningar att verka och 

driva anläggningar
• Fortsätta utbyggnaden av konstgräsplaner
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Boende
• Skapa varierade boende- och ägandeformer i bostads-

områden
• Skapa ett mer levande centrum genom att öka möjlighe-

ten till boende i stadskärnan i Borås
• Tillåta mer byggnation i strandnära lägen

Integration
• I enlighet med flerpartimotionen erbjuda samhällsinfor-

mation till alla nyanlända invandrare och flyktingar
• Underlätta för invandrare att starta företag
• Utveckla värdegrundarbetet med syfte att motverka 

främlingsfientlighet och rasism

Energi, miljö och resursåtervinning
• Bygga ett kraftvärmeverk där avfall tas tillvara som 

energiresurs
• Sprida den miljökompetens som Borås Energi och Miljö 

AB och andra aktörer innehar
• Påbörja arbetet med ett nytt modernt och miljövänligt 

avloppsreningsverk
• Främja projekt omkring biogasforskning, t ex. genom 

Waste Recovery
• Bygga ut elnätet för högre driftsäkerhet och säkrad 

tillgänglighet
• Arbeta med kommunens matinköp för maximal kvalitet 

och minimal miljöpåverkan

Transporter och infrastruktur
• Bygga ut nätet av cykelvägar och förbättra skyltning och 

tillgänglighet
• Verka för ett beslut om höghastighetsjärnväg till Göte-

borg via Landvetter Flygplats
• Verka för ett beslut om att bygga hela Götalandsbanan
• Utreda möjligheten till framtida spårdragning till 

Sobacken
• Bygga ett öppet IT-nät för bättre datakommunikation 

och ökad konkurrens

Ekonomisk sammanfattning
Moderaterna grundar sitt budgetförslag 2011 på Allian-
sens gemensamma plattform. För vår del innebär detta 
en resultatnivå på ca 110 mnkr i driftbudgeten och en 
investeringsnivå på ca 350 mnkr.

Vi kan i de röd-grönas budgetförslag konstatera en kost-
nadsökning på hela 3,9% trots att inflationen beräknas 
ligga på ca 2,0%. Detta betyder en relativ kraftig expan-
sion av verksamheten i ett läge där det grundläggande 
resultatet ligger på en mycket låg nivå och måste förstärkas 
med uttag ur stabiliseringsfonden.

Vårt budgetförslag 2011 innebär att verksamhetens expan-
sion begränsas till 3,4 %.  Detta ger en resultatförbättring 
med 25 mnkr.  Resultat blir för kommunen totalt +112 
mnkr, efter en ökad disposition av stabiliseringsfonden 
med 15 mnkr.

Nedan sammanfattas prioriteringar 
i Moderaternas Budget 2011:
• Driftbudgetresultat på +112 mnkr
• Nämndernas nettokostnadsökningar begränsas till 

3,4%
• Uttag ur stabiliseringsfonden ökas med 15 mnkr till 

totalt 35 mnkr
• Vi vill använda avsatta 20 mnkr till KS förfogande till:
 -  Förbättrad kollektivtrafik för arbetsresor och där-

med förutsättningarna för arbetslinjen.
 -  Skapa bättre förutsättningar i kollektivtrafiken för 

”tvärlinjer”, som undviker centrala Borås, till gagn 
för miljön.

 -  Vi vill påbörja arbetet med att minska storleken på 
grupperna inom barnomsorgen

•  Nettoinvesteringarna skall begränsas till ca 350 mnkr. 
Inom denna ram vill vi prioritera:

 -  Se över lokalanvändningen för att nå ett effektivt 
nyttjande av skol- och barnomsorgslokaler.

 -  Gång- och cykelvägarna måste göras säkrare och 
skyltas bättre liksom att en belysningsplan för 
dessa upprättas
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Vi yrkar
• Bifall till Moderaternas förslag till Budget 2011 i sin 

helhet.
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Förslag till Budget 2011

Valfrihet, god ekonomi och socialt ansvarstagande har genom-
syrat Alliansens politik i Borås under de år vi fått leda och 
utveckla staden. Allianspartiernas fokus och prioriteringar 
skiljer sig på väsentliga punkter från de Rödgrönas: Vår 
politik utgår från en tro på boråsarens förmåga och vilja till 
eget ansvar. Politiken ska endast förvalta medel för boråsa-
rens bästa och ge var och en största möjliga inflytande över sin 
egen livssituation.  

Efter tolv år som en del av den styrande majoriteten i Borås 
finner vi folkpartister oss nu för första gången sedan 1998 i 
opposition. Valet gav inget entydigt svar på vilka boråsarna 
ville se styra staden. Men då de Rödgröna fått flest mandat 
i Kommunfullmäktige blir de en styrande minoritet. Det 
innebär att vår alternativa budget är just det; ett alternativ 
till den budget som de Rödgröna lägger fram. Vi folkpartister 
presenterar en budget som lyfter fram de frågor vi står för, 
tror på och vill driva i en nära framtid.

Folkpartiet har inom allianssamarbetet i Borås lagt grun-
den till det som vi nu ser och alla kan dra nytta av: Borås 
är en stad som utvecklats. Borås kommunala verksamheter 
utvecklas bra, samtidigt som våra invånare fått alternativa 
driftsformer att välja bland inom t ex skola, barnomsorg 
och äldreomsorg. 

Samtidigt har vi gett Borås en stabil ekonomisk grund. Vi 
har sett till att Borås även i den djupaste av lågkonjunk-
turer står stadigt, när de flesta andra kommuner kämpar i 
hård motvind med det ekonomiska läget. 

Genom att investera för idrott och hälsa har vi sett till att 
det finns anläggningar och förutsättningar som kommer 
boråsarna tillgodo under många år framöver. Folkhälsan 

Alliansens gemensamma plattform
sätts i fokus på bred front! De yttre förutsättningarna 
finns nu för stora idrottsevenemang – Davis Cupmatcher, 
O-ringen och förhoppningsvis SM-vecka är tre exempel 
– men framförallt för boråsarens vardagliga motion.

Vi har lyckats göra Borås till en vida känd kulturstad. Inte 
minst våra skulpturer, teateruppsättningar och musikeve-
nemang har lockat långväga besökare, en utveckling som 
innebär ökad handel och fokus på sysselsättning. 

Borås har genom våra satsningar på upprustning av cen-
trummiljöer, promenadstråk utmed Viskan och inte minst 
pärlan i city, Sandwalls plats, blivit en attraktivare stad för 
både boråsare och besökare. 

Allt detta har vi kunnat göra samtidigt som vår egen 
verksamhet värnats och utvecklats, och dessutom komplet-
terats med alternativa driftsformer. Skolor, äldreboenden 
och hemtjänst är exempel på hur nya arbetstillfällen och 
möjligheter att påverka sin egen vardag och tillvaro skapats 
för invånarna. 

Inte att förglömma har Alliansen använt de överskott 
kommunen genererat på ett långsiktigt hållbart och 
ansvarsfullt sätt. Vi har under de goda åren satt av stora 
summor till den framtida pensionsskulden för att säker-
ställa att de ökade kostnaderna inte behöver betalas genom 
neddragningar i välfärden. Betydande medel har också av-
satts för kommande stora infrastruktursatsningar, förbifart 
Sjöbo är ett exempel, som kommer att underlätta vardagen 
och innebära en bättre närmiljö för boråsarna. 

Sist men inte minst har vi satt av pengar i en stabilise-
ringsfond för att säkra de kommande årens återhämtning 
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i lågkonjunkturens spår; en åtgärd som vänsterpartierna 
kritiserade hårt som oansvarig och onödig. Den kritiken 
tycks dock inte hindra de Rödgröna från att nu använda 
dessa pengar för att finansiera åtgärder i sin egen budget. 
Det tar vi som ett gott betyg för Alliansens framförhåll-
ning.

Utvecklingen i Borås har under de senaste åren gynnats 
starkt av den politik som alliansregeringen fört. Tack vare 
arbetslinjen har vi snabbt kunnat ta oss ur lågkonjunktu-
ren och vänt uppåt igen. Det är alliansregeringens politik 
och agerande som gör att vi nu ser en betydande ökning 
av skatteintäkter; en följd av att allt fler arbetar. För Borås 
visar prognosen ökade skatteintäkter på dryga 36 miljoner 
kr 2011. Dessutom tillkommer över 20 miljoner i extra 
statsbidrag under året. Dessa medel hävdar de Rödgröna i 
sin budget att man kunnat ta fram på egen hand, fast det 
är alliansregeringens politik som genererat dem. 

Det långsiktiga, effektiva och välmotiverade ansvarsta-
gandet, den goda ekonomin och en positiv syn på ökade 
valmöjligheter har varit Alliansens mål och kännetecken, 
såväl i Borås som nationellt, och kommer även fortsätt-
ningsvis att vara. Vi kommer inte att falla in i det opposi-
tionsbeteende som präglat socialdemokrater och vänster-
partister; att ständigt lova mer resurser än majoriteten bara 
för att man i opposition inte behöver ta ett faktiskt ansvar. 

Nej, vi inom Alliansen ser och har alltid sett till den 
långsiktiga utvecklingen och stabiliteten. Därför väljer 
Folkpartiet i sin budget att närma sig ett resultat på 110 
miljoner kr, det mål Kommunfullmäktige ställt för att 
kunna garantera en god ekonomi. Vad gäller investeringar 
poängterar allianspartierna att det måste finnas en genom-
tänkt och strukturerad tanke bakom de satsningar man 
väljer att göra. Trots allt är det kostnader kommunen och 
dess invånare får bära i tiotals år framöver. 

Nu när vi har en ny organisation från 2011 är det rimligt 
att ta ett helhetsgrepp på våra lokaler. Hur kan vi utnyttja 
de lokaler vi har på bästa sätt? Kan vi sänka våra kost-
nader samtidigt som våra invånare får bättre möjligheter 
och service? En investeringsnivå om ca 350 miljoner kr är 
enligt vår bedömning rimlig för att kunna säkerställa en 
långsiktigt god ekonomi.

Borås är idag en stabil stad med god ekonomi och positiv 
utveckling. Som kommun har vi, trots den djupa lågkon-
junktur vi upplevt, levererat till invånarna och fortsätter 
att göra så. Detta har varit Alliansens politik. Vi kommer 
att driva en fortsatt genomtänkt, ideologiskt förankrad 
politik med fokus på arbetslinjen och människors egna val. 
Det kommer att ge oss möjligheten att styra Borås från 
och med 2014!

Folkpartiet liberalernas 
budgetförslag 2011
Folkpartiet liberalerna grundar sitt budgetförslag 2011 på 
Alliansens gemensamma plattform. Detta innebär ett re-
sultat på 110 mnkr i driftbudgeten och en investeringsnivå 
på 350 mnkr. Vi anser att det, med hänsyn till de osäker-
heter som finns i den ekonomiska utvecklingen, är för ti-
digt att expandera den kommunala verksamheten med 3,9 
%. Därför föreslår vi en något mindre ökning, som också 
bidragit till att säkerställa ett bättre och stabilare resultat 
för 2011. De prioriteringar som Folkpartiet gör, inklusive 
finansiering och resultaträkning, redovisas i slutet av detta 
budgetdokument.

Vi liberaler anser att alla människor är lika mycket värda, 
men inte likadana. Därför är det viktigt att Borås Stad kan 
erbjuda olika alternativ inom förskola, skola och äldreom-
sorg. Folkpartiet liberalerna välkomnar skolor med olika 
inriktningar och ägare samt att äldreboende kan drivas av 
företag, kommun, personal eller i andra former. Vi tror på 
en skola med kunskap, en värdig ålderdom och att kom-
munen slutar konkurrera med näringslivet.

Jämställdhet
Folkpartiet liberalerna anser att alla människor ska ha 
samma möjligheter att förverkliga sina drömmar och 
planer oavsett kön, så ytterst handlar jämställdhet om 
att kvinnor och män får inflytande och makt på samma 
villkor.

Flickor och pojkar ska ges lika stort utrymme i förskolan 
och skolan. Det är också en viktig del i jämställdhetsarbe-
tet att flickor och pojkar ges samma förutsättningar inom 
idrotten i Borås, både vad det gäller bidrag samt tillgång 
till lokaler och träningstider.

Den parlamentariska jämställdhetsgruppen ska få fortsatt 
förtroende att arbeta även under denna mandatperiod.

Integration
I Borås ska alla känna sig välkomna, behövda, men också 
vara bereda att ta sitt samhällsansvar oavsett vem man är 
eller var man kommer ifrån. 

Den politiskt tillsatta integrationsgruppens handlingsplan 
bör genomföras under 2011. 

För att nå ut till alla Borås invånare är det viktigt att 
samhällsinformation tillhandahålls på ett stort antal 
främmande språk och här har kommunen ett stort ansvar. 
Likaså bör Borås Stad vara generös med praktikplatser och 
instegsjobb för invandrare.
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Modersmålsundervisningen bör utvecklas i en ny organi-
sation. Likaså bör språkstödet utvecklas i förskolan och 
skolan. 

Svenska för Invandrare (Sfi)-undervisning är en viktig del 
i integrationsarbetet. Därför måste ett varierat utbud till-
handahållas som är anpassat för vars och ens behov. Detta 
ger bäst effekt genom samarbete med Högskolan, närings-
livet och organisationer. Sfi-undervisningen bör erbjudas 
både genom kommunala och fristående alternativ.  

Förskola
Folkpartiet liberalerna slår vakt om en väl utbyggd och 
flexibel förskola, där det enskilda barnets behov och 
föräldrarnas önskemål är ledstjärnorna. Förskolan ska vara 
en trygg och lustfylld plats för varje barn och den pedago-
giska kvalitén ska vara garanterad genom en välutbildad 
och kompetent personal. 

Vi vill utöka olika pedagogiska inriktningar och driftsfor-
mer inom förskolan i Borås Stad. Samtidigt ska välplane-
rade förskolelokaler tillhandahållas som även ger möjlighet 
till meningsfull utevistelse.

Barngruppernas storlek måste säkerställas och antalet 
platser anpassas efter barnens behov av omsorg och trygg-
het. För att ge barnen bästa möjliga förutsättning inför 
den kommande skolgången ska barnens språkutveckling 
dokumenteras och följas upp.

Grundskola
Kunskap, ordning och valfrihet ska prägla skolan, där 
individen står i centrum. En god struktur på lektioner och 
raster skapar nödvändiga förutsättningar för både lärande 
och trygghet. I Borås skolor är lärarna den största resursen.

Borås Stad ska erbjuda både kommunala såväl som 
fristående grundskolor med en mångfald av pedagogiska 
inriktningar. 

Skolhälsovården måste stärkas, antalet kuratorer utökas 
och nolltoleransen mot mobbning och kränkningar i 
skolan uppmärksammas.

Nyanlända elever ska erbjudas intensivkurser i svenska. 
Det är en viktig del i att ge alla samma förutsättningar till 
lärande.

Gymnasium
Gymnasieskolan i Borås ska ta hänsyn till att ungdomar 
har olika behov och vara anpassad efter det. Tydliga 
program och inriktningar ska finnas oavsett om eleven 
vill läsa vidare på högskolan eller gå direkt ut i arbetslivet. 
Yrkesprogrammen ska kunna läsas i skolan eller som lär-
lingsutbildning på en arbetsplats. Yrkeseleverna ska kunna 
läsa in högskolebehörighet antingen inom yrkesprogram-
met eller senare inom vuxenutbildningen. Alla program 
ska avslutas med en tydlig examen. Ett utökat samarbete 
mellan gymnasieskolan och högskolan är önskvärt. 

Alla elever ska förses med egen bärbar dator under gymna-
sietiden. Samtliga skolor utrustas med trådlösa nätverk.

Vuxenutbildning och Svenska 
för invandrare
Vuxenutbildningen ger möjlighet till en andra chans, till 
vidareutbildning och till att byta yrke under livets gång. 
Människor med en annan språkbakgrund än den svenska 
får möjlighet att lära sig svenska inom Svenska för Invand-
rare (Sfi).

Folkpartiet liberalerna vill att det skall erbjudas både kom-
munala och fristående alternativ till den som studerar som 
vuxen.

Borås Stad ska erbjuda ett varierat utbud av Sfi-under-
visning som är anpassat efter vars och ens bakgrund och 
yrke. För att öka tillgängligheten bör vuxenutbildningen 
flyttas till centrum.

Ungdom
Folkpartiet liberalerna vill att ungdomar i Borås Stad ska 
få ett självständigt liv med ansvar, delaktighet, engage-
mang och skapande. Ungdomarna ska ges förtroende och 
möjligheter till inflytande i den kommunala verksamhe-
ten.

I detta syfte bör mötesplatser med generöst öppethållande 
för unga skapas, både i centrum och i ytterområdena. 
Dessutom behöver utsatta ungdomars situation särskilt 
uppmärksammas och hjälp och stöd snabbt sätts in vid 
behov.

Ungdomsrådet verksamhet är av stor vikt. Det bör stödjas 
av en 100%-ig tjänst som ungdomssamordnare. Ett fung-
erande systemet med fadderpolitiker är av betydelse för 
utvecklingen av Ungdomsrådet. 

Som ett led i att motverka ungdomsarbetslösheten i Borås 
är det viktigt att fler praktikplatser skapas. 



Budget 2011  |  Folkpartiet liberalernas budgetförslag

 141

Borås Stads hemsida bör utökas med en samlande ung-
domslänk.

För att ungdomarna ska få känna en ökad trygghet bör 
”sista bussen hem” erbjudas gratis för ungdomar.

Fritid
En meningsfull fritid är viktigt för oss människor. Ett ut-
bud av fritidsaktiviteter i en välordnad miljö för alla åldrar 
bidrar till att Borås blir en attraktiv och trivsam stad. 

Folkpartiet liberalerna vill göra viktiga natur- och fritids-
områden lättillgängliga och inbjudande. En del i detta 
arbete innefattar bättre underhåll utav befintliga motions-
spår. 

En förnyelse av Stadsparksbadet är nödvändig. Här bör 
även prövas att lägga ut driften på entreprenad.

Kronäng IF har länge varit eftersatt med undermåliga 
anläggningar vid Hedvigsborg. Vi vill avsätta medel (8 
mnkr) redan 2011 för att börja flyttningen till Gässlösa.

Äldreomsorg
I Borås ska alla äldre kunna leva i trygghet och erbjudas 
ett aktivt liv. Det är viktigt att erbjuda valfrihet när det 
gäller hemtjänst och särskilt boende. Vård och omsorg ska 
ta sikte på individens behov.

Folkpartiet liberalerna vill att möjligheten att bo tillsam-
mans med livskamraten livet ut skall beslutas i kommun-
fullmäktige (Parboendegaranti). 

De som bor i äldreboenden eller har hemtjänst ska ha rätt 
att få komma ut en stund varje dag (Ut och gå garanti). 
Dessutom ska äldre erbjudas matcheckar som ett alternativ 
till den mat kommunen erbjuder (Välja mat garanti).

Funktionsnedsättning
Alla personer med funktionsnedsättning ska få bemötande 
och livsvillkor som underlättar tillvaron och ger högsta 
möjliga livskvalitet.

Säkerställandet att varje person med funktionsnedsättning 
själv får vara delaktig i beslut som berör henne eller honom 
är oerhört viktigt. Likaså att kommunen uppfyller de krav 
som ställs för tillgänglighet för personer med funktions-
nedsättning.  

Folkpartiet liberalerna vill att egna erfarenheter av funk-
tionsnedsättning ska ses som en merit vid kommunala 
anställningar som har anknytning till funktionshinder.

Kultur
Folkpartiet liberalerna anser att delaktighet i kulturlivet 
stärker demokratin och stimulerar fantasin, känslan, tole-
ransen och glädjen hos varje människa. Särskilt kultur för 
barn och unga är ett kommunalt ansvar som skall ges hög 
prioritet. Kulturen ska vara en allmän resurs i samhället 
för exempelvis skola, omsorg, integration och samhällspla-
nering.

Kulturskolan är en viktig del i både skolans och kulturens 
roll i Borås. Skolan har för närvarande inte ändamålsen-
liga lokaler. En utredning bör tillsättas för att antingen 
förändra befintlig byggnad eller att bygga nytt.

Skulpturstaden Borås är ett begrepp i hela landet. Det 
är naturligtvis viktigt ur olika aspekter att vi får behålla 
epitetet. För att få möjlighet att behålla och framför allt 
utveckla skulpturstaden är en kontinuerlig tillförsel av 
medel viktigt.

De unika miljöerna i Rydboholm, Vänga och Almedahls/
Dalsjöfors bör bevaras och utvecklas. Ur kulturhistorisk 
synpunkt är dessa miljöer mycket viktiga och kan på sikt 
bidra till att göra Borås intressantare för kultur-/naturtu-
rism.

Anslag till konstnärlig utsmyckning vid nybyggnad eller 
renovering av offentliga byggnader och platser i Borås skall 
ingå i produktionskalkylen.

Stadsmiljö
Centrummiljön är viktig för att Borås ska vara en triv-
sam och attraktiv stad. Avvägningen mellan bilfrihet och 
tillgänglighet spelar en stor roll och måste studeras mycket 
noggrant. Det är också viktigt att fler bostäder skapas 
i stadskärnan för att få en livaktig och trygg stad alla 
dygnets timmar. Utrymme för experimentbyggande med 
nytänkande är också viktigt. 

Södra Torget är Borås vackraste torg. Tyvärr har det blivit 
en parkeringsplats för bussar. Vi vill att busstrafiken ska 
flyttas från Södra Torget. Torget måste utvecklas till en 
mötesplats för alla boråsare. Vi vill bygga ett parkerings-
garage under torget med en saluhall ovanpå. Den närlig-
gande Stadsparken behöver göras till en levande och trygg 
plats för alla åldrar.

Folkpartiet liberalerna vill se att en noll-energistadsdel 
byggs, exempelvis vid regementsområdet, och att en stads-
plan för nedre Norrby upprättas.
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Bostäder
I Borås Stad ska invånarna kunna erbjudas boende med 
hänsyn till var man vill bo och vilken upplåtelseform man 
önskar. Det är också viktigt att det tas hänsyn till olika 
åldersgruppers behov vid bostadsplaneringen.

Det är Folkpartiet liberalernas övertygelse att den sociala 
segregationen motverkas genom varierad bostadsbebyg-
gelse. Vi ser också ett behov av att fler hyreslägenheter 
produceras i Borås, samt att fler bostäder i stadskärnan 
skapas.

Det är viktigt att underlätta för människor som vill bygga 
bostäder på lämpliga platser, särskilt på landsbygden. 
Samtidigt ska byggandet av framtidsinriktade experiment-
bostäder, t ex passivhus och flervånings hyreshus i trä, 
uppmuntras.

Folkpartiet liberalerna är positivt inställt till att lämpliga 
delar av det kommunala bostadsbeståndet säljs eller om-
formas till bostadsrätter.

Kommunikationer
Borås består av en blandning av centrumbebyggelse och 
glesbygd. Därför är kommunikationerna inom hela kom-
munen en viktig fråga för alla boråsare. Det skall vara lätt 
och säkert att ta sig fram vare sig man går, cyklar, åker bil 
eller använder kollektivtrafiken. Särskilt viktigt är det att 
säkerställa tillgängligheten för människor med funktions-
hinder.

Att utbyggnaden av gång- och cykelvägar i hela kom-
munen fortsätter i rask takt är av stor vikt. Likaså att 
kollektivtrafiken i staden och på landsbygden utvecklas. 
Dessutom vill vi utreda möjligheten till spårburen kol-
lektivtrafik.

Näringsliv
Ett välorganiserat, aktivt och mångskiftande näringsliv är 
en av grundpelarna för en framgångsrik kommun. Därför 
är det viktigt att Borås framstår som en företagsvänlig och 
attraktiv stad när det gäller att etablera, driva och utveckla 
företag. Som ett led i detta arbete vill vi ge näringslivskon-
toret utökade resurser för att kunna ge allsidig service till 
näringslivet.

Verksamheter inom Borås Stad inte ska konkurrera med 
det privata näringslivet. Vi vill privatisera Saltemads Cam-
ping samt lägga ut driften av Stadsparksbadet på entrepre-
nad. Vi vill dessutom förenkla upphandlingsreglerna och 
upphandla i mindre enheter.

Miljö
Den liberala miljöpolitiken bygger på ett långsiktigt 
förvaltarskap. Varje generation har ansvar för miljön så 
att kommande generationer också skall kunna leva i och 
njuta av den. Folkpartiet liberalerna i Borås arbetar för 
att stadens framskjutna position när det gäller kommunal 
miljöpolitik försvaras och förbättras.

Som en del i miljöarbetet bör fler avgiftsfria återvinnings-
centraler med generöst öppethållande erbjudas. Det är 
också viktigt att kommunens inköp av material, tjänster 
och entreprenader präglas av starkt miljömedvetande. 
Borås skall vara en stad utan klotter och nedskräpning.

För att underlätta för cyklister ska cykelställ under tak 
iordningställas vid Resecentrum.

Landsbygdsutveckling
Det är viktigt att se hela Borås med alla dess större och 
mindre orter och dess landsbygd som en resurs i framtida 
planering för en hållbar och miljöriktig utveckling.

Folkpartiet liberalerna vill utveckla landsbygden genom 
bl a reell tillgång till barnomsorg och skola. Att nybyggna-
tion och företagande stimuleras även på landsbygden är 
viktigt liksom att lokala intressegrupper såsom byalag, 
hembygdsföreningar och andra ideella föreningar ges 
möjlighet att vara med i planeringsarbetet för den ort där 
de verkar.
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Folkpartiets prioriteringar
Folkpartiet liberalerna budgeterar resultatet för 2011 till 
110 mnkr. Detta uppnås genom att nämndernas net-
tokostnader ökar med 3,5 % jämfört med Budget 2010. 
Det är en relativt hög nivå med tanke på en fortsatt låg 
inflation och löneökningar som är beräknade till 2,3 %. 
Därutöver tas ytterligare 18 mnkr ur stabiliseringsfonden.

•  Folkpartiet vill använda 20 mnkr till Kommunstyrel-
sens förfogande genom satsningar på:

• Kvalitetssatsning i Förskolan 10 mnkr
•  Ytterligare valfrihet inom äldreomsorgen genom att 

införa ”ut och gå garanti” samt ”välja matgaranti” 9 
mnkr

•  Barnombudsman för att säkerställa barns rättigheter i 
samhället 1 mnkr

Vidare anser vi att nettoinvesteringarna skall begränsas till 
350 mnkr. Inom denna ram avsätter vi ytterligare 1 mnkr 
till skulpturinköp till våra uppskattade skulpturfestivaler 
och 8 mnkr till att börja med första etappen av Gässlösa 
sportcenter.

Folkpartiets viktigaste frågor under 2011 kan sammanfat-
tas i följande punkter:

Jämställdhet
• I Borås ska kvinnor och män, pojkar och flickor ha 

samma möjlighet att förverkliga sina drömmar. 
• Den parlamentariska jämställdhetsgruppen ska få 

fortsatt förtroende att arbeta även under denna mandat-
period.

Integration
• Borås ska även fortsättningsvis ta emot flyktingar, sär-

skilt ensamkommande flyktingbarn.
• Det är viktigt att den politiskt tillsatta integrationsgrup-

pens förslag till handlingsplan implementeras.

Förskola
• Barngruppernas storlek måste säkerställas till rimliga 

nivåer och antalet platser anpassas efter barnens behov 
av omsorg och trygghet.

Skola
• Kunskap ska genomsyra allt arbete som bedrivs i skolan. 

Därför måste skolan ställa höga kunskapskrav och ha 
positiva förväntningar på alla elever.

• På lågstadiet i Borås skolor vill vi införa läsa-skriva-
räkna-garanti 

• Det är viktigt att erbjuda kommunala såväl som fristå-
ende skolor med en mångfald av pedagogiska inrikt-
ningar.

• En upprustning och modernisering av grundskolornas 
lokaler bör ske. 

Ungdom
• Utred möjligheterna till att ”Sista bussen hem” ska vara 

gratis för ungdomar.

Äldreomsorg
• Alla ska få välja hur och med vem de vill bo – även när 

de blir gamla. 

Kultur
• Anslag till konstnärlig utsmyckning vid nybyggnad eller 

renovering av offentliga byggnader och platser i Borås 
skall ingå i produktionskalkylen.

Stadsmiljö
• Flytta busstrafiken från Södra Torget – Borås vackraste 

torg ska inte vara en parkeringsplats för bussar.

Näringsliv
• Vill vi ge näringslivskontoret utökade resurser för att 

kunna ge allsidig service till näringslivet.
• Vi vill privatisera Saltemads Camping samt lägga ut 

driften av Stadsparksbadet på entreprenad.

Miljö
• Som en del i miljöarbetet bör fler avgiftsfria återvin-

ningscentraler med generöst öppethållande erbjudas. 

Landsbygdsutveckling
• Hela Borås ska leva! Som ett led i denna intention vill 

vi bevara och utveckla Almedahls museum i Dalsjöfors 
samt kulturhistoriska miljöer i Rydboholm och Vänga.

Vi yrkar 
• Bifall till Folkpartiet liberalernas Budget 2011 i sin 

helhet.
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Förslag till budget 2011

Valfrihet, god ekonomi och socialt ansvarstagande har genom-
syrat Alliansens politik i Borås under de år vi fått leda och 
utveckla staden. Allianspartiernas fokus och prioriteringar 
skiljer sig på väsentliga punkter från de Rödgrönas: Vår 
politik utgår från en tro på boråsarens förmåga och vilja till 
eget ansvar. Politiken ska endast förvalta medel för boråsa-
rens bästa och ge var och en största möjliga inflytande över sin 
egen livssituation.  

Efter tolv år som en del av den styrande majoriteten i Borås 
finner vi centerpartister oss nu för första gången sedan 1998 
i opposition. Valet gav inget entydigt svar på vilka boråsarna 
ville se styra staden. Men då de Rödgröna fått flest mandat 
i Kommunfullmäktige blir de en styrande minoritet. Det 
innebär att vår alternativa budget är just det; ett alternativ 
till den budget som de Rödgröna lägger fram. Vi centerpartis-
ter presenterar en budget som lyfter fram de frågor vi står för, 
tror på och vill driva i en nära framtid.

Centerpartiet har inom allianssamarbetet i Borås lagt 
grunden till det som vi nu ser och alla kan dra nytta 
av: Borås är en stad som utvecklats. Borås kommunala 
verksamheter utvecklas bra, samtidigt som våra invånare 
fått alternativa driftsformer att välja bland inom t ex skola, 
barnomsorg och äldreomsorg. 

Samtidigt har vi gett Borås en stabil ekonomisk grund. Vi 
har sett till att Borås även i den djupaste av lågkonjunk-
turer står stadigt, när de flesta andra kommuner kämpar i 
hård motvind med det ekonomiska läget. 

Genom att investera för idrott och hälsa har vi sett till att 
det finns anläggningar och förutsättningar som kommer 
boråsarna tillgodo under många år framöver. Folkhälsan 
sätts i fokus på bred front! De yttre förutsättningarna 
finns nu för stora idrottsevenemang – Davis Cup-matcher, 
O-ringen och förhoppningsvis SM-vecka är tre exempel – 
men framförallt för boråsarens vardagliga motion.

Alliansens gemensamma plattform

Vi har lyckats göra Borås till en vida känd kulturstad. Inte 
minst våra skulpturer, teateruppsättningar och musikeve-
nemang har lockat långväga besökare, en utveckling som 
innebär ökad handel och fokus på sysselsättning. 

Borås har genom våra satsningar på upprustning av cen-
trummiljöer, promenadstråk utmed Viskan och inte minst 
pärlan i city, Sandwalls plats, blivit en attraktivare stad för 
både boråsare och besökare. 

Allt detta har vi kunnat göra samtidigt som vår egen 
verksamhet värnats och utvecklats, och dessutom komplet-
terats med alternativa driftsformer. Skolor, äldreboenden 
och hemtjänst är exempel på hur nya arbetstillfällen och 
möjligheter att påverka sin egen vardag och tillvaro skapats 
för invånarna. 

Inte att förglömma har Alliansen använt de överskott 
kommunen genererat på ett långsiktigt hållbart och 
ansvarsfullt sätt. Vi har under de goda åren satt av stora 
summor till den framtida pensionsskulden för att säker-
ställa att de ökade kostnaderna inte behöver betalas genom 
neddragningar i välfärden. Betydande medel har också av-
satts för kommande stora infrastruktursatsningar, förbifart 
Sjöbo är ett exempel, som kommer att underlätta vardagen 
och innebära en bättre närmiljö för boråsarna. 

Sist men inte minst har vi satt av pengar i en stabilise-
ringsfond för att säkra de kommande årens återhämtning 
i lågkonjunkturens spår; en åtgärd som vänsterpartierna 
kritiserade hårt som oansvarig och onödig. Den kritiken 
tycks dock inte hindra de Rödgröna från att nu använda 
dessa pengar för att finansiera åtgärder i sin egen budget. 
Det tar vi som ett gott betyg för Alliansens framförhåll-
ning.

Utvecklingen i Borås har under de senaste åren gynnats 
starkt av den politik som alliansregeringen fört. Tack vare 
arbetslinjen har vi snabbt kunnat ta oss ur lågkonjunktu-
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ren och vänt uppåt igen. Det är alliansregeringens politik 
och agerande som gör att vi nu ser en betydande ökning 
av skatteintäkter; en följd av att allt fler arbetar. För Borås 
visar prognosen ökade skatteintäkter på dryga 36 miljoner 
kr 2011. Dessutom tillkommer över 20 miljoner i extra 
statsbidrag under året. Dessa medel hävdar de Rödgröna i 
sin budget att man kunnat ta fram på egen hand, fast det 
är alliansregeringens politik som genererat dem. 

Det långsiktiga, effektiva och välmotiverade ansvarsta-
gandet, den goda ekonomin och en positiv syn på ökade 
valmöjligheter har varit Alliansens mål och kännetecken, 
såväl i Borås som nationellt, och kommer även fortsätt-
ningsvis att vara. Vi kommer inte att falla in i det opposi-
tionsbeteende som präglat socialdemokrater och vänster-
partister; att ständigt lova mer resurser än majoriteten bara 
för att man i opposition inte behöver ta ett faktiskt ansvar. 

Nej, vi inom Alliansen ser och har alltid sett till den 
långsiktiga utvecklingen och stabiliteten. Därför väljer 
Centerpartiet i sin budget att närma sig ett resultat på 110 
miljoner kr, det mål Kommunfullmäktige ställt för att 
kunna garantera en god ekonomi. Vad gäller investeringar 
poängterar allianspartierna att det måste finnas en genom-
tänkt och strukturerad tanke bakom de satsningar man 
väljer att göra. Trots allt är det kostnader kommunen och 
dess invånare får bära i tiotals år framöver. 

Nu när vi har en ny organisation från 2011 är det rimligt 
att ta ett helhetsgrepp på våra lokaler. Hur kan vi utnyttja 
de lokaler vi har på bästa sätt? Kan vi sänka våra kost-
nader samtidigt som våra invånare får bättre möjligheter 
och service? En investeringsnivå om ca 350 miljoner kr är 
enligt vår bedömning rimlig för att kunna säkerställa en 
långsiktigt god ekonomi.

Borås är idag en stabil stad med god ekonomi och positiv 
utveckling. Som kommun har vi, trots den djupa lågkon-
junktur vi upplevt, levererat till invånarna och fortsätter 
att göra så. Detta har varit Alliansens politik. Vi kommer 
att driva en fortsatt genomtänkt, ideologiskt förankrad 
politik med fokus på arbetslinjen och människors egna val. 
Det kommer att ge oss möjligheten att styra Borås från 
och med 2014!

Centerpartiets 
Alternativa Budget 2011
Centerpartiet är ett grönt socialliberalt parti. Alla män-
niskors lika värde och likvärdiga rättigheter är grunden i 
vår politik. Vårt främsta mål är att var och en ska kunna 
växa som människa och ha möjlighet att förverkliga sina 
drömmar. Centerpartiet har tillsammans med allianspar-
tierna samt vägvalet och miljöpartiet varit i majoritet och 
styrt Borås Stad i tre mandatperioder. Vi har varit med 
och tagit ekonomiskt ansvar, samtidigt som vi sett hur 
staden utvecklats på ett fantastiskt sätt. Centerpartiet vill 
under kommande mandatperiod tillsammans med övriga 
allianspartier påvisa att vi är beredda på att ta över den 
politiska makten igen. 

Jobb och företagande
Centerpartiet ser Borås som motorn i Sjuhäradsbygden. 
Centerpartiet är redo att anta de utmaningar som finns 
för att skapa förutsättningar för jobb i fler och växande 
företag. Det innebär bland annat att skapa bättre förut-
sättningar för företagande och entreprenörskap, att sänka 
tröskelvärden för att bli företagare och uppmuntra fler till 
att vilja bli entreprenörer. 

Kommunen skall vara behjälplig i att snabbt erbjuda den 
hjälp som företagarna efterfrågar, så kallad ”en dörr in”. Det 
skall finnas tillgång till industrimark vid de stora vägstråken 
men även på lämpliga ställen i de mindre orterna. Ett exem-
pel kan vara vid Dalsjöforsmotet i riktning mot Rångedala.

Landsbygd och lokal utveckling

Genom att tillvarata det engagemang och den utvecklings-
kraft som finns på landsbygden skapas förutsättningar 
för tillväxt i hela kommunen. För att nå en god lokal 
utveckling är det av största vikt att det finns demokratiska 
mötesplatser att bedriva föreningsliv och verksamhet i. 

Centerpartiet arbetar för en utveckling av hållbara städer, 
men ser samtidigt landsbygdens möjligheter. Landsbygden 
spelar en avgörande roll för samhällsutvecklingen genom 
den ökade efterfrågan på förnybar energi, hållbar turism 
och närproducerade livsmedel. 

Turism och besöksnäring

Turismen som näring har stor betydelse för vår kommuns 
utveckling. För att turism- och besöksnäringen ska spela 
en mer betydande roll i framtiden måste en vidareutveck-
ling ske och kvaliteten öka, detta genom samverkan med 
privata aktörer. En ökad satsning på så kallad natur- och 
kulturturism samt ”Eventområdet” vid Borås Djurpark 
och Knalleland är prioriterat. 
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Infrastruktur

För att Borås ska vara navet i Sjuhäradsbygden och vara en 
tillväxtregion i Västra Götaland krävs goda kommunika-
tioner. Inom detta område är såväl väg, järnväg som bred-
bandstillgänglighet viktiga. Vi vill se en Götalandsbana, 
med start av snabbpendeltrafik Borås-Göteborg.

Miljö och klimat
Centerpartiet i Borås står för en politik som förenar lång-
siktigt miljöansvar med tillväxt och hållbar ekonomisk 
utveckling. Genom detta skapas förutsättningar för bestå-
ende välfärd. En vision i Centerpartiets miljöarbete är att 
Borås snarast skall nå målet att bli en fossilbränslefri stad.

Energi

Centerpartiet i Borås verkar för att förnyelsebar energi 
successivt ska ersätta fossila bränslen, så att Borås senast 
år 2020 är en helt fossilbränslefri kommun. Satsning på 
förnyelsebar energi och energibesparing är även positivt 
för sysselsättningen i kommunen. Genom att landsbyg-
dens möjligheter att producera energi utnyttjas skapas nya 
arbetstillfällen. 

Återvinningsbara resurser ska i möjligaste mån återvinnas. 
God tillgänglighet till återvinningscentraler, där privat-
personer kostnadsfritt kan lämna sitt avfall, är en viktig 
aspekt i detta arbete. 

Borås ska ligga i framkant i utveckling runt avfallshante-
ring och energiproduktion, men även kring energibespa-
rande åtgärder. Grön teknik är en överlevnadsfråga för 
framtiden när fossila bränslen ska fasas ut och ersättas med 
förnyelsebar energi. 

Trafikmiljö

Centerpartiet i Borås vill skapa en bättre miljö i kommu-
nen genom att verka för att fler bilar drivs med förnyelse-
bara bränslen. Vi vill också att Borås blir en cykelvänligare 
stad.

Kollektivtrafiken måste utvecklas så att fler utnyttjar den. 
Centerpartiet var med och drev igenom den enhetstaxa 
som införs i Borås 2011 men det finns mycket kvar att 
åstadkomma. Bl a vill vi öka framkomligheten genom 
centrum för de större busslinjerna. 

Närproducerad mat

Centerpartiet vill uppnå 25% närproducerade och ekolo-
giska livsmedel i den kommunala verksamheten genom 
översyn av de kommunala upphandlingsreglerna som 
möjliggör för lokala producenter att lämna anbud. 

Ett rikt odlingslandskap har stora natur- och kulturvärden 
och bevaras främst genom att människor även i framtiden 
aktivt arbetar med odling, skogsbruk och djurhållning.

Det är viktigt att Borås har en säker och hållbar dricksvat-
tenförsörjning. Dock bör Borås vattenskyddsområde inte 
innebära fler inskränkningar än nödvändigt för enskilda 
och företag. 

Boende 

Centerpartiet vill ge den enskilda individen möjlighet att 
bo och verka var man vill. Det behövs ett varierat boende 
såväl i staden som i mindre samhällen och på landsbygden, 
där hyreslägenheter och bostadsrätter blandas med villor. 
Centerpartiet välkomnar bostäder i sjönära lägen. 

Borås är en högskolestad, vilket innebär att det måste 
finnas tillräckligt med ungdoms- och studentbostäder i 
kommunen. 

Centerpartiet anser att det är viktigt att äldre ska kunna 
bo kvar i de områden där de tidigare bott. Därför behövs 
trygghetsboende i alla delar av kommunen. 

Skola och utbildning
Centerpartiet i Borås vill stärka helhetssynen på lärandet. 
I skolan ska alla elever ges möjligheter att lära, oavsett vil-
ken bakgrund de har, vilken skola de går i eller hur de lär 
sig. Undervisningen ska grundas på respekt för varje elev 
och ta hänsyn till att alla lär sig på olika sätt. Alla elever 
ska uppleva att skolornas pedagogiska och sociala klimat 
är gott. Kunskap är vägen till social utjämning.

Skolan består av elever som har olika kompetens, förmåga 
och intresse för teoretiska och praktiska ämnen. Det är 
skolans uppgift att få varje elev att växa. Detta arbete 
måste påbörjas redan i förskolan. 

Centerpartiet i Borås vill ha en flexibel och individanpas-
sad skola. Det behövs en skola med både ”Ramar och 
Kramar”. Det skall vara ordning och reda, varje elev skall 
uppfattas som unik och blir sedd utifrån sina behov.

Centerpartiet vill att skolan ska styras av kunskapsmål 
för varje elev och vi vill genomföra en särskild satsning på 
matematik samt på läs- och skrivutveckling. Vi vill också 
förorda närproducerade och näringsrika skolmåltider. En 
god skolhälsovård som ser till elevers och familjers bästa 
är A och O för skolarbetet tillsammans med lärandet. Det 
skall vara rimlig storlek på barngrupperna och klasserna 
för att tillgodose barnens/elevernas behov.
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Förskolan/grundskolan

Centerpartiet vill ha förskolor som tillfredställer famil-
jers olika behov. Barn är liksom familjer olika och därför 
behövs flera alternativa förskoleformer. Dessutom bör den 
pedagogiska nivån inom förskolan höjas. Centerpartiet 
anser att grundskolan ska bygga på en tydligt demokratisk 
värdegrund och att skolan ska träna eleverna i reflektion 
kring etik och moral. 

Gymnasieskolan/Högskolan 

Gymnasieskolan behöver bli mer flexibel och lokalt anpas-
sad för att möta elevernas växande behov. Det är av stor 
vikt att det sker en dialog mellan skola och näringsliv för 
att koppla gymnasieskolans utbud av program till arbets-
marknadens behov av framtida arbetskraft.

Högskolan i Borås är viktig för att tillgodose samhällets 
och näringslivets behov av kompetens och utveckling.

Vuxenutbildning/Folkbildning

Vuxenutbildningen ska vara ett komplement för dem som 
har behov av att komplettera sin grund- och gymnasie-
utbildning i ett senare skede av livet. Den är en del i det 
livslånga lärandet. Centerpartiet stödjer studieförbund 
och annan folkbildningsverksamhet då de utgör grunden 
för demokratisk fostran och utveckling. I vår strävan att 
sprida kultur till alla är studieförbunden och kulturfören-
ingar en stor tillgång. 

Välfärd och folkhälsa
En trygg uppväxtmiljö är en viktig förutsättning för att 
utvecklas och må bra. Centerpartiets politik utgår från tro 
på och tillit till människans egen förmåga att ta ansvar för 
sitt eget liv. Alla har rätt till en trygghet som hindar att 
människor far illa. Centerpartiet ser mångfalden som ett 
viktigt verktyg för att skapa valmöjligheter och kvalitet 
för den enskilde när det gäller såväl skola som vård och 
omsorg.

Barn och ungdomar

Genom öppna fritidsgårdar i hela kommunen skapas en 
trygg mötesplats för våra ungdomar. Gårdarna ska sam-
verka med det omgivande samhället och ta tillvara på samt 
utveckla ungdomars intressen. 

I dag finns många aktörer som samverkar kring barn och 
ungdomar, som exempelvis skola, socialtjänst, barn- och 
ungdomspsykiatri, sjukvård och polis. Det är av vikt att 
se över dagens former för samverkan, fler familjecentraler 
behövs och ”Barnahus” startas. 

En god omsorg för äldre

Ingen ska behöva vara utelämnad till ofrivillig ensamhet. 
Släktingar och närstående, när sådana finns, tar ofta stort 
ansvar som stöd och sällskap. Genom bättre samarbete 
mellan den enskilde, frivilligorganisationer och kom-
munen kan många äldre personers ofrivilliga ensamhet 
brytas. Stöd och uppmuntran för detta behövs.

Maten har en stor betydelse för äldres välbefinnande. Mat 
ger upplevelser för alla sinnen och att äta är ofta en stund 
av social samvaro med andra. Att kunna delta i matlag-
ningen och att få äta mat som man är van vid är också 
viktigt. Användningen av närproducerade produkter är en 
viktig del i kedjan. 

Valfrihet inom vård och omsorg

Det behövs en mångfald av aktörer - stora och små, privata 
och offentliga, icke vinstdrivna och kooperativ - även 
inom välfärdssektorn. Valfrihet inom hemtjänsten är ett 
exempel, där kommunen garanterar tillgången, men där 
vården utförs av olika aktörer som blivit godkända av 
kommunen. 

Tillgänglighet för alla

Centerpartiets utgångspunkt är att alla människor kan 
växa och att alla människor vill känna stolthet, vill kunna 
försörja sig själva och vara fullt delaktiga i samhällslivet. 
Samhället ska vara tillgängligt för alla! Målet att det ska 
råda jämlikhet i levnadsvillkoren för alla med funktions-
nedsättningar är centralt. Det ska vara enkelt att anställa 
en person med funktionsnedsättning. Ingen kan allt – 
men alla kan något, och denna förmåga måste tas tillvara. 

Tillvarata kraften i föreningslivet 

Föreningslivets betydelse för folkhälsan är ofta underskat-
tad. Idrotten symboliserar ofta den fysiska aktiviteten, 
men ibland glöms den sociala delen som återspeglas i alla 
föreningar genom att arbeta tillsammans, ta ansvar, visa 
hänsyn, fatta beslut och lära sig demokratins spelregler. 

Föreningslivet bygger på socialt kapital som är en för-
utsättning för hållbar utveckling. Därför måste våra 
föreningar värnas och den kraft som finns i föreningslivet 
tillvaratas. Samverkan som sker mellan föreningarna vid 
folkhälso- och idrottsprojekt, likt det vid Gässlösa med 
bl a Kronängs IF, är viktiga att stötta.
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Öppenhet och demokrati
Centerpartiet i Borås strävar efter ett öppet samhälle som 
värnar allas lika rättigheter och skyldigheter. Vi vill ha ett 
tryggt Borås där människor har makten över sina liv och 
lever i demokrati, där besluten fattas så nära individen 
som möjligt. Centerpartiets vision är ett öppet, varmt och 
mångkulturellt Borås, en kommun som präglas av mång-
fald och valfrihet, där alla människor känner delaktighet 
och ges möjligheter att växa. Ett samhälle som värnar de-
mokratiska värdegrunder - humanism, demokrati, rättvisa, 
respekt och tolerans. Alla former av främlingsfientlighet 
ska motverkas i syfte att uppnå en allmän förståelse och 
acceptans. 

Demokrati

Centerpartiet ser det som en viktig uppgift att tillvarata 
enskilda människors, föreningars, byalags och lokala 
utvecklingsgruppers vilja och önskemål om förbättringar 
av samhällsstrukturen. Makten ska byggas underifrån, alla 
människor ska vara delaktiga i och ansvariga för gemen-
samma angelägenheter.

Integration 

Centerpartiet verkar för att människor respekteras oavsett 
bakgrund och känner sig delaktiga i samhället, utan att 
tvingas ge avkall på sin identitet. Integration är en långsik-
tig process som omfattar alla i samhället och bygger på en 
ömsesidig förståelse.

Centerpartiet vill verka för att såväl samhället som företag 
mer aktivt deltar i arbetet med integration, exempelvis ge-
nom att skapa mötesplatser och fadderskap för invandrare. 
Alla måste få möjlighet att komma in i arbetslivet.

Jämställdhet – en förutsättning för frihet

Centerpartiet arbetar för ett mer jämställt samhälle på två 
fronter, dels stärka kvinnors individuella möjligheter, dels 
göra lagstiftningen skarpare med utkrävbara rättigheter. 
Kvinnor och män ska ha samma rättigheter och därmed 
möjligheter. Politiken måste tydligt klara av att analysera 
olika förslag utifrån ett genusperspektiv, oavsett om det 
handlar om utbildning, vård, näringslivsfrågor, skatter, 
samhällsplanering eller andra områden. 

Kulturen

Kulturen är en framgångsfaktor för kommunens utveck-
ling, Skolor, ideella organisationer, kyrkor, föreningsliv 
och studieförbunds medverkan och engagemang spelar en 
viktig roll. Mångkultur bygger på öppenhet och respekt 
för varandra. Tillgång till olika sorters kultur skall finnas 
oavsett ålder och var man bor. Bygdegårdarna och andra 
samlingslokaler på landsbygden ger förutsättningar för 
detta.

Barn- och ungdomskulturen ska prioriteras som en 
motvikt till det kommersiella utbudet. Det är viktigt att 
barn och ungdomar tidigt kommer i kontakt med kultur 
inom olika områden, såsom museer, teatrar, bibliotek och 
andra kulturinstitutioner. Alla barn och ungdomar ska ha 
samma möjligheter till detta i hela kommunen.
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Centerpartiets prioriteringar 
Centerpartiet väljer att budgetera resultatet till 102 mnkr. 
Detta uppnås genom att använda de 50 mnkr ur Stabi-
liseringsfonden som hela tiden ingått i budgetförutsätt-
ningarna. Centerpartiet vill inom ramen för detta resultat, 
medel till Kommunstyrelsens förfogande samt medel 
till extra satsningar att följande frågor skall prioriteras i 
Budget 2011:

Förskola/skola
• Alla barn, ungdomar och personal måste ha en bra 

arbetsmiljö. Därför bör en plan tas fram för om/utbygg-
nadsförslag av våra pedagogiska lokaler. 

• Vi vill att övergripande satsningar inom förskolan och 
skolans område utvecklas ytterligare. Antalet barn i 
förskolegrupperna och klasserna måste vara rimliga.

Maten
• Med glädje noterar vi att maten vi äter, serverar i för-

skolan, skolan och på äldre- och omsorgsboenden är allt 
mer omdiskuterad. Centerpartiet anser att maten skall 
lagas där den skall ätas i så hög omfattning som möjligt. 
Vi önskar därför att det planeras för fler tillagningskök 
inom kommunens verksamheter. Validering av personal 
kan därför också bli aktuell.

• Vi skall sträva efter att nå miljömålet för ekologiska 
livsmedel i våra verksamheter.

• Systemet med matcheckar bör prövas enligt Center-
partiets motion, vilket möjliggör att brukaren själv kan 
välja mat från den lokala restaurangen. 

• Centerpartiet anser att sjuhäradskommunerna ska sam-
verka vid inköp av livsmedel för att om möjligt kunna 
köpa mer närodlade och närproducerade produkter. 
Transporter kan samordnas och vi kan etablera en sam-
ordningscentral likt ”Borlängemodellen”.

Lokal Utveckling
• Centerpartiet var initiativtagare till de ekonomiska 

lokala utvecklingsmedel som finns i Borås Stad. Det har 
varit oerhört positivt. Vi anser att det behövs en halv-
tidstjänst som jobbar med att utveckla det övergripande 
lokala utvecklingsarbetet. Borås behöver ta mer del av 
de möjligheter som Leader Sjuhärad och det Regionala 
tillväxtprogrammet ger.

Boende
• Det är vår uppfattning att bostadsbolagen bör få i upp-

drag att bygga fler lägenheter. Det behövs fler mindre 
lägenheter för studenter och unga samt trygghetsboende 
för äldre i de mindre samhällena och på landsbygden.

Turistsatsning
• Vi vill verka för att Borås ska bli staden där bad och 

nöje är tillgängligt året runt. Samtidigt anser vi att 
”Eventområdet” i anslutning till Knalleland och Borås 
Arena utvecklas genom privata aktörers innovativa 
förmåga. Hotell, konferens och badmöjligheter vore 
lämpligt i området.

• SM- veckan i friidrott och liknande evenemang är 
viktiga att stötta för att utveckla Borås som en ”turist 
och eventstad”. 

Infrastruktur
• Arbetet med att möjliggöra snabb pendeltrafik med tåg 

mellan Borås och Göteborg bör startas upp i avvaktan 
på Götalandsbanans tillkomst.

• Vi vill att arbetet ska starta omgående med att ta fram 
en plan för hur bredbandsutbyggnaden och finansie-
ringen av denna skall ske i vår kommun.

Miljöåtgärder
• Generösare öppettider på våra återvinningscentraler är 

en viktig aspekt i miljöarbetet.
• Projekt för ett renare Borås bör startas upp – t ex forsla 

bort övergivna fordon omgående.

Friskvårdssatsningar
• Vi vill satsa på en bastu-, bad- och friskvårdsanläggning 

vid Byttorpssjön tillsammans med föreningslivet.
• Idrotts- och friskvårdssatsningar, likt den för Gässlösa 

sportcentrum, är viktiga och bör stöttats och startas upp 
snarast.

• Ensamhet är ofta vanligt förekommande hos våra äldre. 
Sociala aktiviteter tillsammans med andra är viktigt för 
ett ökat välbefinnande. Vi bör stötta aktiviteter för de 
pensionärer som bor kvar i hemmet, lika väl som hos 
dem som bor i trygghets-, grupp- eller särskilt boende. 

Vi yrkar 
• Bifall till Centerpartiets alternativa förslag till Budget 

2011 i sin helhet.
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Alternativ budget 2011

Valfrihet, god ekonomi och socialt ansvarstagande har genom-
syrat Alliansens politik i Borås under de år vi fått leda och 
utveckla staden. Allianspartiernas fokus och prioriteringar 
skiljer sig på väsentliga punkter från de Rödgrönas: Vår 
politik utgår från en tro på boråsarens förmåga och vilja till 
eget ansvar. Politiken ska endast förvalta medel för boråsa-
rens bästa och ge var och en största möjliga inflytande över sin 
egen livssituation.  

Efter tolv år som en del av den styrande majoriteten i Borås 
finner vi kristdemokrater oss nu för första gången sedan 1998 
i opposition. Valet gav inget entydigt svar på vilka boråsarna 
ville se styra staden. Men då de Rödgröna fått flest mandat 
i Kommunfullmäktige blir de en styrande minoritet. Det 
innebär att vår alternativa budget är just det; ett alternativ 
till den budget som de Rödgröna lägger fram. Vi kristdemo-
krater presenterar en budget som lyfter fram de frågor vi står 
för, tror på och vill driva i en nära framtid.

Kristdemokraterna har inom allianssamarbetet i Borås 
lagt grunden till det som vi nu ser och alla kan dra nytta 
av: Borås är en stad som utvecklats. Borås kommunala 
verksamheter utvecklas bra, samtidigt som våra invånare 
fått alternativa driftsformer att välja bland inom t ex skola, 
barnomsorg och äldreomsorg. 

Samtidigt har vi gett Borås en stabil ekonomisk grund. Vi 
har sett till att Borås även i den djupaste av lågkonjunk-
turer står stadigt, när de flesta andra kommuner kämpar i 
hård motvind med det ekonomiska läget. 

Genom att investera för idrott och hälsa har vi sett till att 
det finns anläggningar och förutsättningar som kommer 
boråsarna tillgodo under många år framöver. Folkhälsan 
sätts i fokus på bred front! De yttre förutsättningarna 
finns nu för stora idrottsevenemang – Davis Cup-matcher, 
O-ringen och förhoppningsvis SM-vecka är tre exempel – 
men framförallt för boråsarens vardagliga motion.

Vi har lyckats göra Borås till en vida känd kulturstad. Inte 
minst våra skulpturer, teateruppsättningar och musikeve-

nemang har lockat långväga besökare, en utveckling som 
innebär ökad handel och fokus på sysselsättning. 

Borås har genom våra satsningar på upprustning av cen-
trummiljöer, promenadstråk utmed Viskan och inte minst 
pärlan i city, Sandwalls plats, blivit en attraktivare stad för 
både boråsare och besökare. 

Allt detta har vi kunnat göra samtidigt som vår egen 
verksamhet värnats och utvecklats, och dessutom komplet-
terats med alternativa driftsformer. Skolor, äldreboenden 
och hemtjänst är exempel på hur nya arbetstillfällen och 
möjligheter att påverka sin egen vardag och tillvaro skapats 
för invånarna. 

Inte att förglömma har Alliansen använt de överskott 
kommunen genererat på ett långsiktigt hållbart och 
ansvarsfullt sätt. Vi har under de goda åren satt av stora 
summor till den framtida pensionsskulden för att säker-
ställa att de ökade kostnaderna inte behöver betalas genom 
neddragningar i välfärden. Betydande medel har också av-
satts för kommande stora infrastruktursatsningar, förbifart 
Sjöbo är ett exempel, som kommer att underlätta vardagen 
och innebära en bättre närmiljö för boråsarna. 

Sist men inte minst har vi satt av pengar i en stabilise-
ringsfond för att säkra de kommande årens återhämtning 
i lågkonjunkturens spår; en åtgärd som vänsterpartierna 
kritiserade hårt som oansvarig och onödig. Den kritiken 
tycks dock inte hindra de Rödgröna från att nu använda 
dessa pengar för att finansiera åtgärder i sin egen budget. 
Det tar vi som ett gott betyg för Alliansens framförhåll-
ning.

Utvecklingen i Borås har under de senaste åren gynnats 
starkt av den politik som alliansregeringen fört. Tack vare 
arbetslinjen har vi snabbt kunnat ta oss ur lågkonjunktu-
ren och vänt uppåt igen. Det är alliansregeringens politik 
och agerande som gör att vi nu ser en betydande ökning 
av skatteintäkter; en följd av att allt fler arbetar. För Borås 
visar prognosen ökade skatteintäkter på dryga 36 miljoner 

Alliansens gemensamma plattform
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kr 2011. Dessutom tillkommer över 20 miljoner i extra 
statsbidrag under året. Dessa medel hävdar de Rödgröna i 
sin budget att man kunnat ta fram på egen hand, fast det 
är alliansregeringens politik som genererat dem. 

Det långsiktiga, effektiva och välmotiverade ansvarsta-
gandet, den goda ekonomin och en positiv syn på ökade 
valmöjligheter har varit Alliansens mål och kännetecken, 
såväl i Borås som nationellt, och kommer även fortsätt-
ningsvis att vara. Vi kommer inte att falla in i det opposi-
tionsbeteende som präglat socialdemokrater och vänster-
partister; att ständigt lova mer resurser än majoriteten bara 
för att man i opposition inte behöver ta ett faktiskt ansvar. 

Nej, vi inom Alliansen ser och har alltid sett till den 
långsiktiga utvecklingen och stabiliteten. Därför väljer 
Kristdemokraterna i sin budget att närma sig ett resultat 
på 110 miljoner kr, det mål Kommunfullmäktige ställt för 
att kunna garantera en god ekonomi. Vad gäller investe-
ringar poängterar allianspartierna att det måste finnas en 
genomtänkt och strukturerad tanke bakom de satsningar 
man väljer att göra. Trots allt är det kostnader kommunen 
och dess invånare får bära i tiotals år framöver. 

Nu när vi har en ny organisation från 2011 är det rimligt 
att ta ett helhetsgrepp på våra lokaler. Hur kan vi utnyttja 
de lokaler vi har på bästa sätt? Kan vi sänka våra kost-
nader samtidigt som våra invånare får bättre möjligheter 
och service? En investeringsnivå om ca 350 miljoner kr är 
enligt vår bedömning rimlig för att kunna säkerställa en 
långsiktigt god ekonomi.

Borås är idag en stabil stad med god ekonomi och positiv 
utveckling. Som kommun har vi, trots den djupa lågkon-
junktur vi upplevt, levererat till invånarna och fortsätter 
att göra så. Detta har varit Alliansens politik. Vi kommer 
att driva en fortsatt genomtänkt, ideologiskt förankrad 
politik med fokus på arbetslinjen och människors egna val. 
Det kommer att ge oss möjligheten att styra Borås från 
och med 2014!

Kristdemokraternas 
alternativa budget 2011

Kristdemokraterna 
– värdekonservativt och socialt radikalt
För ett mänskligare Borås.
Vitsippan är känd för sitt rotsystem. Jämförelsen mellan 
denna oansenliga men livskraftiga blomma och kristde-
mokratisk politik i praktiken är viktig. Utan förankring 
i en underliggande ideologi blir politik bara populistiskt 
tyckande och ett sökande efter dagsaktuella frågor som ger 
genomslag i medier. När vi strävar efter Borås Stads, och 
alla dess medborgares, gemensamma bästa i lokala frågor, 
har vi en förankring i kristdemokratisk ideologi. Den 
ger oss en fast värdegrund och inspiration till ett med-
mänskligt samhälle. Kristdemokratin vill vara en motkraft 
till nyliberalismens tro att marknaden löser allt, och till 
socialismens tro att staten skall ta ansvar för våra liv. Det 
är vi medborgare som tillsammans formar samhället - inte 
marknaden och inte de offentliga förvaltningarna. Borås 
är en bra stad att leva i för de flesta. Men Kristdemokra-
terna vill mer. Det är mycket i Borås som kan, och ska, bli 
bättre. För barnen  som inte når målen i skolan, för före-
tagen som inte kan växa p g a brist på industrimark eller 
brist på stöd i tillväxtprocessen, för de rullstolsburna som 
inte kommer in i offentliga lokaler eller har ett mycket 
litet utbud av fritidsaktiviteter, för den äldre som är otrygg 
hemma och vill hitta ett boende med rätt stöd och insatser 
och för föreningen som bärs av en vision om hur Borås 
kan bli en bättre, mänskligare stad, men som behöver stöd 
i förverkligandet av sina idéer.

En personalistisk människosyn
Alla människor har samma okränkbara och absoluta 
värde. Personalism är Kristdemokraternas alternativ till 
individualism och kollektivism, en människosyn som 
stämmer överens med verkligheten. För oss är inte den 
enskilde sig själv nog och oberoende av andra, men inte 
heller bara en anonym kugge i det stora samhällsmaskine-
riet. Varje människa är unik och behöver gemenskap med 
andra för att utvecklas. Varje person är född in i ett sam-
manhang av andra personer med ett ömsesidigt beroende. 
Människan har såväl kroppsliga, själsliga som andliga 
behov. Det kristdemokratiska samhällsbygget tar därför 
sin utgångspunkt i människans helhet och betonar män-
niskans behov av gemenskap. Det är de nära relationerna 
som ger oss trygghet och möjlighet att växa som männis-
kor. Den viktigaste gemenskapen är familjen. I denna lilla 
grupp får familjemedlemmarna möjlighet att möta kärlek, 
omtanke och förståelse, men också att ställas inför krav 
och ta ansvar.



Budget 2011  |  Kristdemokraternas budgetförslag

154

Människans ofullkomlighet
Vår människosyn utgår ifrån att människan är förnuftig 
och kan välja mellan att fatta bra och dåliga beslut, men 
också att människan är ansvarig för sina egna handlingar. 
Människan är dock ofullkomlig och denna insikt gör att 
vi exempelvis eftersträvar maktdelning för att inte enskilda 
människor eller grupper ska få alltför mycket makt och 
den ger oss ödmjukhet inför den egna politiska insatsen. 
Ofullkomlighetstanken gör också att vi inser att alla kan 
göra fel, att alla förtjänar en andra chans och att värde-
grundsbyggandet aldrig kan upphöra. Nya generationer 
behöver själva vinna insikt om, och tillägna sig, de värden 
och de traditioner som format Europas demokratier. 
Annars kan de inte i sin tur föra arvet vidare till nästa 
generation. 

Förvaltarskapstanken
Förvaltarskapstanken innebär att människan har ett 
ansvar att bruka och bevara, i stället för att slita, slänga 
och förbruka. Det gäller samhällets alla områden, men 
kanske främst inom synen på samhällsekonomi och miljö. 
Kristdemokraterna vänder sig emot de avigsidor i konsum-
tionssamhället som lett till en materialistiskt inspirerad 
slit- och slängfilosofi. 

Subsidiaritetsprincipen
Denna princip handlar om maktfördelning. Den innebär 
att beslut skall fattas på lägsta möjliga ändamålsenliga 
nivå. Det som familjen kan bestämma på egen hand skall 
t ex inte politiker lägga sig i. Det kommunerna klarar på 
egen hand får inte bli en fråga för riksdag eller regering. 
Oftast innebär subsidiariteten decentralisering, men 
ibland kan den medföra att beslut flyttas till en högre 
nivå. Detta innebär också att samhället är större än staten. 
Föreningsliv, ideella organisationer eller fackföreningar 
som alla drivs av ett gemensamt engagemang för den fråga 
som de bäst kan formulera behoven runt är lika viktiga 
aktörer för det goda samhällsbygget som statens offentliga 
verksamhet. Politikens uppgift är att ge dem livsutrymme 
för att vara delaktiga och kunna påverka. Valfrihet är en 
möjlighet både för individer och för gemenskaper, såsom 
familjen, att ta ansvar och göra val som leder till deras 
bästa.

Solidaritetsprincipen
Solidaritet kan definieras som den medmänsklighet och 
kärlek, som utgår från den gyllene regeln - allt vad du vill 
att människor ska göra mot dig ska du också göra mot 
dem. Solidaritet är grunden för social rättvisa, det vill säga 

ambitionen att utjämna strukturella orättvisor och skapa 
en rättvis fördelning inom t ex den goda staden Borås. 
Alla människor räknas och omfattas av samhällsgemen-
skapen och de mest utsatta har den största rätten till det 
offentligas trygghetssystem. Hur vi behandlar och tar om 
hand de svagaste och mest utsatta i Borås är ett mått på 
hur gott vårt samhällsbygge är.

Kristdemokraternas alternativa 
budget 2011
En god ekonomi ger trygghet och möjlighet till strategiskt 
kvalitetsarbete. Här vill Kristdemokraterna ta ansvar för 
att förvalta Boråsarnas pengar i avsikt att maximera det 
goda vi kan ge tillbaka av det vi fått ansvar för, nämligen 
skattemedel och andra intäkter. Vi måste även ställa oss 
frågan om skattenivån är optimal eller om den ska sänkas 
när ekonomin tillåter. Vi måste alltid hålla frågan levande 
om vi gör rätt saker på rätt sätt, t ex inte bara hur vi 
fördelar 20 miljoner på marginalen, utan kritiskt granskar 
varje krona av kommunens bruttokostnad på nästan sex 
miljarder kronor.

Inför budgeten 2011 utgår Kristdemokraterna, mot 
bakgrund av den ekonomiska oro vi ser i omvärlden, från 
ett fortsatt svagt ekonomiskt läge 2011 med en betydande 
osäkerhet inför 2012-2013. Särskilt gäller detta återhämt-
ningen av arbetsmarknaden. Till förfogande finns en av 
den tidigare majoriteten tillskapad stabiliseringsfond vars 
syfte är att skapa förutsättningar för en jämn verksamhets-
nivå över tiden.

Mot bakgrund av den ekonomiska bedömningen anser 
Kristdemokraterna att kommunen bör ha en beredskap för 
ytterligare något besvärligt år och föreslår därför en bud-
get som resulterar i ett resultat på ca 112 mnkr för 2011 
inklusive en något långsammare upplösning av stabilise-
ringsfonden (40 mnkr) än den som avsågs 2009 (50 mnkr) 
när stabiliseringsfonden tillskapades. 

De rödgrönas budgetförslag innebär en nettokostnadsök-
ning på 3,9% vilket är högre än de ca 2% det varit de 
två föregående åren. Detta innebär också en relativt hög 
realkostnadsökning då inflationsnivån förväntas vara 
fortsatt låg (årliga inflationstakten var 1,5% i oktober 
2010). Innebörden av detta är att kommunens kostnad för 
sin verksamhet ökar snabbare än inflationen. Detta är en 
utveckling som kräver hög tillväxt i ekonomin för att inte 
resultera i ett behov av att höja skatterna. Kristdemokrater-
na anser att det är av största vikt att följa denna utveckling 
och säkerställa att det inte leder till höjda skatter. 

Förslaget är en kompromiss mellan å ena sidan en vilja att 
stötta nämnderna i rådande lågkonjunktur och å andra 
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sidan en betoning av vikten att hålla fast vid de långsiktiga 
finansiella mål kommunen har. 

För de finansiella målen innebär detta förslag att

• Nettokostnadens andel av intäkter från skatt och stat 
uppgår till 98% vilket ligger inom målsättningen (97-
98%) till skillnad från de Rödgrönas förslag som ligger 
på 98,8%

• Nettoökningen av tillgångarna blir med detta förslag 
till mer än 100% självfinansierat vilket stärker kom-
munens soliditet något. Soliditeten ökar med 0,6% 
jämfört med budget 2010 och med 0.3% jämfört med 
de Rödgrönas förslag. 

Kristdemokraterna anser också att kommunen i nuvarande 
ekonomiska läge skall vara vaksam mot nya utgifter och 
investeringar som innebär en nivåhöjning av kostnaderna. 
Vi vet att alla investeringar leder till en ökad driftskost-
nad om ca 10% av investeringskostnaden under lång tid 
framöver. Exempelvis innebär fjolårets investering i två 
nya konstgräsplaner 1,45 mnkr i drift som nu skall tas av 
verksamheten. Medel som skall vägas mot t ex. mindre 
barngrupper i förskolan. Det innebär också att den speci-
ella satsning som nu görs på skolområdet till stor del bör 
ske på ett sådant sätt att den inte blir nivåhöjande.

Kristdemokraterna vill minska investeringsnivån till 350 
mnkr från föreslagna 397 mnkr för att stärka kommunens 
soliditet som idag ligger under 70%, dvs under målsolidi-
teten 80%.

Ett växande Borås 
- för människor och företag
För att Borås ska utvecklas och välfärden garanteras krävs 
tillväxt och fler arbetstillfällen. Kristdemokraterna vill 
fortsätta utveckla Borås till en mer företagsvänlig stad 
med tillgång till industrimark och enkla, nära vägar till 
beslut i rimlig tid. En företagare skall inte behöva vända 
sig till olika delar av stadens organisation för att möta 
kraven från den kommunala byråkratin. Att samordna 
Borås stads insatser under ”en dörr in” för företag är ett 
viktigt steg, liksom att utveckla och förenkla stödet för 
småföretagande. Likaledes behövs en politik på riks, 
region och kommunal nivå där arbetslinjen prioriteras 
före bidragslinjen. Människor med behov av stöd har det 
offentliga ett särskilt ansvar för. Vi kristdemokrater tror 
att den nybildade Arbetslivsnämnden, med ansvar för bl a 
arbetsrehabilitering, har en viktig uppgift, där Borås måste 
bli bättre både som arbetsgivare och i de arbetsrehabilite-
rande insatser som görs för att garantera en delaktighet för 

personer med medicinska eller sociala arbetshandikapp att 
nå egen försörjning. Regionen har ett särskilt stöd för att 
anställa personer med funktionshinder i verksamheten. 
Vi är övertygade om att vi även i Borås stad kan göra en 
insats som i slutändan har både mänskliga och ekono-
miska vinster. Vi vill ge ett uppdrag att se om regionens 
modell för anställning av personer med funktionshinder 
skulle kunna prövas i Borås stad. Målsättningen är att ge 
funktionshindrade en större möjlighet att vara delaktiga 
i arbetslivet. En målsättning att öka andel anställda med 
arbetshandikapp som bör införas i vår Handikappolitiska 
plan och konkretiseras. Detta för att i handling och inte 
bara i ord visa solidaritet.

En god infrastruktur är grundläggande för tillväxt. Att 
tillgodose en väl fungerande kollektivtrafik till områden 
med många arbetstillfällen, som t ex Viared, är nöd-
vändigt, liksom att smidigt kunna ta sig från ytterdelar 
av Borås till tätorten där många arbetstillfällen finns är 
viktigt.

En säker och trygg boendemiljö är väsentlig för att vi 
ska må väl. Ett brett utbud av bostäder är viktigt för att 
attrahera människor att välja Borås för att leva sitt liv i. 
Möjligheterna att såväl äga som att hyra sin bostad måste 
vidareutvecklas. Att skapa modeller för att hyresrätter i 
de kommunala bostadsbolagen ska kunna omvandlas till 
eget ägande ser Kristdemokraterna som viktigt för att öka 
integration och trygghet. Ungdomars möjlighet till egna 
bostäder måste särskilt uppmärksammas och åtgärdas, där 
så kallad ”hyrköpsrätt” kan vara en modell för framtida 
förnyelse av våra kommunala bostadsbolags hyresrätter.

Kristdemokraterna vill se en tydlig prioritering av det 
strategiska folkhälsoarbetet. I de Rödgrönas budgetför-
slag kan vi inte utläsa denna prioritering och vi tycker att 
folkhälsofrågor är mer värda än bara ett välfärdsbokslut. 
Borås måste fortsätta kunna certifiera sig som ”Säker och 
Trygg kommun”. Här återfinns ett centralt folkhälsoarbete 
för att förebygga skador som t ex fall, men även miljön 
vid lekplatser och förskolor som alltid måste utgå från ett 
säkert perspektiv. Varje satsad krona på detta arbete ger 
utdelning i framtiden. Borås är av WHO utnämnd till 
en ”Säker och Trygg kommun” för andra gången. Första 
certifieringen skedde redan 1998. Detta betyder att Borås 
stad har skrivit på en överenskommelse om att arbeta 
skadeförebyggande i alla miljöer, bland alla åldrar, i alla si-
tuationer och könsneutralt. Det skadeförebyggande arbetet 
skall med andra ord genomsyra hela kommunens verksam-
het. Det inkluderar ett livscykelperspektiv från det lilla 
barnet i hem och förskola till den gamla människan i sitt 
hem eller i ett särskilt boende. För stadens invånare är det 
av största betydelse att lyfta fram och satsa på detta arbete. 
Dessutom sätter arbetet Borås på kartan på ett unikt sätt. 
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Borås behöver vidareutveckla hur det strategiska folkhäl-
soarbetet når ut i alla delar av verksamheten. 

I Borås behöver samarbetet med polisen utvecklas. Lokala 
brottsförebyggande råd bör tillskapas för att tillvarata 
den lokala miljön och de resurse  som finns i form av t ex 
medborgarinitiativ och föreningslis. Borås bör också ha 
riktlinjer för användandet av säkerhetskameror.

Ett rikt föreningsliv ger ett mänskligare Borås. De riktade 
formerna för att stödja föreningsliv måste utvecklas. Vi vill 
se en prioritering av jämställda och sociala insatser. Flick-
ors föreningsliv kan se annorlunda ut vilket kan missgyn-
na ersättning för dem, t.ex. ridklubbarnas ungdomsarbete 
jämfört med fotbollslagens. Vi vill också tydligt prioritera 
bidrag till dem som erbjuder både pojkar och flickor verk-
samhet samt inte tidigt elitsatsar utan behåller lusten och 
leken i idrott och aktiviteter.

Miljö - att förvalta Borås idag 
och samtidigt skapa framtiden
”Ekologi” är läran om samspelet mellan organismer och 
miljöer. Miljön jämte alla naturresurser måste förvaltas 
ansvarsfullt så att förutsättningarna för våra livsbetingelser 
säkerställs. Vi ser ett behov av att tydligt arbeta med avsikt 
att kvalitetssäkra miljöarbetet i Borås stad.

Kommunala alternativ inom sol-, vind-, vatten- och ener-
giutvecklingen är därför synnerligen angelägna att fortsatt 
driva, där såväl det framtida avloppsverket som kraftvär-
meverket måste anpassas dels till dessa alternativa energi-
källor, dels till långsiktiga och hållbara miljömål. 

Det viktigaste miljöarbetet utifrån kristdemokratisk 
utgångspunkt är hur väl vi var och en i Borås stad tar vårt 
individuella ansvar. Borås är känd över världen för sin 
sopsorteringshantering men det finns en stor utvecklings-
potential i att informera och utbilda de enskilda Boråsarna 
i hur man sorterar såväl de egna hushållssoporna som 
hur återvinningsstationer med producentansvar används 
liksom våra allmänna sopstationer. Där bör i projektform, 
gärna i samverkan med Högskolan i Borås, detta arbete 
intensifieras. Hur vi organiserar taxor och avgifter är 
också centralt. Ett projektarbete på Högskolan visar att 
elförbrukningen i ett avgränsat bostadsområde sjönk med 
70% när individuell taxa infördes. Detta bör omgående 
de kommunala bostadsbolagen dra erfarenhet av och den 
investeringskostnad som förändringen medför ska ses som 
en ”lönsam” investering och därför prioriteras.

Ett av de största miljöproblemen är alla de utsläpp som 
kommer från transportsektorn och trafiken, där luft-
kvaliteten i våra tätorter måste förbättras. Detta bör ske 
bl a genom fortsatt målmedveten och utvecklad satsning 

på kollektivtrafiken, fortsatt utbyggnad av gång- och 
cykelbanor samt en tydlig planering i den övergripande 
infrastrukturutvecklingen runt tätorten. Enhetstaxan som 
den tidigare majoriteten beslutat om införs från årsskiftet 
2011 vilket är välkommet.

Att erbjuda pensionärer fria resor under lågtrafik är 
ursprungligen ett kristdemokratiskt förslag och ett av 
våra vallöften som tyvärr inte kunde införas som planerat 
under 2010. Kristdemokraterna välkomnar de rödgrönas 
förslag då det handlar om såväl solidaritet som miljöper-
spektiv. Vi vill dock mer. Att införa motsvarande sys-
tem för ungdomar och på sikt för alla människor under 
lågtrafik är ett mål, dels för att förbättra innerstadsmiljön 
generellt, dels för att minska trängseln och öka trafiksä-
kerheten. Att fostra ungdom i att använda kollektivtrafik 
är prioriterat varför denna grupp bör vara lika viktig som 
pensionärer. Vi anser att man möjligen borde genomföra 
denna reform i mindre omfattning med endast fria resor 
dagtid och helger för att säkra det ekonomiska utrymmet 
och för att omfatta båda grupperna.

Upphandligs- och inköpsverksamheten 
i Borås
Vi Kristdemokrater anser att såväl upphandlings- som 
inköpsverksamheten i kommunen måste effektiviseras 
och samordnas på ett bättre och mer effektivt sätt. Det 
handlar om rutiner men kanske framför allt efterlevnad 
ute i verksamheterna. Det är vår uppfattning att det finns 
mycket stora besparingar att göra inom detta område. Med 
den nya organisationen skapas goda förutsättningar för att 
utveckla dessa verksamheter. Detta vill kristdemokraterna 
skall vara ett prioriterat område och tydligt fokus under 
2011 med syfte att i ett första steg göra en besparing på 20 
miljoner kronor.

Med dessa effektiviseringar kan t ex fortsatta satsningar 
inom ramen för konceptet Fair-Trade och uppfyllande av 
målsättningen avseende inköp av ekologisk mat göras. 

Våra barn - Borås framtid
För att barn ska må bra behöver familjer må bra. Fa-
miljepolitik måste utformas för att passa olika behov då 
alla inte är stöpta i samma form. Vi Kristdemokrater vill 
fortsätta att bemyndiga familjerna i Borås. Vi är glada att 
fler väljer vårt kommunala vårdnadsbidrag och vill att 
kommunens förvaltningar utvecklar information och stöd 
så att fler familjer får möjlighet att upptäcka detta verktyg 
att få mer tid tillsammans. Det är också en viktig del i att 
det kan bli mindre barngrupper i de kommunalt drivna 
förskolorna. Vi behöver också utveckla fler alternativ 
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som t ex de kooperativa familjedaghemmen. Vi vill att de 
föräldrar som önskar vara hemma med egna barn och som 
dessutom är beredda att ta emot andra barn ska kunna 
anställas som kommunal dagbarnvårdare. Vi ser ett behov 
av att kunna ge familjer med små barn som har behov av 
över 50 tim barnomsorg i veckan en individuellt utformad 
barnomsorg. 

Vuxna har en max arbetstid men vi tror att även barn be-
höver en sådan regel och familjer ska ges individuellt stöd 
för att barn ska tillgodosäkras mer tid hemma. Den av 
socialdemokraterna införda maxtaxan har fått konsekven-
sen att barn tillbringar mer tid i förskolan. För kommunen 
ökar maxtaxan behovet av barnomsorgsplatser. Målet 
borde istället vara att barn i så stor omfattning som möj-
ligt får växa i nära relation med sina föräldrar eller andra 
nära anhöriga. Målet är våra barns bästa och där är max-
taxan inte ett medel då det utgår från vuxenperspektivet 
och inte från barnperspektivet. Istället måste olika former 
av stöd för familjer utarbetas på sikt är målet att arbeta för 
en ”barnpeng” som familjen fritt kan använda till enskild 
eller offentligt driven barnomsorg eller för att kunna gå 
ner i arbetstid eller ordna barnomsorg på annat sätt.

Familjer behöver också familjeomsorg. Vi godtar inte vän-
tetider till familjerådgivning eller när föräldrar söker hjälp 
för sina barn hos sociala myndigheter. Alla stadsdelar bör 
också ha minst en familjecentral i sitt område.

Fristående skolor och förskolor är viktiga komplement till 
vår kommunala verksamhet. Även här välkomnar vi arbe-
tet för en ”skolpeng” för att barn och föräldrar ska få ökat 
inflytande över val av skola. Här behöver vi dock på allvar 
ta tag i frågan om samordning och effektivt utnyttjande 
av lokaler för pedagogisk verksamhet. Barnkullarna de 
närmaste åren minskar och vi välkomnar att fler fristående 
skolor etablerar sig på grundskolenivå. Då måste vi tänka 
strategiskt och inte nyinvestera oklokt, utan kunna om-
vandla tomma skollokaler till förskoleverksamhet liksom 
se möjlighet att hyra ut till alternativt driven förskola/skola 
eller annan verksamhet. Detta resonemang saknas helt i 
den rödgröna budgeten vilket vi är särskilt kritiska mot 
när man gör stora nyinvesteringarna i lokaler för pedago-
gisk verksamhet.

Vi ser med glädje att Alliansens tidigare strategiska arbete 
med att förbättra skolan i Borås nu ger resultat. Borås går 
emot trenden i riket och eleverna förbättrar sina resultat. 
Men fortfarande finns ett viktigt arbete framför oss. De 
Rödgröna satsar 20 miljoner på skolan. Det är bra. Men 
samtidigt ålägger man nya reformer som skall finansieras 
av verksamheten utan extra tillskott såsom friskvårdsbi-
drag och fria arbetskläder, vilket riskerar att det i slutän-
dan inte blir mer pengar som kommer eleverna till godo. 
Här är styrningen av skolan viktigare än extra resurser. 
Den nya organisationen i Borås ger nu förutsättningar 
till ett ännu bättre skolutvecklande arbete med syfte att 

förbättra elevernas resultat och hjälpa alla att nå godkända 
mål.

Vi har länge sett fram emot en förbättrad elevhälsa. Även 
här krävs mer än resurstillskott. Det är viktigt att få en 
elevhälsovårdsgaranti där det går snabbt och lätt för ett 
barn eller förälder som ser behov att få kontakt med elev-
hälsan. Här måste Borås stad arbeta fram lokala riktlinjer/
garantier vad elevhälsan ska erbjuda som kan tillgodose att 
barnens behov möts på rätt sätt.

Vi kristdemokrater ser med särskild oro på de små barnens 
situation i Borås. Barngrupperna i förskolan är för stora, 
personaltätheten för låg och förskollärare för få. Det visar 
statistik från Skolverket (2009). Nu varnar också försko-
lepsykologer och läkare för konsekvenserna och kallar det 
”experiment” och ”strukturell misshandel” i den aktuella 
boken ”Förskola för de allra minsta. På gott och ont” 
(Carlsson, 2009). 

Personalen i förskolan har idag en tidvis mycket pressad 
situation, med långtidssjukskrivningar och flykt från 
yrket som följd. Barnen far illa och även de riktigt små 
barnen uppvisar stressymptom som magont, huvudvärk 
och tinnitus. Idag ligger barnantalet uppemot 20-25 barn 
per avdelning (för barn mellan 3-5 år). Både föräldrar och 
personal kan vittna om att barnen påverkas negativt av de 
stora bullriga grupperna. Det är också den nivå där man 
inom forskningen kunnat påvisa att barntillsynen blir 
mätbart sämre, barnen blir mer ledsna och aggressiva. Sto-
ra grupper innebär att det blir mindre vuxentid för varje 
barn, hög bullernivå och därmed försämrad möjlighet att 
genomföra den pedagogiska uppgift som ålagts förskolan 
i förskoleplanen. Alla barn är beroende av en hög kvalité i 
förskolan. Vissa barn är mer beroende än andra av en hög 
generell kvalitet i barnomsorgen. Det gäller t.ex. barn med 
behov av särskilt stöd, invandrar- och flyktingbarn och de 
yngsta barnen. 

Skolverket har gett ut en sammanställning över forsk-
ningsläget vad gäller sambandet mellan strukturella 
faktorer och pedagogisk kvalitet i förskolan och grundsko-
lans första år. I rapporten konstateras att optimal peda-
gogisk kvalitet kan uppnås först om barngruppens storlek 
för barn 4-5 år är 13-15 barn. För de mindre barnen och 
för barn med särskilda behov krävs än mindre grupper. I 
rapporten finns följande att läsa “Vi menar att utifrån den 
forskning som vi tagit del av är en grupp om 13-15 barn i 
de äldre förskoleåldrarna (4-5 år) att föredra, om barnen 
skall utvecklas på ett optimalt sätt”. För de minsta barnen 
är det identitetsutvecklingen och språkutvecklingen som 
är så viktig för senare års lärande som tar mest skada. För 
många barn i behov av särskilt stöd krävs numera ofta 
en diagnos för att de skall få hjälp och stöd. I en mindre 
grupp hade det kanske aldrig uppstått något behov av att 
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diagnostisera dessa barn. Vi vill att Borås stad senast under 
våren 2011 tar fram riktlinjer för bl a barngruppernas 
storlek. Dessa riktlinjer skall sedan ligga till grund för den 
budget som skall tas inför 2012. Att komplettera beräk-
ning av barngruppers storlek från volymtimmar till att 
också beakta antal inskrivna barn bör övervägas.

Vi Kristdemokrater anser också att det är nödvändigt att 
följa upp barnens arbetsmiljö i förskolan och skolan och 
vill därför inrätta en tjänst som Barnombudsman som 
också får till uppgift att stödja föräldrar och beslutsfattare 
i sina respektive roller. Denna skall ha till ansvar att följa 
upp att barnperspektiv och barnkonvention beaktas och 
ständigt efterlevs.

Värdig vård och omsorg
Det offentliga har ett ansvar att garantera omsorg till dem 
som inte kan klara sin vardag på egen hand. Det handlar 
dock inte bara om ATT ge omsorg utan också HUR den 
ges. En ny undersökning i Borås visar att om jag behöver 
hemtjänst kan upp till 25 olika personer passera mitt hem 
inom loppet av två veckor. Det är inte acceptabelt. Krist-
demokraterna har länge arbetat för en värdighetsgaranti i 
vård och omsorg och att man skall få känna sig trygg att 
man får den hjälp man behöver och att den är utformad 
med respekt för min person och integritet. Kommunsty-
relsen bör snarast ta fram riktlinjer för utformandet av en 
värdighetsgaranti i all kommunal vård och omsorg. 

Borås stad är känd i landet som en kommun som har ett 
bra stöd för anhörigvårdare. Detta är en kristdemokratisk 
ideologisk fråga och handlar också om familjeomsorg. Vi 
vill ytterligare utveckla anhörigstödet både ekonomiskt 
och på andra sätt som garanterad avlastning vid behov, 
samt även utveckla samverkan med den ideella sektorn 
såsom kyrka och föreningsliv för att hitta nya former för 
aktiviteter, gemenskap och boende. Det finns ett stort 
behov av trygghetsboenden vilka kanske särskilt väl skulle 
kunna passa att starta i samverkan med företrädare för det 
civila samhället.

Vi Kristdemokrater ser att insatser för att möta de äldres 
behov behöver en tydligare övergripande styrning. Det 
gäller både hälso- och sjukvårds insatser och alla de frisk-
vårdsinsatser som Borås stad har ansvar för. Vi vill inrätta 
en centralt belägen äldrevårdscentral. En plats där all 
spetskompetens när det gäller äldres hälsa och delaktighet 
samlas och där nära samverkan med primärvården görs-
sker när det gäller bl a äldresäkerhet och folkhälsoinsatser. 
Flera andra verksamheter skulle kunna ha gemensam nytta 
av varandra om de samlades under samma tak t ex senior-
guide, äldrelots, demensteam, närståendestöd och förebyg-
gande hembesök. Erfarenheter från verksamheten med 
familjecentraler bör tas till vara när denna modell utarbe-

tas. Eventuellt kan även t ex hemsjukvård, rehabiliterings-
insatser, dagcenter, anhörigcentral och trygghetsplatser 
finnas där. Skapandet av en äldrevårdscentral ser vi som 
en nödvändig åtgärd för att kunna möta den åldrande be-
folkningens ökade krav både inom den kommunala hälso- 
och sjukvården och inom de andra delarna av kommunens 
verksamhet som riktar sig mot äldre. Vi vill avsätta medel 
till en förstudie av hur en äldrevårdcentral skulle kunna 
utformas och var den skulle kunna ligga. Dessutom vill 
vi ge uppdraget att i de samverkansorgan som finns med 
regionen få en överenskommelse om samarbete till stånd.

I Dalarna finns en modell för samordnade HSL-insatser 
till de personer som omfattas av LSS. Även denna modell 
bör beaktas och eventuellt förläggas till en äldrevårds-
central alternativt ha en annan strategisk placering. Att 
tillgodose de multihandikappades behov är ett mått på 
hur väl vi skapar ett mänskligare Borås med solidaritet och 
kristdemokratisk människosyn som grund.

Borås har tagit fram en ny handikappolitisk plan. Det är 
viktigt att denna inte blir en pappersprodukt utan att den 
årligen revideras med nya mål som är konkreta, utvärder-
bara med tydligt ansvar och bifogade resurser för upp-
draget. Kristdemokraterna vill särskilt sätta fokus på de 
funktionshindrades möjlighet till en rik och aktiv fritid. 
De fria bad för personer som tillhör LSS är ett första steg i 
den riktningen som måste följas av fler.

Vi vill fortsatt utveckla valfrihet och alternativa utförare 
inom vård och omsorg för att Boråsarna ska kunna hitta 
den hjälp och det stöd som passar just deras unika behov. 
Här finns ett behov att tänka nytt. Ett boende som erbju-
der husdjur, såsom t ex hundar, kan för vissa vara en viktig 
del i att känna glädje och trygghet. Kvalitetskontroll och 
garant för alternativt driven verksamheten måste dock vara 
tydligt Borås stads uppdrag.

Alla människor måste garanteras tak över huvudet. 
Tillskapandet av akutboendet på Varbergsvägen har löst 
mångas bekymmersamma situation men när det gäller 
hemlöshet får vi inte avstanna i arbetet. Ett särskilt fokus 
bör läggas på det vräkningsförebyggande samarbetet som 
har utvecklats och då särskilt riktas mot de människor 
som har psykisk ohälsa i kombination med missbruk, då 
de är särskilt utsatta. Arbetet med att förebygga alko-
holrelaterade problem är särskilt viktigt i det strategiska 
folkhälsoarbetet men även omhändertagandet av dem som 
drabbas måste genomsyras av en tro på att varje människa 
när hon får rätt insats kan förändra sitt liv till det bättre.
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Demokratins förutsättningar 
- jämställdhet och delaktighet
Vi vill öka boråsarnas engagemang i kommunala frågor. 
Möten, utställningar, tryckta och elektroniska medier 
måste utformas så att medborgaren kan informera sig or-
dentligt och vara med och påverka besluten. Införandet av 
medborgarförslag bör prövas på nytt med de möjligheter 
IT idag erbjuder.

Vi anser att de införda medborgarkontrakten inte fyller 
sin roll i att öka Boråsarens delaktighet i vilken servicenivå 
man skall ha. Medborgarkontrakten bör därför omvandlas 
till kommunala tjänstegarantier som årligen revideras.

Förutsättning för att vårt samhälle fortsatt skall vara en 
plats med respekt för alla människors lika värde är att vi 
inte tillåter stora grupper med tydligt utanförskap. Borås 
stad har ett erkänt bra omhändertagande av personer som 
kommer som flyktingar. Grunden för detta är en inrikt-
ning mot att människor ses som unika personer med en 
erfarenhet och kompetens som kan tas tillvara, inte som 
ett problem som skall hanteras. Här är det viktigaste att 
snabbt komma i egen försörjning vilket glädjande nog 
Borås visar goda siffror på de år som varit. 2009 kom 69% 
i egen försörjning efter 18 månader i introduktionspro-
gram. Den nystartade Arbetslivsnämnden har en fortsatt 
viktig uppgift. En god samhällsintroduktion är central 
för att förstå och respektera de värderingar i form av 
västerländsk humanism och kristen etik som format vårt 
svenska samhälle.

En av de viktigaste grogrunderna för segregation är boen-
det. Här behövs en övergripande strategi för att även per-
soner i invandrartäta områden ska kunna äga sina bostäder 
vilket vi tror är en bra väg att motarbeta segregation. 

Värdegrundsarbetet i skolor är en annan viktig faktor i 
att minska främlingsfientlighet och utanförskap. Detta 
arbete får aldrig avstanna och måste fortsatt ha en centralt 
placerad roll.

Ungdomsrådets roll och möjlighet att påverka är viktig för 
att fånga ungas intresse och ansvarstagande i demokratis-
ka processer. Här bör arbetet för att ge ungdomsrådet ett 
verkligt inflytande i beslutsprocesserna prioriteras.

Fritid och kultur 
- att utveckla samhället för alla
Vi formas som individer av våra nära relationer. Men vi 
behöver också aktiviteter som är lustfyllda för kropp och 
själ. Här behöver vi utveckla former för fritidsaktiviteter så 
det stimulerar och ger medborgarna i Borås en rik möjlig-
het till att välja något som passar deras situation.

Viktigt är tillgång på träffplatser för barn och unga. Till-
skapandet av ett Ungdomens hus nästa år är en glädjande 
utveckling. Vi behöver också fortsatt stötta föreningslivet 
i att verka för barn och ungas utveckling. Särskilt viktigt 
är det att motverka bruk av alkohol, narkotika och droger 
i vilket Borås stad behöver samverkan med t ex polis och 
nykterhetsorganisationer för att i ungdomsaktiviteter ge ett 
tydligt drogfritt alternativ.

Kultur är spegling av människors själ. Tillgången på 
kulturaktiviteter bör vara särskilt prioriterat för barn och 
unga samt i segregerade områden med stort utanförskap.

Idrottsrörelsens betydelse för folkhälsan är av största vikt. 
Ungdomar måste ges förutsättningar till både bredd- och 
elitidrott. Likaså måste jämställdhetsperspektivet beaktas 
i stödet till idrotten. Även om många unga är engagerade i 
föreningsidrott behöver Borås arbeta vidare med hur vi når 
barn och unga som väljer att inte ha en fysiskt aktiv fritid. 
Detta är ett folkhälsoperspektiv där vi i välfärdsbokslutet 
oroar oss för att BMI hos barn senaste åren ökar. Den så 
viktiga vardagsmotionen, som t ex att promenera till sin 
skola istället för att bli skjutsad i bil, är en sådan folkhälso-
fråga som måste drivas liksom det idrottsengagemang som 
sker utanför föreningar.

De funktionshindrades rätt till aktiv fritid och delaktig-
het i ”frisk” aktiviteter måste utvecklas. Ett första steg är 
Kristdemokraternas vilja att ge Fritid och Folkhälsonämn-
den ett uppdrag att kartlägga utbudet av fritidsaktiviteter 
för personer med funktionshinder, särskilt för barn och 
unga.

Borås som turist- och besöksstad måste beaktas vid ut-
formningen av stadsplaneringen. Särskilt ”Event området” 
vid Borås Djurpark är prioriterat.

Vi vill satsa på Gässlösaområdet och menar att planerna 
för såväl flyttningen av Kronängs fotbollsplaner som fri-
tidssatsningar för cykelsport, skidor som golf bör utveck-
las.

Genom utbyggnaden av regementsområdet och byggandet 
av motorvägsanslutningen till Riksväg 27 är det nu syn-
nerligen angeläget att flytta minst fem jakt- och skjutba-
nor – vilka administreras av minst lika många föreningar. 
Den ännu inte avslutade utredningen kring detta bör 
snarast slutföras.

Sammanfattning av Kristdemokraternas 
alternativa budget
Kristdemokraterna bygger sitt budgetförslag 2011 på alli-
ansens gemensamma plattform. Detta innebär ett resultat 
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i driftbudgeten på runt 110 mnkr och en investeringsnivå 
på 350 mnkr.

Våra budgetförslag skapar ett resultat på + 112 mnkr. 
Resultatet ligger på nivån 98%, vilket ligger inom de lång-
siktiga ekonomiska målen, till skillnad från de rödgrönas 
förslag på 98,8%.

Många av våra förslag är omdispositioner i de rödgrönas 
budget och tarvar därför inga nya pengar, t ex kollektiv-
trafiksatsningarna, eller avser utredningar inför senare 
reformer. De förändringar som är direkt resultatpåver-
kande är:

• Stabiliseringsfonden disponeras med ytterligare 20 
mnkr, dvs totalt 40 mnkr

• Upphandlingsfunktionen förstärks, vilket sparar 20 
mnkr utan påverkan på verksamheten

• Någon ny bostadsförmedling inrättas inte, vilket sparar 
1 mnkr

• Barnperspektivet förstärks med en ny tjänst, 1 mnkr

Nedan redovisas sammanfattningsvis och i tabellform vår 
alternativa budget och hur förslagen påverkar kommunens 
resultat:

Förslag som tillskapar resurser

20 mnkr upplösning av stabiliseringsfonden 
utöver de föreslagna 20 mnkr

När stabiliseringsfonden skapades avsågs den att utnyttjas under 2011-2012. 
Kristdemokraterna ser ingen anledning att frångå detta.

Stärka funktionen central upphandling Kristdemokraterna bedömer att det finns ett avsevärt utrymme att förbättra upp-
handlingsrutinerna inom Borås stad. Under 2011 föreslås att både de nuvarande 
rutinerna och efterlevnaden av dessa ses över. Trots att detta arbete inte kommer 
att få fullt genomslag 2011 bedöms ändå 20 miljoner kunna tillskapas genom detta 
initiativ. Ev resursbehov tillskapas genom att ej tillsätta en jämställdhetsombuds-
man.

Fria arbetskläder måste först utredas och 
kostnadsberäknas

Kristdemokraterna anser det orimligt att detta tas ur driftsbudgeten 2011 då det 
slår mot framför allt barnomsorgens behov. Istället bör frågan utredas ordentlig 
vad avser kostnad, behov och prioritet.

Kommunal Bostadsförmedling 1 mnkr sparas genom att inte införa kommunal bostadsförmedling.

Jämställdhetsombudsman De resurser som sparas här bör istället användas för att stärka den centrala upp-
handlingen.

Tillskott av resurser och nya initiativ

Barnens arbetsmiljö i förskolan Vi vill att Borås stad senast under våren 2011 tar fram riktlinjer för bl a barngrup-
pernas storlek. Dessa riktlinjer skall sedan ligga till grund för den budget som skall 
tas inför 2012. 5 mnkr ur de Rödgrönas satsning på skola skall öronmärkas för 
åtgärder inom förskolan.

Barnombudsman För att stärka barnperspektivet i kommunen tillsätts en tjänst som Barnombuds-
man.

Fria resor för barn och pensionärer dagtid Att båda grupper prioriteras är viktigt och om kostnaden överstiger de centralt 
avsatta medlen för KS projekt bör tidsomfattning under lågtrafik minskas för att ha 
råd med reformen. I samband med detta skall även kollektivtrafiken till områden 
med många arbetstillfällen, t ex Viared, ses över.

Regionmodell för anställning av personer med 
funktionshinder

Undersöka om regionens modell för anställning av personer med funktionshinder 
kan tillämpas i Borås och därefter snarast införa denna. Detta bör ske med befint-
liga utredningsresurser tillsammans med SDN Öst.

Lokala brottsförebyggande råd Införa lokala brottsförebyggande råd i alla stadsdelar.

Familjecentral i varje stadsdelsnämnd. En familjecentral ska finnas i varje stadsdelsnämnd. Planeras och kostnadsberäk-
nas under 2011 för införande 2012.

Översyn och planering av lokalutnyttjandet Översyn och planering av lokalutnyttjandet inom pedagogisk verksamhet för att 
skapa flexibilitet mellan förskola/skola och möta ett växande antal barn i som 
väljer fristående grundskolor.



Budget 2011  |  Kristdemokraternas budgetförslag

 161

Elevhälsovårdsgaranti Utarbeta riktlinjer för Elevhälsovårdsgaranti under 2011 med befintliga utrednings-
resurser.

Äldrevårdscentral Förstudie av äldrevårdscentral både avseende lokalisation och utformning med 
befintliga utredningsresurser.

Omvandling av medborgarkontrakt till kom-
munala tjänstegarantier

Centrala direktiv för omvandling av medborgarkontrakt till kommunala tjänstega-
rantier i avsikt att införa detta 2012 med befintliga resurser.

”En-dörr-in” för företagare Tillskapa ”En-dörr-in” för företagare som blir en samlingspunkt för alla kontakter 
med Borås kommun.

Möjliggöra överlåtande av ägande av lägen-
heter i kommunala bostadsbolag

Ge de kommunala bostadsbolagen i uppdrag att skapa modeller för att möjliggöra 
att överlåta ägande av bostäder i kommunala bostadsbolag.

”Säker och Trygg kommun” Säkerställa och vidareutveckla det strategiska folkhälsoarbetet genom ”Säker och 
Trygg kommun” med befintliga resurser inom Folkhälsoenheten.

Informationen om vårdnadsbidrag Utveckla och förbättra informationen on vårdnadsbidrag.

Stöd för barn som är längre än 50 tim i försko-
lan per vecka.

Utveckla stöd till barnfamiljer med barn under tre år och i behov av barnomsorg 
mer än 50 tim per vecka genom utredningsuppdrag till kommunledningskansliet.

Se över föreningsstödet ur jämställdhets- och 
breddsynpunkt

Uppdrag till Folkhälsonämnden.

Strategi för eget ägande av bostad i invand-
rartäta områden

För att motverka segregationen ges i uppdrag till kommunala bostadsbolagen att 
utarbeta en strategi för eget ägande av bostäder i invandrartäta områden.

Skyttecentrum M h t att omfattande infrastrukturförändringar i kommunen kommer att beröva 
jakt- och sportskyttarna de flesta skjutbanorna bör ett skyttecentrum omgående 
anläggas.  

Motorcentrum utreds och ges en permanent 
lokalisering

Utveckla och förbättra en samlad lokalisering för motorsporten så att nuvarande 
olämpliga lokaliseringar kan avvecklas.

Kommunens miljöledning kvalitetssäkras För att säkerställa att den goda (miljö-)utveckling som har skett under ett tiotal år 
når målet att kommunen bl a kan bli helt fossilfri ges uppdraget att utreda och på 
sikt införa ett kvalitetssäkrat miljöledningssystem.  
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Vi yrkar 
• Bifall till Kristdemokraternas alternativa förslag till 

Budget 2011 i sin helhet.
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Ett tryggare Borås
Sverigedemokraternas budgetreservation 2011

 verigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Trygghet och tradition
Sverigedemokraterna är ett demokratiskt, Sverigevänligt 
parti. Vi har idémässigt låtit oss inspireras av såväl det 
förra sekelskiftets svenska nationalkonservatism som delar 
av den socialdemokratiska folkhemstanken. Syftet är att 
kombinera principen om grundläggande social rättvisa 
med traditionella värdekonservativa idéer. Partiet låter sig 
av den anledningen inte enkelt placeras in på den klassiska 
vänster-högerskalan och tillhör därför inte heller något av 
de traditionella blocken. I kommunpolitiken samarbetar 
vi med det eller de partier som ger oss bäst förutsättningar 
att genomföra vår politik.

En värdig ålderdom
En trygg ålderdom måste vara en självklarhet för de 
kommuninvånare som under ett helt liv har bidragit till 
samhället. Att många äldre tvingas leva på en månadsin-
komst som är lägre än socialbidragsnormen, samtidigt som 
vi erbjuder äldreförsörjningsstöd till invandrade åldringar 
som inte har betalat en krona i svensk skatt känns djupt 
orättvist.

Vi vill avsätta 1 mnkr till ett ambulerande team, som 
besöker vårdboenden och går ut med vårdtagarna i friska 
luften. Detta stärker hälsa och livskvalitet samt minskar 
de kostnader som uppstår vid ohälsa.

Vidare vill vi utreda hur en verksamhet med terapihundar 
skall kunna inrättas inom den kommunala äldreomsorgen 
i Borås. Vi är övertygade om att denna reform innebär en 
litet men viktig framsteg inom omsorgs- och vårdverksam-
heten.

Vi vill som ett komplement till fixartjänster och med 
inspiration från folkpartiet i Malmö införa en så kallad 
”Ute-Sune” eller ”Ute-Signe”, som skall hjälpa äldre med-
borgare med enklare utomhusuppgifter som kan innebära 
risk för skador, inte minst fallskador. En service av denna 

typ har ett välmotiverat preventivt syfte och blir därmed 
också kostnadseffektiv.

I syfte att försöka höja livskvalitén för kommunens gamla 
och för att avlasta den många gånger överbelastade per-
sonalen inom äldrevården och hemtjänsten bör även ett 
försöksprojekt med rekrytering och utbildning av om-
sorgsvolontärer inrättas. Tanken med detta är att förmå 
Boråsare att på frivillig basis hjälpa till i omsorgen om de 
gamla genom att till exempel ta med dem på promenader 
och utflykter eller bara ta sig tid att samtala med dem, 
vilket personalen många gånger inte hinner. Årligen upp-
står ca 400 bränder på svenska äldreboenden och i snitt 
dör fem människor efter bränder på äldreboenden och 
fler än femtio skadas. Trots detta faktum är det många 
kommuner som visar på ett undermåligt resultat vad det 
gäller brandsäkerheten och så även Borås. Det är Sveri-
gedemokraternas uppfattning att Borås Stad skall vara ett 
föredöme beträffande brandsäkerhet och våra äldres trygg-
het, varför vi förordar att det i samtliga av kommunens 
äldreboenden installeras sprinklers.

En välfungerande kommunal 
organisation
Sverigedemokraterna eftersträvar ett minimum av byrå-
krati. Alla Boråsare skall kunna räkna med samma service 
oavsett var i staden de bor. Sverigedemokraterna har 
tidigare förespråkat att systemet med kommundelsnämn-
der avskaffas till förmån för ett system med kommunge-
mensamma nämnder. Då mycket kraft och arbete lagts 
ner på skapandet av den nya stadsdelsnämndsorganisa-
tionen innefattande tre stadsdelsnämnder anser vi att den 
nya organisationen nu bör ges den tid, det politiska stöd 
samt de resurser som kan anses rimliga för att erbjuda en 
god service där kommuninvånarnas behov och intressen 
sätts i centrum. En väl fungerande organisation och en 
framsynt och modern personalpolitik befrämjar trivsel och 
effektivitet. Detta utgör även något av en förutsättning för 
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en långsiktigt god kommunal personal- och kompetens-
försörjning. En acceptabel kommunal produktivitetsut-
veckling är av vikt och bidrar till en långsiktigt acceptabel 
servicenivå.  

Ett tryggare Borås
Brottsligheten i staden utgör ett allvarligt hot mot alla 
kommuninvånares trygghet. 

Rånvågen som drabbat Borås den senaste tiden är bara 
ytterligare ett exempel på en samhällsutveckling vi måste 
vända så fort som möjligt.

Många av de åtgärder som krävs måste vidtas på riksnivå 
i form av en ansvarsfull invandringspolitik, fler poliser 
med ökade befogenheter och skärpta lagar. I samband 
med de organisatoriska och andra problem som länge 
plågat svenskt polisväsende generellt bör även Boråspoli-
sens intressen uppmärksammas och tas till vara både i ett 
nationellt men inte minst regionalt perspektiv. I avvaktan 
på att de välbehövliga reformer som Sverigedemokraterna 
förespråkar på riksnivå förverkligas vill vi göra allt vi kan 
för att tvinga tillbaka brottsligheten i kommunen. Detta 
vill vi göra genom att bl a införa trygghetsvärdar och ge 
det brottsförebyggande arbetet ännu högre prioritet. Vi vill 
dessutom satsa 2 miljoner kr på mobila brottspreventiva 
och enheter av den typ som i Lomma kommun går under 
beteckningen ”Vakande ögon”.

Eländet med hot och våld mot Räddningstjänsten har nu 
även nått Borås. Sverigedemokraterna förordar en fortsatt 
samordning och effektivisering av  myndighets- och andra 
insatser för att komma till rätta med den fullständigt 
oacceptabla utvecklingen av anlagda bränder som drabbar 
både privat och offentlig egendom med förödande konse-
kvenser både ekonomiskt och humanitärt.

Barn och ungdomar
Den socialdemokratiska skolpolitiken har misslyckats i 
grunden. Alldeles för många elever går ut grundskolan 
utan att nå kunskapsmålen. Arbetsmiljön är i många fall 
ohållbar. Våld, mobbning, sexuella trakasserier och etnis-
ka motsättningar har fått en oacceptabelt stor utbredning. 
Problemen är på många sätt intimt sammankopplade med 
kommunens och landets huvudlösa invandrings- och in-
tegrationspolitik. Det ständiga inflödet av nya elever med 
bristande förkunskaper och språksvårigheter är resurskrä-
vande och skapar osäkerhet inom skolsystemet. De sociala 
och ekonomiska problem som den alltför omfattande in-
vandringen och bristen på assimilation skapar i samhället i 
stort påverkar givetvis också skolan. Våra ungdomar måste 

kunna gå till skolan utan rädsla och oro och lärarna måste 
ges fler verktyg för att kunna upprätthålla ordningen.

De svenskfientliga attityder som vuxit sig starka bland 
vissa invandrarungdomar och som bland annat resulterat 
i att svenskfödda ungdomar är kraftigt överrepresenterade 
som offer för bland annat personrån och annan kränkande 
brottslighet, måste lyftas fram och motarbetas inom skolan 
på ett mer effektivt sätt än idag. Sverigedemokraterna 
motsätter sig skattefinansierad hemspråksundervisning på 
skoltid och inom förskolan, såvida den inte har som uttalat 
mål att leda till återflyttning till hemlandet. Då vi befarar 
att verksamheten försvårar anpassning och då vetenskapliga 
rön från bland annat Danmark visat att den är så gott som 
verkningslös, vill Sverigedemokraterna tillskriva regeringen 
med en begäran om att Borås ska få bli försökskommun för 
slopad modersmålsundervisning. Hemspråksundervisning 
ska utövas genom invandrarnas egen försorg, och i skolan 
ska barnen lära sig svenska. Sverigedemokraterna vill också 
införa en regel om att det svenska språket, bortsett från 
särskilda undantagsfall som till exempel språklektioner, ska 
vara det enda tillåtna samtalsspråket i kommunens skolor. 
Vi är övertygade om att en sådan regel skulle leda till bättre 
språkutveckling samt reducera konflikter och missförstånd. 
En fungerande och effektiv vuxenutbildning av rimlig 
omfattning är ett viktigt samhällsintresse.

Våra barns framtida hälsa påverkas starkt av vilka mo-
tionsvanor de skaffar sig i unga år. I detta ligger också en 
stor ekonomisk potential då framtida vårdbehov reduceras. 
Skolgymnastiken har nedrustats sedan länge, vilket lett 
till förödande effekter för folkhälsan. Vi vill därför utreda 
möjligheterna, att i linje med det så kallade Bunkeflopro-
jektet i Bunkeflostrand i Skåne, samtliga barn i årskurs 
1-5, ges gymnastik varje dag som obligatoriskt ämne. 
I Bunkeflostrand har uppföljning av projektet visat att 
barnen som deltagit i projektet inte är lika överviktiga, att 
de fått ett starkare skelett och att de mår bättre, samt att 
skolresultaten förbättrats. Vi menar att Borås Stad ska vara 
en förebild vad gäller ökad satsning på idrott och hälsa. Vi 
noterar att Borås nu anslutit sig till projektet “Sommar-
lovsentreprenörerna” vilket Sverigedemokraterna motio-
nerade om redan 2008. Klassmorfarsystemet som trots 
mycket goda resultat i andra kommuner, varit sorgligt 
förbisett i Borås, bör vidareutvecklas för att få fler vuxna 
resurser i skolan, förbättra ordningen och öka respekten 
mellan generationerna. Sverigedemokraterna vill i ett för-
sta skede avsätta 2 mnkr för att förverkliga detta.

Partistöd och politikerarvoden
Det är Sverigedemokraternas uppfattning att alltför stora 
partistöd motverkar traditionellt folkrörelsearbete. För oss 
är denna fråga inte i första hand ekonomisk, utan princi-
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piell och ideologisk, även om en sänkning av partistödet 
naturligtvis också bidrar något till ett förbättrat resultat. 
I tider av ansträngd ekonomi ser vi det som naturligt att 
också politiska partier och förtroendevalda bidrar till att 
förbättra kommunens resultat, även om sänkta partistöd 
och politikerarvoden inte på något sätt är avgörande för 
ekonomin i stort. Vi föreslår därför att partistödet sänks 
med 10 procent.

Anpassning före integration
Borås har tagit emot alltför många invandrare på alltför 
för kort tid, och endast en liten del har varit personer med 
reellt skyddsbehov. Detta har orsakat ekonomiska, sociala 
och kulturella problem i vår stad. Problem som idag påver-
kar nästan varje samhällsområde i negativ riktning. 

Vidare har den oansvariga och kravlösa svenska integra-
tions- och invandringspolitiken gett upphov till segrega-
tion, rotlöshet, kriminalitet och ökade motsättningar. 
Sverigedemokraterna vill verka för ett invandrings- och 
flyktingstopp i Borås. Flera länder som i princip saknar 
integrationspolitik kan uppvisa bättre resultat på integra-
tionsområdet än Sverige och den flora av större samt min-
dre projekt av olika karaktär som riktat sig mot invandrare 
som grupp större har vid utvärderingar visat sig ha en ex-
tremt låg måluppfyllnad. Trots de sammantaget usla resul-
taten på invandrar- och integrationspolitikens olika nivåer 
och områden fortsätter etablissemangspartierna på den 
inslagna vägen. Det är Sverigedemokraternas övertygelse 
att solidariteten, omtanken och därmed också tryggheten 
till stora delar beror av identifikationen och känslan av 
samhörighet. Vi människor har en benägenhet att i högre 
utsträckning visa omtanke om dem vi kan identifiera oss 
med. En gemensam kultur och gemensamma traditioner 
är i sin tur de starkaste identitetsskapande faktorerna. 

Sverigedemokraterna vill verka för att de invandrare som 
har kommit till Borås och Sverige ska anpassa sig till det 
svenska samhället i stället för tvärtom. Vi förespråkar såle-
des assimilering framför integration och menar att huvud-
ansvaret för anpassningen till det svenska samhället ska 
vila på individen själv och att de kommunala integrations-
insatserna och all offentligfinansierad verksamhet som syf-
tar till att befrämja den konfliktskapande mångkulturella 
samhällsordningen därmed skall upphöra. Det faktum att 
enskilda individer med utländska rötter på ett positivt sätt 
har bidragit till Sveriges och Borås Stads utveckling är inte 
ett resultat av det mångkulturella projektet. Nyckelordet 
i arbetet för minskat utanförskap är en anpassningsvilja 
till det svenska samhället. Sverigedemokraterna vill också 
förbjuda alla former av positiv särbehandling eller beak-
tande av etniskt ursprung vid anställningar inom kommu-
nen. Förtjänst och skicklighet skall alltid vara vägledande 

vid anställning. Att en förvaltning ska ha en högre andel 
medarbetare med utländsk bakgrund kan inte vara ett mål 
i sig självt. Målet måste istället vara att ha en stor andel 
medarbetare med hög kompetens oavsett bakgrund. Att 
det mångkulturella samhället är en kostsam historia för de 
svenska skattebetalarna står utom allt tvivel. 

Trots detta, eller kanske på grund av detta, väljer våra riks-
dagspartier att förtiga fakta. Sverigedemokraterna kräver 
ett mångkulturellt bokslut, där samtliga kostnader relate-
rade till invandrings- och integrationspolitiken redovisas.

Familjepolitik
Familjen är hjärtats fosterland. Syftet med Sverigede-
mokraternas familjepolitik är att försvara och förstärka 
kärnfamiljens ställning. 

Vi ser med oro på de senaste decenniernas samhällsut-
veckling där den traditionella familjens betydelse och 
familjelivets värden i allt högre utsträckning har kom-
mit att ifrågasättas och nedvärderas av radikala politiska 
krafter. Vi arbetar för en attitydförändring i syfte att 
uppgradera familjelivets positiva värden. Föräldrar som 
väljer att stanna hemma med sina barn diskrimineras av 
ideologiska skäl i förhållande till andra barnomsorgsalter-
nativ, och staten har i allt högre utsträckning kommit att 
överta föräldrarnas fostrande och vårdande roll. Detta är 
en utveckling som Sverigedemokraterna vill motverka. Vi 
vill samtidigt främja en utveckling som ger familjerna en 
större självständighet och ökad valfrihet. Ett högt skat-
tetryck i kombination med kraftiga subventioner av vissa 
barnomsorgsformer, har gjort att många familjer tvingats 
välja barnomsorg efter ekonomiska kriterier istället för att 
beakta vad som är bäst för just deras barn.

Trots att familjen i de allra flesta fall medför glädje och 
trygghet för sina medlemmar, så är vi också medvetna om 
att det i vissa fall tyvärr kan vara tvärtom. När föräldrar av 
någon anledning inte klarar att uppfylla sina åtaganden, 
eller när någon förälder medvetet sviker sitt ansvar eller 
missbrukar barnets beroendeställning, då måste samhäl-
let träda in och skydda det utsatta barnet. Dessa ingrepp 
måste alltid ske med varsamhet, men ändå i ett så tidigt 
skede som möjligt. Inte minst den psykosociala elevvården 
i skolorna, skolhälsovården och ungdomsarbetet förebyg-
ger behovet av barnskyddsåtgärder men är samtidigt ofta 
den första att upptäcka att insatser är nödvändiga och 
därför är det av stor vikt att dessa institutioner tilldelas 
tillräckliga resurser för att klara sitt åtagande. Besparingar 
inom detta område medför kraftigt ökade risker för att 
utsatta barns situation inte upptäcks och att dessa därmed 
tvingas leva kvar i en skadlig familjemiljö. 
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Ett hälsosamt liv
Hälsan påverkas även av den mat vi äter. Sverigedemokra-
terna menar att de livsmedel som Borås Stad köper in och 
serverar på bland annat skolor och äldreboenden ska vara 
fri från industriellt framställda transfetter, och att kom-
munen i övrigt följer den danska linjen i fråga om transfet-
ter som medger maximalt två procent transfetter av det 
totala fettinnehållet. Alkoholen i dess olika former är en 
integrerad del av vår västerländska livsstil samt vår sociala 
och kulturella miljö. Dess positiva sidor har tyvärr en 
baksida i form av ett utbrett alkoholmissbruk med mycket 
allvarliga ekonomiska och sociala samhällskonsekvenser. 
Barnen tillhör ofta en utsatt och oskyldigt drabbad grupp i 
detta sammanhang. En väl avvägd alkoholpolitik är därför 
av stort värde. 

Näringsliv och infrastruktur
Sverigedemokraterna i Borås vill skapa goda förutsättning-
ar för företagande och entreprenörskap i kommunen. En 
väl fungerande infrastruktur och attraktiva markområden 
är av avgörande betydelse för en långsiktigt hållbar och 
positiv utveckling för näringslivet i Borås men omnejd. 
Traditionellt viktiga områden som handel och logistik har 
en fortsatt utvecklingspotential i Borås. Även verksamhe-
ter inom design, produktutveckling och miljöteknik får 
allt större betydelse. Högskolan har en allt viktigare roll 
att spela som samarbetspartner till näringslivet. Saltemads 
Camping bör kunna bedrivas i privat regi. Sverigedemo-
kraterna deltar i arbetet med att precisera och komplettera 
beslutsunderlaget inför det slutgiltiga beslutet om ett nytt 
kraftvärmeverk i Borås. En dubbelspårig järnvägsför-
bindelse mellan Borås och Göteborg skulle skapa goda 
förutsättningar för en bättre integration mellan arbets-
marknaderna i Borås/Sjuhärad och Göteborgsregionen. Vi 
säger dock nej till högriskprojektet Götalandsbanan och 
den s.k. Europakorridoren, ett samhällsekonomiskt olön-
samt prestigeprojekt. Eventuella planer på spårväg i Borås 
avvisar vi med bestämdhet. Vi välkomnar den senkomna 
byggstarten av Förbifart Sjöbo under våren 2011 och vill 
framhålla vikten av ett fungerande underhåll och en ut-
byggnad av strategiskt viktiga delar av Borås och regionens 
vägnät. En fortsatt utbyggnad av säkra och välmarkerade 
gång- och cykelvägar gör även det Borås till en trevligare 
och attraktivare stad.

Bostadsmarknaden
Bristande konkurrens, en usel produktivitetsutveckling 
med påföljande skenande byggkostnader har lagt en effek-
tiv hämsko på produktionen av hyresrätter under en längre 
tid. Avskaffade subventioner tillsammans med hyresreg-
leringens utformning har knappast underlättat nybygg-

nationen av hyresrätter. På den senare punkten har det 
skett ett visst nytänkande.  Åtgärder måste främst tas på 
nationell nivå även åtgärder mot en viss obalans mellan de 
olika upplåtelseformerna, främst skattemässiga hör dit för 
att uppnå konkurrensneutralitet. På kommunal nivå kan 
man försöka motverka tröga planprocesser samt formulera 
tydliga handlings- och översiktsplaner. Som i de flesta 
sammanhang är även en regelbunden uppföljning av vikt. 
En förtätning av den centrala staden genom fler bostäder 
bidrar också till att öka Borås attraktivitet. Sverigedemo-
kraterna vill även i detta bostadssammanhang påpeka att 
den kraftiga inflyttningen av ofta mycket resurs svaga in-
vandrargrupper knappast underlättar för våra studenter el-
ler ungdomar att hitta ett lämpligt boende. En kommunal 
bostadsförmedling är en ideologisk skenåtgärd och skapar 
inga nya bostäder men innebär däremot vissa ytterligare 
kommunala utgifter.

Vitaliserad demokrati
Borås Stad har kommit relativt långt i arbetet med att vi-
talisera den lokala demokratin. Mycket kan dock göras för 
att öka medborgarinflytandet, och därför vill Sverigede-
mokraterna, i likhet med samtliga kommuner i Sjuhärad, 
verka för att kommunen inför medborgarförslag.

Sammanfattning av Sverigedemo-
kraternas prioriteringar i vår 
alternativa budget 2011:
• Årets resultat blir +92 mnkr.
• Verksamhetens nettokostnader uppgår till 4 810,3 mnkr 
• Investeringsvolymen maximeras till 350 mnkr.
• Ytterligare 10 mnkr antas av stabiliseringsfonden, totalt 

30 mnkr.
• Verksamheternas nettokostnader ökar med 3,6 % under 

året.
• Avsatta 20 mnkr till KS förfogande disponeras så att 

kollektivtrafiken respektive barnomsorgen kommer att 
förfoga över 10 mnkr var. 

• En effektivisering och bättre samordning av inköps- och 
upphandlingsverksamheten bör leda till besparingar om 
lägst 10 mnkr.

• Sverigedemokraterna motsätter sig en utökning av 
nuvarande verksamhet inom Centrum för flerspråkigt 
lärande till en kostnad av 2,5 mnkr.

• Minskat anslag till kulturnämnden med 2 mnkr.
• Avveckling av stödet till invandrarföreningar om 1,565 

mnkr.
• Genom att ej införa en kommunal bostadsförmedling 

sker en besparing om ca 1 mnkr.
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• Sänkning av partistödet med 4 52 500 kr
• En utveckling av klassmorfarsystemet till en kostad av 

2 mnkr.
• Införande av brottspreventiva team för 2 mnkr.
• Införande av trygghetsvärdar för 1 mnkr.
• Införande av ett ambulerande team till gagn för de 

vårdboende till en kostnad av 1 mnkr.
• Införande av en “Ute Sune tjänst” för 0,5 mnkr.
• Sverigedemokraterna säger nej till en tillsättning av en 

jämställdhetssamordnare vid Stadskansliet.

Resultatbudget 2009 2010 2011

Verksamhetens intäkter 1 123,2 1 157,0 1 191,7

Verksamhetens kostnader 5 501,0 5 613,7 5 817,0

Avskrivningar 184,8 185,0 185,0

Verksamhetens nettokostnader 4 562,6 4 641,8 4 810,3

Skatteintäkter 3 611,2 3 617,0 3 720,2

Generella statsbidrag och utjämning 943,1 1 050,0 1 167,2

Finansnetto 18,7 15,0 15,0 

Resultat före extraordinära poster 10,4 40,2 92,1

Extraordinära intäkter 22,5

Extraordinära kostnader

Årets resultat 32,9 40,2 92,1

Uttag ur stab. fond totalt 30 mnkr 2011
Nettokostnader av skatteintäkterna 98,4 %

Vi yrkar
• Bifall till Sverigedemokraternas budget 2011 i sin helhet
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I Borås har ungdomarna stort inflytande 
på flera olika plan och ännu bättre blir det 
framöver. Det väl genomtänkta arbetet för 
ungdomar fick bästa betyg när Borås utsågs 
till Årets ungdomskommun 2010. 

Borås Stads ungdomsarbete hålls ihop med hjälp av 
den så kallade Boråspaletten, en hel palett av åtgärder 
för att kunna nå resultat för alla ungdomar. 

I paletten ingår bland annat Ungdomsrådet, ett 
barnforum, demokratiutbildning och former för 
beslutsfattande. 

– Under 2010 har vi haft demokratidagar där 
beslutsfattare och ungdomar har pratat om på vilka 
sätt de vill mötas. Det som kom fram då ska vi arbeta 
in i paletten, säger ungdomssamordnare Marianne 
Ferdinandsson. 

Arbetet med det barn- och ungdomspolitiska hand-
lingsprogrammet påbörjades 2004 och 2013 ska det 
vara klart. 

Bäst i landet på ungdomsinflytande
– Nu är det viktigt att det här sätter sig i alla förvalt-

ningar och att man blir överens om hur vi ska jobba 
tillsammans, säger Marianne Ferdinandsson. 

Värt att fira. Den 30 november fick Borås Stad utmärkelsen Årets ungdomskommun av 
den statliga myndigheten Ungdomsstyrelsen. 
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 Som ett färgstarkt lapptäcke  
 sammanfogar denna kommun 
en kraftfull ungdomspolitisk strategi. 
Ungas inflytande tas på allvar på såväl 
den politiska arenan som på fritids-
gården. Kultur- och fritidsprojekt, 
satsningar på funktionshindrade och 
unga utanför arbete och studier stär-
ker också det ungdomspolitiska arbe-
tet. Kommunen har påbörjat ett arbete 
som det går att bygga vidare på.

Undomsstyrelsens motivering

”
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