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Tio år i sammandrag mnkr

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

RESULTATRÄKNING

Nettokostnader -2 757 - 2 956 -3 165 -3 217 -3 284 -3 460 -3 719 -4 029 -4 210 -4 363

Avskrivningar -154 -163 -167 -172 -178 -172 -168 -179 -202 -193

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 911 -3 118 -3 332 -3 389 -3 462 -3 632 -3 887 -4 209 -4 411 -4 556

Skatteintäkter och generella statsbidrag 3 029 3 209 3 369 3 478 3 568 3 759 3 989 4 230 4 999 4 631

Finansnetto -1 5 1 1 8 13 20 32 12 25

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 117 96 39 90 114 140 122 53 100 100

Extraordinära intäkter/kostnader 14 43 23 -13 32 17 60 130 0 0

ÅRETS RESULTAT 131 139 62 77 146 157 182 183 100 100

NETTOINVESTERINGAR -196 -232 -228 -298 -143 -151 -255 -251 -325 -325

BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar 2 892 2 948 3 021 3 116 3 169 3 181 3 267 3 491 3 625 3 737

Omsättningstillgångar 336 436 325 370 370 644 799 1 000 982 985

SUMMA 3 228 3 384 3 346 3 486 3 539 3 825 4 066 4 491 4 607 4 722

Eget kapital 2 296 2 423 2 485 2 562 2 708 2 853 3 035 3 207 3 308 3 408

Avsättningar 51 68 74 124 174 243 290 529 529 529

Långfristiga skulder 210 202 184 183 0 0 0 0 0 0

Kortfristiga skulder 670 692 603 618 658 728 741 755 770 785

SUMMA 3 228 3 384 3 346 3 486 3 539 3 825 4 066 4 491 4 607 4 722

FINANSIELLA NYCKELTAL

STORLEKSUTVECKLING

Omsättning 3 768 4 001 4 275 4 373 4 504 4 633 4 892 5 123 5 453 5 644

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

Balansomslutning 3 228 3 384 3 346 3 486 3 539 3 824 4 066 4 491 4 606 4 721

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

BETALNINGSFÖRMÅGA

Rörelsekapital -334 -256 -278 -248 -288 -85 58 245 212 200

Kassalikviditet % 49,6 62,5 53,3 59,2 55,7 87,8 107,1 131,8 126,8 124,8

SOLIDITET

Soliditet  % 71,1 71,6 74,3 73,5 76,5 74,6 74,6 71,4 71,8 72,2

RESULTAT

Räntabilitet RT % 4,6 3,6 1,8 3,4 4,0 4,4 3,7 2,8 2,2 2,1

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

Skatteintäktsutveckling % 5,5 5,9 5,0 3,2 2,6 5,4 6,1 6,1 6,4 2,9

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

Nettokostnader i % av skatteintäkterna 96,1 97,2 98,9 97,4 97,0 96,6 97,5 99,5 98,0 98,4

EFFEKTIVITET

Kapitalets omsättningshastighet 1,17 1,18 1,28 1,25 1,27 1,21 1,20 1,14 1.18 1,20

ÖVRIGT

Folkmängd 31/12.resp år 96 883 97 347 98 150 98 505 98 886 99 325 100 221 100 985 101 400 102 000

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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Borås i hållbar 
tillväxt …

Kunskap, Kompetens, Kultur, Kreativitet och Kommunikation
De	fem	”K-na”	var	svaret	som	en	kommun	fick	när	man	frågade	
forskare	om	vad	som	krävs	i	den	postindustriella	världen.	Fem	
korta	ord	vilka	alla	egentligen	syftar	till	att	få	människor	att	växa	
och	att	därigenom	ge	orten	växtkraft.	Just	i	detta	konstaterande	
tror	vi	nyckeln	ligger	till	att	bli	en	kommun	i	hållbar	tillväxt,	en	
framtidsstad.	För	det	framtida	Borås	så	måste	Boråsarna	växa	
och	trivas	med	sin	stad.

I	den	budget	vi	lämnar	idag	föreslås	ett	antal	satsningar	som	tar	
sin	utgångspunkt	i	att	totalt	sett	öka	attraktiviteten	i	Borås.

Inledningsvis	avsätter	vi	20	mnkr	till	förskola	och	grundskola	
med	lite	olika	inriktning	och	ändamål.	Detta	är	en	viktig	utök-
ning	av	budgetramarna	som	på	sikt	avser	öka	såväl	kunskaps-
nivån	som	kompetensen.	Processen	kan	tyckas	vara	lång	ifrån	
det	att	Lisa	i	förskolan	får	bättre	förutsättningar	tills	det	att	den	
disputerade	Lisa	kommer	tillbaka	till	Borås	med	kraft	och	krea-
tivitet,	men	det	är	oftast	så	att	Lisa	har	föräldrar	vilka	väljer	sin	
bostadsort	bland	annat	beroende	på	vad	Lisa	får	för	möjligheter.	
Satsningen	på	den	pedagogiska	verksamheten	kommer	därför	
att	indirekt	tillföra	Borås	kunskap	och	kompetens.

I	budgeten	presenteras	tre	olika	förslag	som	alla	skall	leda	till	
en	förbättrad	funktion	hos	kollektivtrafiken.	Det	talas	i	dagarna	
mycket	om	bandbredd	och	överföringskapacitet	i	olika	dator-
nätverk,	frågan	är	dock	om	en	IT-lösning	någonsin	kan	få	större	
bandbredd	än	en	buss	full	med	människor.	En	attraktivare	kol-
lektivtrafik	är	ett	stort	steg	mot	att	öka	kommunikationen	och	
att	förbättra	vår	miljö.	Kan	vi	få	människor	att	mötas,	träffas,	
trivas	och	växa	tillsammans	så	tillför	vi	även	staden	mycket	
av	kreativitet.	

I	den	 tilläggsbudget	som	Kommunfullmäktige	beslutat	om	
tillfördes	resurser	för	att	ge	alla	skolbarn	i	Borås	rimliga	förut-
sättningar	vad	gäller	IT.	Datorer	och	IT	är	för	dagens	ungdomar	
både	ett	arbetsredskap	och	en	viktig	kommunikationsplattform.	
Genom	denna	riktade	insats	stärker	vi	ytterligare	kompeten-
sen.

Kultur	har	för	Borås	genom	senare	års	satsningar	kommit	att	
bli	en	del	av	stadens	image.	Den	utvecklingen	avser	vi	fortsätta	
så	att	det	är	tydligt	att	staden	vill	erbjuda	miljöer	för	tillväxt	och	
utveckling.	I	denna	budget	håller	vi	fortsatt	höga	ambitioner	
för	kulturen.

Utöver	satsningar	på	skola	och	kollektivtrafik	innehåller	denna	
budget	ett	anslag	på	5	mnkr	till	arbetet	att	få	ett attraktivt	Borås. 
Detta	anslag	kommer	senare	att	hanteras	av	Kommunstyrelsen	
för	ett	antal	åtgärder	som	handlar	om	stöd	till	utvecklingskraft.	
En	del	inom	detta	område	är	avsättandet	av	en	pott	att	användas	
till	lokala	utvecklingsprojekt,	en	annan	del	avser	medfinansie-
ring	av	projekt	inom	BoråsBorås	samarbetet	och	en	tredje	del	
omfattar	arbetet	med	att	uppdatera	stadens	strategiska	plan.	

Borås	är	summan	av	initiativ,	insatser	och	idéer	som	bärs	av	alla	
Boråsare	och	Boråsare	är	alla	som	i	något	avseende	känner	sig	
befryndade	med	staden.	Den	som	bor	i	Mark	och	jobbar	i	Borås	är	
en	del	av	Borås,	likaväl	som	Dalsjöforsaren	som	jobbar	i	Svenljunga	
eller	Ulricehamnaren	som	lever	upp	när	Elfsborg	spelar	på	arenan.	
I	grunden	handlar	framtidsutmaningen	om	att	göra	denna	grupp	så	

Kunskap, Kompetens, Kultur, Kreativitet och Kommunikation
stor	som	möjligt.	De	fem	”K-na”,	som	vi	tydligt	satsar	på	i	denna	
budget,	blir	därför	ett	centralt	verktyg	för	att	 skapa	framtidens	
attraktiva	stad.

Framtidens	jobb	kommer	att	finnas	där	det	finns	människor	som	kan	
ta	jobben,	därför	är	det	viktigt	med	attraktiviteten.	För	att	vara	redo	
för	att	ta	emot	nya	möjligheter	är	en	del	faktorer	utöver	”K-na”	vik-
tiga.	Högskolan	och	Sveriges	Tekniska	Forskningsinstitut	innebär	
att	det	i	staden	erbjuds	intressanta	jobb.	Ett	aktivt	samarbete	med	
näringslivet	inom	nätverket	BoråsBorås	ger	andra	tillväxtmöjlig-
heter.	Likaså	är	stadens	arbete	med	att	stödja	och	hjälpa	företag	
som	vill	etablera	sig	en	viktig	del.	Inom	en	snar	framtid	avser	vi	
att	återkomma	med	konkreta	förslag	till	hur	framtida	industrimark	
skall	kunna	exploateras,	hur	näringslivsarbetet	skall	organiseras	och	
hur	studenternas	bostadssituation	kan	förbättras.
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Infrastrukturen	skall	fortsätta	att	utvecklas.	I	regeringens	närtids-
satsningar	ingår	två	projekt	med	stor	betydelse	för	Borås;	fyrfälts-
väg	på	Rv	�0	fram	till	Ulricehamn	och	skapandet	av	en	andra	
älvförbindelse	i	Göteborg.	Borås	Stad	har	tagit	på	sig	att	finansiera	
en	förbifart	Sjöbo	och	en	utredning	av	förbifart	på	Rv	27	mellan	
Viared	och	Kråkered.	Dessa	projekt	måste	komma	till	stånd	sam-
tidigt	som	förberedelserna	för	en	Götalandsbana	skall	fortgå.	Det	
senare	är	viktigt	så	att	vi	har	en	utvecklad	beredskap	när	pengarna	
för	höghastighetsjärnvägen	kommer.	När	det	gäller	möjligheten	att	
arbetskraftpendla	mellan	Borås	och	Göteborg	så	framstår	allt	mer	
framkomligheten	i	Kallebäckslider	som	avgörande.

Kunskap, Kompetens, Kultur, Kreativitet och Kommunikation

Vi	vill	under	kommande	år	ytterligare	stärka	det	regionala	samarbe-
tet	och	kommer	under	året	att	fördjupa	och	utveckla	såväl	samarbetet	
inom	Sjuhärad	som	samarbetsformer	mellan	städerna	Göteborg	
och	Borås.	Avtalet	med	Bollebygd	att	se	Rv	�0–korridoren	som	en	
gemensam	angelägenhet	bör	följas	av	konkreta	åtgärder.

Framtiden	sker	globaliserat.	Borås	Stad	måste	därför	utnyttja	de	
möjligheter	som	bjuds	att	vidga	sina	internationella	utblickar,	dels	
för	att	få	nya	intryck	och	dels	för	att	förenkla	för	vårt	näringsliv.	
Internationellt	arbete	kommer	under	året	att	vara	i	fokus.

Vi	lägger	till	ett	sjätte	”K”,	klimatutmaningen.	Klimatet	kan	ses	på	
två	olika	sätt,	dels	kan	det	handla	om	ett	mänskligt klimat	där	vi	
alla	medverkar	till	att	vara	öppna	mot	varandra	och	därmed	acceptera	
alla	människor	oberoende	av	ras,	bakgrund,	social	status	eller	kön.	
Integrationsfrågan	kommer	att	ha	fortsatt	hög	prioritet	för	oss.

Klimatutmaningen	handlar	naturligtvis	även	om	att	medverka	till	
en	utveckling	mot	ett	mer	resursmässigt	hållbart	samhälle.	Ingen	kan	

Kunskap, Kompetens, Kultur, Kreativitet och Kommunikation ‑ och Klimat!

göra	allt	men	alla	kan	göra	något,	den	som	sopsorterar	gör	en	insats	
och	Borås	Stad	kan	genom	att	investera	i	fjärrvärmeanläggningar	
göra	en	annan	–	båda	lika	viktiga	och	ingen	skall	föraktas.	Borås	
Stads	höga	klimatambitioner	fortsätter	med	denna	budget.

Med	dessa	sex	”K-n”	i	minnet	lämnar	sexpartikoalitionen	över	bud-
geten	för	2009	med	avsikten	att	få	ett	Borås	i	en	hållbar	tillväxt.	

Politiskt handlingsprogram
Budgeten	är	i	sin	helhet	ett	omfattande	dokument	där	en	politisk	
majoritet	uttrycker	sina	ambitioner	för	det	kommande	året.	Avsik-
ten	är	att	beskriva	de	mål	som	finns	för	de	olika	verksamheterna	i	
kombination	med	en	lagstadgad	ekonomisk	balans.

För	att	tydliggöra	huvuddragen	i	den	politiska	viljan	och	kunna	
fokusera	på	viktiga	förändringar	har	det	i	budgetdokumentet	under	
senare	år	utvecklats	ett	avsnitt	med	ett	politiskt	handlingsprogram.	
Målet	för	detta	är	en	kort	redovisning	av	den	politiska	intentionen	
som	spänner	över	såväl	drift-	som	investeringsbudgetar.

Ekonomisk Plattform 
Borås	Stad	skall	fortsätta	att	se	god	ekonomi	som	ett	medel	att	nå	
en	bra	verksamhet.	Detta	innebär	en	över	tiden	balanserad	budget	i	
enlighet	med	de	mål	som	finns	för	resultat-	och	investeringsnivåer.	
Investeringarna	måste	vara	avstämda	mot	kommunens	långsiktiga	
bärkraft.	

Efter	en	mycket	god	ekonomisk	utveckling	för	landets	kommuner	
runt	millennieskiftet	vände	utvecklingen	nedåt	2002/200�.	Borås	
Stad	parerade	läget	genom	att	snabbt	ställa	om	verksamheten	och	
skaffa	effektiva	styrmodeller.	Det	rådiga	agerandet	lade	grunden	till	
att	Borås	Stad	sedan	kunde	bygga	upp	en	ekonomisk	styrka	i	form	
av	mycket	goda	årsresultat	när	konjunkturen	sedan	vände.

Delårsprognosen	för	2008	redovisar	nu	en	klar	förändring	i	förhål-
lande	till	de	senaste	årens	högkonjunktur.	Trots	detta	prognosticeras	

årsresultatet	till	ca	�0	mnkr	över	budget,	vilket	ger	oss	möjlighet	
att	 förstärka	verksamheten	redan	under	hösten	2008	genom	en	
tilläggsbudget	och	på	så	vis	avlasta	framåt.

Under	2009	förväntas	tillväxten	att	avta	och	därmed	underlaget	för	
den	kommunala	expansionen.	Nämndernas	verksamheter	måste	
ligga	på	en	mer	normal	ökningstakt,	ca	�	%,	än	det	som	var	möjligt	
under	innevarande	år,	närmare	bestämt	8	%.	I	kraft	av	att	vi	haft	en	
god	ekonomisk	framförhållning	kan	vi	dock,	trots	en	avstannande	
konjunktur,	satsa	och	ge	förstärkningar	inom	viktiga	verksamhets-
områden.	Områden	som	uppföljning	och	styrning	kommer	som	en	
följd	att	bli	viktiga	instrument	under	2009.

Borås	Stad	har	som	finansiellt	mål	att	verksamhetens	nettokostna-
der	inte	skall	överstiga	97-98	%	av	skatteinkomster	och	generella	
statsbidrag.	Denna	nivå	har	satts	så	att	den	dels	ger	en	god	säker-
hetsmarginal	för	förändringar	under	året	och	dels	ger	utrymme	för	
avsättningar	till	framtida	pensioner,	den	s	k	ansvarsförbindelsen.

Efter	en	period	med	en	gynnsam	samhällsekonomisk	utveckling	
vilken	bland	annat	möjliggjort	rejäla	avsättningar	till	framtida	kost-
nader	vänder	nu	konjunkturen	nedåt.	För	att	möjliggöra	en	fortsatt	
god	verksamhet	och	för	att	i	viss	mån	stimulera	ekonomin	väljer	
vi	därför	att	tillfälligt	frångå	målet	och	budgetera	ett	resultat	som	
understiger	2	%.
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Verksamhetsmål
Efter	krav	i	lagstiftningen	på	ekonomisk	hushållning	håller	Sveriges	
kommuner	på	att	ta	fram	mål	för	olika	verksamheter.	Avsikten	är	
att	koppla	ekonomi	och	verksamhet	på	ett	bättre	sätt	för	att	kunna	
utveckla	effektivitet	och	ändamålsenlighet.

Sättet	att	lyckas	i	detta	målarbete	kommer	att	vara	avgörande	för	att	
utvärdera	och	styra	verksamheten.	Systemet	som	inleddes	i	förra	
årets	budget	har	nu	utvecklats	och	för	de	flesta	verksamheter	har	
centrala	värden	på	mått	tagits	fram	till	nämndbudgetarna.

För	att	driva	arbetet	framåt	ytterligare	ges	ett	uppdrag	till	Kommun-
styrelsen	att	fortlöpande	uppdatera,	utvidga	samt	utvärdera	Borås	
Stads	verksamhetsmål.

Mål och styrdokument
Det	är	viktigt	att	nämnderna	i	arbete	och	planering	tar	hänsyn	till	
övergripande	mål	och	styrdokument,	som	t	ex	kommunens	miljö-
mål	och	jämställdhetspolicy.	Redan	upprättade	styrdokument	skall	
därför	följas	upp	och	utvärderas	med	målet	att	få	färre men mer 
aktiva och fokuserade styrdokument.	Kommunstyrelsens	upp-
drag	blir	att	leda	arbetet	med	att	begränsa	antalet	samt	att	samordna	
policys,	handlingsplaner	och	principer	för	Borås	Stad.

Strategiska planer 
Borås	har	idag	många	starka	sidor	–	ett	differentierat	näringsliv,	
bra	geografiskt	läge,	en	attraktiv	högskola,	ett	varierat	utbud	av	
bostäder,	bra	offentlig	service,	vacker	natur,	elitidrott	och	ett	rikt	
kulturliv.	Den	konkurrenssituation	som	råder	och	som	i	framtiden	
kommer	att	förstärkas	innebär	att	vi	nu	måste	tänka	på	och	utveckla	
det	Borås	som	skall	vara	attraktivt	i	framtiden.	Under	2008	inled-
des	arbetet	med	att	utveckla	framtidsstrategin	genom	att	en	heldag	
genomfördes	med	seminarier	och	diskussioner,	under	2009	måste	
det	arbetet	fortsättas	och	förstärkas.	I	den	del	av	budgeten	där	det	
satsas	extra	medel	till	ett	attraktivt Borås	inkluderas	bland	annat	
detta	arbete.

När	Borås	framtidsvision	skall	formuleras	handlar	det	inte	enbart	
om	stadskärnan,	även	ytterområdena	och	angränsande	kommuner	är	
viktiga	för	Borås	utveckling.	Varje	människa	väljer	sin	livssituation	
utifrån	egna	preferenser	och	förutsättningar	och	det	bör	poängteras	
att	den	som	väljer	att	bo	i	ett	ytterområde	är	lika	viktig	som	den	
som	vill	bo	 i	kärnan.	Därför	avsätts	 i	denna	budget	en	summa	
motsvarande	1	mnkr	att	nyttjas	för	att	stödja lokal utveckling.	
Genom	att	stödja	lokal	utveckling	kan	staden	erbjuda	fler	attraktiva	
miljöer.	På	samma	sätt	är	ett	av	de	mer	centrala	skälen	till	Borås	
engagemang	i	Sjuhärads	kommunalförbund	att	stödja	utveckling	
och	näringsliv	 i	hela	Sjuhäradsbygden.	Stad	och	omland	måste	
utvecklas	tillsammans.

Utvecklingskraften	kommer	 i	mycket	hög	grad	 från	det	civila	
samhället,	föreningar,	individer,	företag	eller	grupper.	Därför	måste	
en	stor	del	av	kommunens	utvecklingsarbete	kopplas	 till	olika	
samarbeten.	För	Borås	Stads	del	är	BoråsBorås	samarbetet	centralt	
för	att	väva	samman	näringslivets	satsningar	och	utveckling	med	
stadens	arbete,	de	idégrupper	som	nu	formerats	inom	BoråsBorås	
kan	därför	komma	att	bli	mycket	viktiga	för	staden.	I	denna	budget	
finns	medel	för	att	kunna	ta	upp	idéer	och	utvecklingsförslag	från	
dessa	idégrupper.

Ett	område	som	i	hög	grad	är	kopplat	till	den	attraktiva	staden	och	
dess	funktion	är	kommunikationer.	Satsningar	i	infrastruktur	som	
förbifarten	för	Rv	27	mellan	Viared	och	Kråkered,	förbifart	Sjöbo,	
Götalandsbanan,	utbyggnad	av	Rv	�0	förbi	Ulricehamn	och	en	yt-
terligare	älvförbindelse	i	Göteborg.	Listan	kan	göras	lång	och	många	
av	satsningarna	kräver	stadens	engagemang	och	aktiva	deltagande.	
Detta	arbetet	måste	fortsätta.

Även	det kollektiva resandet är viktigt för stadens funktion.	Ut-
vecklingen	av	linje	100	har	varit	mycket	positiv	och	förhoppningen	
måste	vara	att	utbytet	med	Göteborg	utökas	ytterligare.	Vi	kommer	
fr	o	m	januari	2009	att	införa	ungdomsrabatt	i	Borås.	När	det	gäller	
övrig	kollektivtrafik	så	är	avsikten	att	utreda	och	ge	resurser	för	
införandet	av	viktiga	reformer	såsom	enhetstaxa	och	fri	kollek-
tivtrafik	mitt	på	dagen	under	vardagar.	Det	bör	också	utredas	hur	
kollektivtrafiken	och	det	gemensamma	resandet	skall	organiseras	i	
Borås.	Åker	vi	om	tio	år	med	spårtaxi,	cykeldressin	eller	eventuellt	
linbana	–	det	kanske	bara	är	fantasin	som	begränsar	tanken.

Internationalisering
Det	ligger	i	tiden	att	vi	satsar	på	Borås	internationalisering.	Ett	antal	
projekt	som	kommer	att	genomföras	framöver	har	en	internationell	
anknytning	-	Kina,	Indonesien	och	Frankrike	är	i	nuläget	represen-
terade	-	vilket	aktualiserat	behovet	av	en	policy	som	samordnar	
och	utvecklar	det	internationella	arbetet.	Därför	ges	ett	uppdrag	
till	Kommunstyrelsen	att	utarbeta	ett	sådant	dokument	som	skall	
ligga	till	grund	för	arbetet	med	att	utveckla våra internationella 
kontakter och samarbetsformer.	Målet	är	att	Borås	skall	lära	av	
hur	andra	städer	och	verksamheter	löst	sina	problem	samtidigt	som	
vi	delar	med	oss	av	våra	kunskaper	samt	att	stärka	Borås	varumärke	
på	den	internationella	arenan.

Under	2009	ska	en	strategi	tas	fram	för	hur	möjligheterna	till	EU-
finansiering	för	så	väl	stadens	verksamheter	som	dess	näringsliv	
kan	förbättras	och	utvecklas.	Detta	innebär	arbete	med	att	skapa	
nya	nätverk,	anordna	utbildningar	och	seminarium	på	området	om	
hur	EU:s	fonder	och	program	kan	bidra	med	finansiering,	kunskap	
och	inflytande	för	att	utveckla	staden	och	dess	näringsliv.	Målet	är	
ett	ökat	deltagande	i	transnationella	samarbeten	av	olika	slag	som	
EU	finansierar.	Vårt	medlemskap	i	West	Sweden	är	därför	viktigt	
och	vi	kommer	att	nyttja	de	möjligheter	till	såväl	finansiering	som	
samarbete	som	medlemskapet	ger.

Effektiviseringar och nytänkande 
Borås	Stad	har	under	2008	inlett	arbetet	med	att	utreda en framtida 
politisk och förvaltningsmässig organisation.	När	kommun-
delsnämnderna	infördes	så	var	de	ett	viktigt	medel	för	att	förankra	
den	 lokala	demokratin.	Förändringar	 i	samhället	 idag	med	 t	ex	
ökad	valfrihet	för	medborgarna	samt	nya	kommunikationsmönster	
ställer	andra	krav	på	den	kommunala	organisationen.	Arbetet	med	
att	se	över	organisationen	pågår	och	resultat	kan	förväntas	under	
våren	2009.

En	fråga	som	uppmärksammats	är	hur	 investeringar	och	verk-
samhetsbeslut	samordnas	i	ett	kommunövergripande	perspektiv.	I	
syfte	att	lyfta	fram	det	perspektivet	inrättas	en	kommundelsöver‑
gripande styrgrupp för skola/barnomsorg respektive äldre‑
omsorg.	Dessa	grupper,	som	formeras	av	tjänstemän	från	de	olika	
kommundelarna,	skall	bland	annat	yttra	sig	till	Kommunstyrelsen	
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inför	beslut	om	lokalinvesteringar	inom	respektive	område.	Den	
kommundelsövergripande	gruppen	för	skola/barnomsorg	förväntas	
samarbeta	intimt	med	skolutvecklingsenheten	inom	Utbildnings-
nämnden,	den	kommundelsövergripande	gruppen	för	äldreomsorg	
kan	även	behandla	frågor	som	gäller	verksamhetsutveckling	för	
området.	

Lokaler	utgör	en	relativt	stor	del	av	kommunens	kostnader	och	
därför	måste	lokalkostnaderna	tydliggöras	för	verksamheterna	när	
beslut	tas	om	nyinvesteringar	i	lokaler,	samtidigt	är	det	viktigt	att	
lokalkostnaderna	uppfattas	som	såväl	rimliga	som	påverkansbara.	
Kommunstyrelsen	kommer	under	2009	att	se	över	 internhyres-
systemet	och	vid	behov	föreslå	förändringar.

Under	2008	har	en	tjänst	som	biträdande	kommunchef	inrättats	och	
tillsatts.	Därmed	ges	kommunledningen	större	möjligheter	att	leda	
och	utveckla	organisationen.	Genom	förstärkningen	blir	det	också	
möjligt	att	agera	mer	sammanhållande	och	att	i	realiteten	fylla	rol-
len	som	”chefernas	chef”.	En	viktig	utmaning	framåt	är	att	skapa	
en	god	personalsituation	så	att	medarbetarna	känner	sig	välkomna	
och	så	att	rekryteringar	underlättas.

Under	det	gångna	året	har	verksamheten	inom	arbetsmarknadsinsat-
ser	påverkats	av	statliga	beslut	som	delvis	förändrat	verksamheten.	
Vi	vill	nu	markera	att	arbetsmarknadsinsatser är en viktig verk‑
samhet	som	tillför	både	mänskliga	och	materiella	värden	och	där	
en	viktig	aspekt	är	att	rehabilitera	och	ge	människor	möjlighet	att	
återkomma	till	arbetslivet.	Det	bör	dock	övervägas	några	föränd-
ringar	för	området	när	gäller	medfinansiering	bl	a:
-	 att	staden	centralt	ansvarar	för	den	del	av	lönebidragsanställdas	

lön	som	staten	ej	står	för	upp	till	den	fastställda	nivån	på	1�	800	
kr	och	att	den	förvaltning	där	tjänsten	finns	står	för	resterande	
lönekostnad.

-	 att	vid	nyinrättande	av	OSA	platser/OSA	lag	dela	kostnaden	
mellan	centrala	anslag	och	nyttjarna	så	att	nyttjarna	ersätter	
arbetsmarknadsinsatser	för	det	värde	OSA-lagen	tillför.	Succes-
sivt	bör	även	redan	befintliga	platser	finansieras	på	detta	sätt.

Miljö och teknik 
Borås	Stad	har	kontinuerligt	och	på	olika	sätt	arbetat	för	en	bättre	
miljö.	Konkreta	grepp	är	satsningar	på	biobränsle	och	avfalls-
förbränning	 inom	fjärrvärmeförsörjningen,	en	ny	biogasreaktor,	
beslutet	att	bygga	en	ackumulatortank	som	ett	 led	i	ambitionen	
att	bli	en	fossilbränslefri	stad	och	införandet	av	miljömål	för	alla	
Boråsare	samt	stadens	förvaltningar.	Utmärkelsen	till	”Fair	Trade	
City”	är	ytterligare	ett	exempel	på	hur	Borås Stad aktivt arbetar 
för en bättre miljö.	Arbetet	fortsätter	nu	bl	a	genom	att	få	fler	
arbetsplatser,	kaféer	och	livsmedelsbutiker	att	erbjuda	eller	utöka	
sitt	existerande	sortiment	av	etiskt	märkta	produkter.	

Borås	miljöarbete	skall	präglas av kretsloppstänkande	och	vi	
skall	vara	pådrivande	i	miljöarbetet.	Som	ett	led	i	detta	fungerar	
Borås	Stad	redan	idag	som	mentor	för	andra	kommuner	i	projektet	
”uthållig	kommun”	som	leds	av	energimyndigheten.	Borås	Energi	
och	Miljö	AB	har	i	uppdrag	att	undersöka	möjligheterna	till	eta-
blering	av	vindkraftverk	samt	till	aktivt	utnyttjande	av	solenergi.	I	
samband	med	anläggandet	av	de	planerade	gång-	och	cykelvägarna	
(t	ex	mellan	Rydboholm	och	Viskafors)	ges	Borås	Energi	och	Miljö	
AB	i	uppdrag	att	undersöka	en	eventuell	samordning	och	etablering	
av	fjärrvärmeförbindelser	där	cykelvägarna	dras	fram.	

För	att	fortsätta	arbetet	med	att	utveckla	en	bättre	miljö,	folkhälsa	
samt	en	hållbar	utveckling	ges	Kommunstyrelsen	 i	uppdrag	att	
utreda	möjligheten	att	inrätta	ett	Hållbarhetsråd	samt	att	se	över	
användandet	och	utnyttjandegraden	av	fordon	inom	Borås	Stads	
förvaltningar.	Utredningen	angående	Viskans	sanering	pågår	och	en	
arbetsgrupp,	där	Borås	Stad	ingår,	är	kopplad	till	arbetet.	Under	2009	
kommer	kompletterande	undersökningar,	analyser	och	bedöm-
ningar	kring	de	förorenade	sedimenten	i	Viskan	att	genomföras.

Barn och ungdomar
De	senaste	årens	goda	ekonomiska	förutsättningar	har	möjliggjort	
för	Borås	Stad	att	möta behoven inom skola och barnomsorg 
med	hänsyn	till	den	demografiska	utvecklingen.	I	budget	2009	ges	
framförallt	ökade	resurser	till	om-	och	tillbyggnadsprojekt	inom	det	
pedagogiska	verksamhetsområdet	men	även	ett	tillskott	på	10	mnkr	
till	förskolan	och	5	mnkr	till	grundskolan.

Den	tillsatta	Utvecklingsenheten	har	under	2008	gjort	 flera	un-
dersökningar	som	framöver	kommer	att	 följas	upp	med	direkta	
åtgärder,	bl	a	avsedda	att	höja	resultatnivån	i	våra	skolor.	För	detta	
fortsatta	arbete	avsätts	5	mnkr.

För	att	 stödja	kommundelsnämnderna	 i	deras	arbete	mot	 t	ex	
mobbning	och	främlingsfientlighet	kommer	modeller	för	ett	centralt	
värdegrundsarbete i skolorna	att	tas	fram.	Syftet	är	att	öka	mål-
uppfyllelsen	samt	att	främja	elevernas	hälsa	och	välbefinnande.	

Borås	Stad	fortsätter	stärka	lärarnas	kompetens	genom	”Lärar‑
lyftet”.	Den	�-åriga	 satsningen	skall	 framförallt	ge	elever	en	
ökad	måluppfyllelse.	Därutöver	kommer	 regeringens	satsning	
på	förskolans	personal	ge	oss	möjligheter	att	 stärka	förskolans	
pedagogiska	arbete.

Borås	Stad	har	utvecklat	fler alternativ inom barnomsorgen,	bl	a	
vårdnadsbidraget	som	vi	hoppas	att	skall	fortsätta	ge	ökad	valfrihet	
till	föräldrar	och	barn	och	därigenom	skapa	ett	utrymme	för	den	
kommunala	barnomsorgen	att	minska	barngrupperna.

Regeringen	föreslog	inför	2008	att	en	försöksverksamhet	med	sats-
ning	på	lärlingsutbildningar	i	gymnasiet	skall	inledas.	Minst	halva	
utbildningstiden	skall	förläggas	till	arbetslivet.	Borås	Stad	planerar	
att	delta	i	försöksverksamheten	med	start	hösten	2009.	

För	att	förbättra	den	ungdomssociala situationen	följer	vi	upp	
tidigare	satsningar	på	bl	a	ungdomssamordnare	och	ungdoms-
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utvecklare,	Föräldrautbildning	och	”kolloveckor”	genom	nya	
projekt.	Ett	exempel	är	ett	samarbete	mellan	Borås	Stad	och	Västra	
Götalandsregionen	där	ett	folkhälsoprojekt	skall	bedrivas	i	syfte	
att	främja folkhälsan bland barn och ungdomar	på	framförallt	
Norrby	och	Hässleholmen.	Det	inrättade	ungdomsrådets	demokrati-
arbete kommer	även	fortsättningsvis	att	bedrivas	och	utvecklas.	

Borås	Stad	ställer	sig	positiv	till	att	fortsätta	arbetet	med	Sjuhärads	
Kommunalförbund,	Västra	Götalandsregionen,	Polismyndigheten	
och	Åklagarmyndigheten	avseende	Barnahus.	Under	2008	för-
väntas	svar	på	den	remiss	som	gått	ut	till	kommuner,	åklagare	och	
polis	samt	hälso-	och	sjukvården	i	Södra	Älvsborgs	län.	Vid	positiv	
respons	kommer	det	under	2009	att	arbetas	på	ett	konkret	förslag	till	
genomförande	under	nästkommande	år.

Grupper	som	är	särskilt	utsatta	när	det	gäller	att	finna	anställning	
är	ungdomar	och	 invandrare/flyktingar.	Kommunens	enhet	 för	
arbetsmarknadsinsatser	skall	fortsätta	sitt	arbete	med	att	snabbt	få	
ut	dessa	grupper	i	praktikplatser,	vilket	kan	vara	ett	första	steg	
till	egen	försörjning	genom	arbete	eller	studier.	

Under	sommaren	2009	räknas	ca	225	”passungdomar”	sysselsättas	
inom	äldre-	och	handikappomsorgen.	Borås	Stad	har	även	avsatt	
medel	till	cirka	100	ferieungdomar.

Vård- och omsorg
Under	2009	kommer	Borås	Stad	införa	ett	kundvalssystem	under	
förutsättning	att	den	nya	Lagen	om	valfrihetssystem	antas	av	riks-
dagen.	Syftet	är	att	öka	den	enskildes	valfrihet	vad	gäller	utförare	
och	att	skapa	möjligheter	för	andra	leverantörer	att	erbjuda	sina	
tjänster	samtidigt	som	kvaliteten	säkerställs.
	
Det	är	viktigt	med	en	hög	kompetensnivå	inom	samtliga	kommunala	
verksamhetsområden.	Efter	att	ha	genomfört	stora	insatser	inom	
Kompetensstegen	för	äldrevården	vill	Borås	Stad	som	ett	vidare	mål	
satsa	på	att	höja kompetensnivån inom handikappomsorgen. 
Kvaliteten	i	verksamheten	skall	förbättras	genom	att	kunskapen	
förstärks	när	det	gäller:
-	 de	grundläggande	tankegångarna	i	Lagen	om	särskilt	stöd	och	

service	till	vissa	funktionshindrade	(LSS)
-	 funktionshinder	i	allmänhet	och	i	specifika	fall
-	 bemötande	och	förhållningssätt

Det	satsas	även	på	handikappomsorgen	genom	att	ett	nytt	boende	
med	särskild	service	enligt	LSS	planeras	börja	byggas	under	2009.	

För	att	ytterligare	höja	livskvalitén	för	de	berörda	ges	Kommunsty-
relsen	i	uppdrag	att	utreda	möjligheten	till	fria	bad	för	personer	med	
stöd	enligt	LSS.	

Äldreomsorgen	har	 förändrats	mycket	under	senare	år.	Under	
resans	gång	har	behovet	av	en	mellanform	aktualiserats,	ett	boende	
för	dem	som	inte	behöver	en	tung	vårdinsats	men	som	har	svårt	
att	av	andra	skäl	klara	ett	ensamt	boende.	Borås	Stad	har	insikten	
om	att	dessa	äldreboendefrågor	är	viktiga	och	måste	lösas	och	har	
därför	höjt	beredskapen	för	ett	ökat	antal	äldreboenden.	För	att	
driva	det	kommungemensamma	arbetet	med	äldreomsorgsfrågor	
kommer	en	utvecklingstjänst	för	äldreomsorgen	att	inrättas	under	
Kommunstyrelsen.

Även	på	andra	plan	arbetar	Borås	Stad	med	att	tillgodose	behovet	av	
mer	än	bara	omvårdnad	för	de	äldre	och	satsar	på	det	friska.	Det	är	
viktigt	att	kunna	aktivera	sig,	såväl	för	de	som	bor	på	kommunens	
särskilda	boenden	som	för	de	som	bor	kvar	hemma.	Träffpunkter 
där	de	äldre	kan	umgås	och	hitta	på	gemensamma	aktiviteter	kan	
bli	det	komplement	till	det	egna	boendet	som	behövs	för	att	få	ett	
bra	liv.	I	många	kommundelar	finns	redan	en	utbyggd	sådan	verk-
samhet.	Kommundelsnämnderna	har	en	viktig	uppgift	att	tillskapa	
träffpunkter	som	t	ex	kan	drivas	gemensamt	med	de	frivilligorga-
nisationer	som	är	aktiva	i	respektive	kommundel.	

Särskilda satsningar
Borås	Stad	gör	2009	betydande investeringar inom skolan och 
barnomsorgen.	Ett	ökat	antal	barn	i	förskoleåldern	skapar	ett	be-
hov	av	fler	och	upprustade	förskolelokaler	och	då	ett	antal	av	våra	
skolor	är	i	behov	av	att	moderniseras	anser	vi	det	viktigt	att	trots	
den	osäkra	konjunkturen	öka	investeringstakten.

För	att	förstärka	föräldrars	och	elevers	inflytande	över	skolan	och	för	
att	samtliga	skolenheter	skall	få	samma	ekonomiska	förutsättningar	
ges	Kommunstyrelsen	i	uppdrag	att	utreda	och	eventuellt	införa	
kommunal skolpeng	fr	o	m	2009-0�-�0.	

Borås	Stad	har	under	flera	år	ökat	satsningen	på	kollektivtrafiken. 
En	ambition	har	varit	att	utöka	och	anpassa	utbudet	till	resenärerna	
samt	att	genom	omfattande	inköp	av	biogasbussar	miljöanpassa	
den	existerande	verksamheten.	Nu	vill	vi	 i	 ett	ytterligare	steg	
förbättra	kollektivtrafikens	attraktivitet	genom	införandet	av	 tre	
nya	möjligheter:	ungdomsrabatt,	enhetstaxa	samt	 fria	 resor	på	
vardagar	mellan	klockan	10-1�.	Viktiga	anledningar	till	den	stora	
satsningen	är	omtanken	om	vår	miljö	och	viljan	att	skapa	nya	och	
bättre	förutsättningar	för	de	som	vill	resa	i	Borås.

Ungdomsrabatten	är	ett	steg	i	att	påverka	ungdomars	intresse	för	
att	åka	kollektivt	och	att	prägla	deras	resvanor	så	att	ett	beteende	
föds	som	sätter	sina	positiva	spår	även	i	framtiden.	

Enhetstaxan	innebär	en	kostnadslättnad	framförallt	för	de	som	bor	
i	ytterområdena	när	det	gäller	längre	sträckor	t	ex	in	till	tätorten.	
Ambitionen	är	att	många	skall	välja	buss	framför	bil	som	trans-
portmedel	när	det	kollektiva	resandet	blir	attraktivare,	till	fördel	
för	både	miljön	och	trafiksituationen	i	Borås.	

Förslaget	om	fria	resor	inom	kollektivtrafiken	kommer	att	leda	till	
ett	effektivare	nyttjande	av	kollektivtrafikens	resurser	samt	ge	nya	
möjligheter	till	många	människor	att	åka	kollektivt.

Resursutveckling inom Vård och omsorg
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Det	ekonomiska	läget	vi	har	idag	gör	att	vi	måste	ta	hänsyn	till	hur	
konjunkturen	utvecklas	när	det	gäller	genomförandet	av	enhetstaxan	
samt	de	fria	resorna.	Under	våren	kan	beslutet	komma	att	prövas	
med	hänsyn	till	den	ekonomiska	utvecklingen.	Målsättningen	är	
dock	att	genomföra	dessa	reformer	under	hösten	2009.

I	 tilläggsbudgeten	för	2008	satsades	2	mnkr	för	utveckling av 
stadens attraktionskraft.	Detta	följs	upp	med	ytterligare	�	mnkr	
under	2009.	Målet	är	att	driva	på	både	den	 lokala	och	centrala	
utvecklingen	i	Borås	och	satsningen	är	tänkt	att	gälla	både	fysisk	
miljö	och	levande	bygd.	Dessutom	avsätts	1	mnkr	till	att	upprätta	en	
ny	strategisk	plan	för	framtidens	Borås.	De	tidigare	satsningar	som	
gjorts,	t	ex	Sandwalls	plats,	har	varit	väldigt	uppskattade	och	har	
bidragit	till	att	stärka	både	stadens	identitet	och	konkurrenskraft.		

Ett	led	i	arbetet	med	att	försköna	och	öka	stadens	attraktionskraft	
är	Borås Event	 som	är	samlingsnamnet	på	de	aktiviteter	som	
finns	i	Ryavalls-	och	Knallelandsområdet.	Syftet	är	att	utveckla	ett	
evenemangs-	och	idrottsområde	som	i	kombination	med	handeln	
åter	sätter Borås på kartan.	Tanken	är	att	vidareförädla	ett	unikt	
område	och	vända	sig	mot	barn,	ungdomar	och	familjer	i	en	kombi-
nation	av	idrott,	lek,	motion	och	handel.	En	strategi	för	verksamheter	
och	marknadsföring	utifrån	ett	helhetsgrepp	tas	fram	under	2008	
och	under	budgetåret	2009	kommer	planerna	att	konkretiseras.	Det	
första	stora	projektet	i	arbetet	med	Borås	Event	är	ombyggnationen	
av	Alidebergsbadet.	

Investeringar 
Under	2009	inriktas	investeringsarbetet	bl	a	på	att	upprusta	och	
bygga	ut	lokalerna	för	den pedagogiska verksamheten;	Bredareds	
förskola,	Bodaskolan,	Särlaskolan	samt	Daltorpskolans	idrottsloka-
ler	är	några	av	de	objekt	som	det	satsas	på.	Inom	vård	och	omsorg	
påbörjas	byggandet	av	ett	nytt	LSS‑boende	och	Dalhems	äld-
reboende	kommer	att	byggas	om	till	en	summa	av	drygt	�0	mnkr.

I	arbetet	med	att	utveckla	Ramnaparken,	med	Ramnavallen	till	
en	Kulturidrottspark,	avsätts	15,5	mnkr	fördelat	över	2009	och	
2010	för	byggandet	av	en	ny	föreningslokal.	Detta	är	ett	led	i	att	
göra	Ramnaparken	till	ett	attraktivt	evenemangsområde	för	hela	
kommunen	och	framförallt	för	Norrbyborna.

För	att	komma	igång	med	den	viktiga	byggnationen	av	Alidebergs‑
badet	avsätts	i	denna	budget	�0	mnkr	till	projektet.	Badet	kommer	
att	ge	Boråsarna	en	modern	simanläggning	för	både	motion,	träning	
och	tävling	och	är	dessutom	en	viktig	del	i	projektet	att	skapa	ett	
samlat	evenemangsområde	i	Borås.

Under	2008	påbörjades	en	stor	renovering	av	Kulturhuset	och	
denna	kommer	att	fortsätta	under	2009.

En	fortsatt	satsning	på	gång‑ och cykelvägar	görs.	Utbyggnaden	
är	central	för	kommuninvånarnas	trygghet	och	en	viktig	del	i	ut-
vecklingen	av	hela	kommunen.	
	

Sjöbo förbifart	projekteras	nu	med	en	utgångspunkt	 från	108	
mnkr.	Det	är	viktigt	att	projektet	snarast	säkras	och	att	kalkylerna	
blir	genomgångna.	

Framtidsfrågor
I	Borås	Stad	skall	alla	känna	sig	välkomna	och	behövda.	En	integre-
rad	stad	erkänner	människans	rätt	att	få	bestämma	sin	identitet	och	
förverkliga	sina	livsprojekt.	Kommunen	kommer	även	framöver	att	
stötta	och	inkludera	olika	arbetsmarknads-	och	integrationsprojekt	
i	sin	verksamhet.	Som	ett	led	i	integrationsarbetet	har	en	partiöver-
gripande	arbetsgrupp	under	Kommunstyrelsen	bildats	som	syftar	
till	att	utveckla integrationen i Borås.	

Folkhälsoarbetet	är	en	viktig	byggsten	i	arbetet	med	att	göra	Borås	
till	en	attraktiv	stad	att	bo	och	leva	i.	Under	2009	skall	bl.a.	ett	
folkhälsoprojekt	påbörjas	med	avsikten	att	intensifiera	arbetet	för	att	
förbättra barn och ungdomars sociala situation	i	samhället.	

I	Borås	skall	 ingen	behöva	vara	bostadslös.	Varje	 individ	skall	
erbjudas	hjälp	och	stöd	för	att	så	fort	som	möjligt	kunna	ändra	sin	
situation.	

En	annan	fråga	av	stor	betydelse	är	medborgarnas	möjlighet	till	
valfrihet i utbudet av kommunal service.	Valfrihet	utgör	grunden	
för	kommunens	positiva	inställning	till	alternativa	driftsformer	där	
ett	ökat	samarbete	med	bl	a	föreningslivet	bör	eftersträvas.	En	nyhet	
som	regeringen	introducerar	2009	är	barnomsorgspengen	som	yt-
terligare	kommer	öka	valfriheten	inom	barnomsorgen.

En	av	Borås	Stads	viktigaste	framtidsfrågor	är	satsningen	på	en	
bättre	miljö.	Klimatförändringarna	visar	på	behovet	av	en	omställ‑
ning till ett ekologiskt hållbart samhälle	och	Borås	vill	här	ligga	i	
framkant.	Viktiga	frågor	framöver	rör	exempelvis	energi,	transporter	
och	frågan	om	boende.	Vi	vill	underlätta	för	våra	invånare	att	leva	
klimatsmart	och	anser	att	kommunen	själv	bör	föregå	med	gott	
exempel.	Borås	Stad	arbetar	med	miljöfrågan	på	många	vis,	bl	a	
genom	våra	nyligen	antagna	miljömål	som	kommer	att	vara	en	
viktig	del	i	våra	nämnder	och	verksamheters	arbete.	Kommunsty-
relsen	har	också	under	2008	lagt	fram	ett	förslag	som	möjliggör	för	
kommunens	anställda	att	förmånligt	kunna	leasa	miljöbilar.	Under	
2009	kommer	en	samordnad	trafikanalys	att	genomföras	med	målet	
att	få	ner	miljöbelastningen	samt	att	hantera	kapacitetsfrågan	i	ett	
växande	Borås.

I	en	tid	med	finansiell	oro	och	försämrad	konjunktur	är	det	viktigt	
att	en	stad	sluter	upp	kring	målet	med	en	långsiktigt	hållbar	tillväxt.	
I	denna	budget	lyfter	vi	därför	fram	de	frågor	som	gör	Borås	intres-
sant	och	starkt	i	en	framtid.	Vi	står	för	framtidslösningar	på	dagens	
problem	-	Kunskap,	kompetens,	kultur,	kreativitet,	kommunikation	
och	klimat.

Ulrik	Nilsson
Kommunstyrelsens	ordförande
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Bakgrund
Kommunallagen	fick	2005	ett	 tillägg	att	”för	verksamheten	skall	
anges	mål	och	riktlinjer	som	är	av	betydelse	för	god	ekonomisk	
hushållning”.	Motsvarande	bestämmelse	finns	att	finansiella	mål	skall	
anges	för	ekonomin.	Borås	Stad	har	sedan	tidigare	distinkta	finansiella	
mål.	Avsikten		är	att	i	fortsättningen	skall	kommunen	i	ett	inledande	
avsnitt	i	budgeten	särskilt	ange	mål	som	har	stor	betydelse	för	verk-
samhetsutbudet.	Sättet	att	presentera	mål	och	uppdrag	för	verksamhe-
terna	blir	nytt	men	grundar	sig	på	det	synsätt	som	gällt	sedan	tidigare.	
Den	vedertagna	inriktningen	att	all	verksamhet	skall	utövas	på	ett	
ändamålsenligt	och	från	ekonomisk	synpunkt	tillfredsställande	sätt	
får	ytterligare	en	markering	i	uppdraget	till	nämnderna.	

Lagstiftningen	talar	om	mål	för	verksamheten.	Avsikten	med	ar-
betet	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	kommunen	skall	ge.	Men	det	
är	mycket	viktigt	att	slå	fast	att	synsättet	är	att	sätta	fokus	på	den	
faktiska	måluppfyllelsen.	Det	räcker	 inte	med	att	formulera	bra	
mål.	Det	måste	dessutom	finnas	rutiner	för	hur	verksamheterna	
på	ett	systematiskt	sätt	 redovisar	 i	vilken	grad	som	de	uppsatta	
målen	uppnås.	

Det	skall	finnas	en	koppling	mellan	budget	och	årsredovisning.	De	
mål	för	budgetåret	som	fastställs	i	årsbudgeten	skall	kompletteras	
med	en	beskrivning	av	måluppfyllelsen	i	årsredovisningen.	Här	
skall	kortfattat	och	på	ett	enkelt	sätt	 framgå	om	målet	uppnåtts	
eller	inte.	Här	kommer	det	att	i	vissa	fall	finnas	dubbla	dimensio-
ner,	kommuntotalt	respektive	nämndspecifikt.	Nu	sätts	fokus	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	
kommundelsnämnderna.

Årsredovisningen	är	ett	viktigt	dokument	för	analys	av	måluppfyl-
lelsen.	Det	är	dock	av	stor	betydelse	att	måluppfyllelse	diskuteras	
löpande	under	verksamhetsåret	och	inte	enbart	blir	en	punkt	i	en	
årsredovisning.	Därför	gäller	i	princip	att	utfallet	för	kvalitetsmålen	

skall	ingå	i	såväl	löpande	månadsrapporter	som	i	tertialrapporterna.	
Så	snart	uppgifter	om	ett	mål	(t.	ex.	betygsstatistik	i	grundskolan)	
finns	tillgängliga	skall	de	analyseras	i	de	ordinarie	uppföljnings-
rapporterna.	

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	inrikt-
ning.	Dock	finns	vissa	allmänna	grundsatser	som	är	vedertagna	att	
vara	kännetecken	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

Kommunfullmäktige	har	tidigare	utifrån	dessa	grundsatser	valt	de	
ämnesområden	som	är	särskilt	intressanta	att	följa	upp	löpande	och	
vid	behov	utvärdera	mer	ingående.

Det	finns	två	tidsperspektiv	för	målen.	Alla	mål	formuleras	utifrån	
vilka	förändringar	som	är	önskvärda	att	nå	på	sikt	med	utgångspunkt	
från	det	läge	som	gäller	vid	beslutstidpunkten.	Dessutom	formuleras	
det	mål	som	skall	uppnås	följande	verksamhetsår	för	att	det	skall	
vara	möjligt	att	nå	det	långsiktiga	målet.

Mål – målindikator
Borås	Stad	har	valt	att	i	det	konkreta	arbetet	i	styrning	och	uppfölj-
ning	av	verksamheten	att	inte	skilja	på	mål	och	målindikator.	Sett	ur	
verksamhetens	perspektiv	att	utföra	ett	uppdrag	som	Kommunfull-
mäktige	givit,	har	skillnaden	i	innebörd	av	mål/målindikator	mindre	
betydelse.	Även	om	fullmäktige	ger	ett	uppdrag	som	skulle	kunna	
definieras	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	uppdrag	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	i	fortsättningen	
använda	begreppet	mål	även	för	en	målindikator.

Två typer av kvalitetsmål
En	utgångspunkt	är	att	brukarnas	uppfattning	av	kvaliteten	är	av	
avgörande	betydelse.	Därför	är	den	ena	huvudinriktningen	i	de	
övergripande	verksamhetsmålen	enkätundersökningar	som	med	ett	
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vanligt	begrepp	kan	betecknas	som	”nöjd	kund”-undersökningar.	
Avsikten	är	att	genomföra	dessa	enligt	en	enhetlig	mall	som	anpas-
sas	till	de	olika	verksamheterna.	Genom	att	dessa	undersökningar	
görs	efter	en	enhetlig	modell	ökar	möjligheten	för	beslutsfattare	och	
andra	att	värdera	resultaten.	Det	skall	framhållas	att	inriktningen	
är	uppfattningen	hos	dem	som	är	brukare	av	de	aktuella	tjänsterna.	
Avsikten	är	inte	att	ta	reda	på	uppfattningen	hos	medborgarna	i	all-
mänhet.	Arbetet	med	inriktning	och	rutiner	för	dessa	undersökningar	
är	nu	i	ett	slutskede.	De	första	undersökningarna	kommer	att	göras	
under	2008.	Därför	är	det	nu	inte	möjligt	att	behandla	dessa	mål	
i	budgetförslaget	för	200�.	Efter	det	att	undersökningarna	gjorts	
klara	kan	Kommunstyrelsen	återkomma	till	Kommunfullmäktige	
med	en	komplettering	av	beslut	om	mål.	I	fortsättningen	skall	även	
denna	del	ingå	i	budgeten.	Berörda	verksamhetsområden	för	”nöjd	
kund-undersökningar”	är	kultur,	barnomsorg,	skola,	individ-	och	
familjeomsorg,	hemtjänst,	särskilt	boende,	insatser	till	personer	med	
funktionsnedsättning	och	skötsel	av	gator.

Den	andra	huvudinriktningen	är	att	använda	verksamhetsstatistik	
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	verksamhetens	mål	att	alla	elever	skall	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	verksam-
heten	skall	uppnå.	Ett	exempel	på	detta	kan	vara	andelen	formellt	
utbildade	förskollärare	i	förskolan.	Det	nationella	uppdraget	säger	
att	kommunen	genom	pedagogisk	verksamhet	skall	erbjuda	fostran	
och	omvårdnad.	Det	skall	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	lagstiftningen	eftersträvade	utbildningskvaliteten.	Genom	
att	utgå	från	att	utbildningskvaliteten	samvarierar	med	kvaliteten	i	
verksamheten	har	vi	skapat	en	indikator	på	den	totala	kvaliteten.	

Fortsatt utvecklingsarbete
Ovan	anges	att	det	återstår	arbete	med	rutiner,	utformning	med	
mera	vad	gäller	en	del	av	målen.	Dessutom	finns	vissa	områden,	
t	ex	kultur,	fritid	och	särskola	som	ännu	inte	är	klara.	Det	är	givet-
vis	lika	viktigt	att	Kommunfullmäktige	formulerar	mål	för	dessa	
verksamheter	som	de	som	redan	diskuterats.
	
Även	i	övrigt	kommer	utvecklingsarbetet	att	fortsätta.	En	del	består	
att	ange	rutiner	och	arbetssätt	 för	att	bryta	ner	de	övergripande	
målen	så	att	de	blir	ett	redskap	för	nämndernas	styrning	av	sina	
ansvarsenheter.	Dessutom	kommer	detaljerade	anvisningar	om	
uppföljningen	av	målen	att	utformas.	Även	rutiner	för	kopplingen	
mellan	nyckeltal	för	verksamhet,	produktion	och	ekonomi	och	de	
övergripande	verksamhetsmålen	skall	utvecklas	vidare.	På	samma	
sätt	behöver	utvecklas	rutiner	för	hur	andra	styr-	och	uppföljnings-
dokument	(t	ex	skolans	kvalitetsredovisning)	skall	kopplas	samman	
med	de	övergripande	verksamhets/kvalitetsmålen.

Mål för 2009

Allmänt
Berörda	nämnder	har	i	sina	budgetförslag	för	200�	lämnat	förslag	
på	mål	för	de	verksamheter	som	ingår	 i	de	övergripande	verk-
samhets-	och	kvalitetsmålen.		I	vissa	fall	avser	målen	en		nämnds	
verksamhet,	t	ex	gymnasieskolan.	Då	finns	de	mål	som	nämnderna	
har	att	arbeta	efter	i	den	tablå	som	finns		på	följande	sidor.	I	de	fall	
målen	avser	verksamhet	i	flera	nämnder	ingår	i	den	följande	sam-
manställningen	de	mål	som	gäller	för	kommunen	i	sin	helhet.	För	
kommundelsnämnderna	redovisas	den	enskilda	nämndens	förslag	
i	avsnittet	om	respektive	nämnd.	Kommunstyrelsens	kommentarer	
till	nämndernas	förslag	finns	också	de	i	nämndavsnitten.	

Under	rubriken	egen	organisation	finns	mål	för	sjukfrånvaro,	tim-
anställningar	och	deltidsanställningar.	Här	har	Kommunstyrelsen	
formulerat	mål	för	kommunen	i	sin	helhet.	Här	gäller	att	varje	
nämnd	utifrån	sin	utgångspunkt	skall	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.

Utgångspunkter för målen som rör mer än en nämnd
Enligt	senaste	prognos	för	2008	minskar	sjukfrånvaron	med	0,6	%		
till	6,3	%.	Detta	är	ett	bättre	resultat	än	det	fastställda	målet	för	2008,	
där	den	önskvärda	minskningen	var	0,4	%	.	Detta	nya	utgångsläge	
innebär	att	 förbättringsmålet	 för	200�	sätts	 till	6,0	%.	Andelen	
långa sjukfall	(mer	än	60	dagar)	har	också	minskat	betydligt	mer	
än	förväntat.	Detta	innebär	att	målet	för	200�	och	2010	kan	sättas	
till	ett	lägre	tal	än	det	förra	beslutet.	Målet	för	200�	är	�65	personer.	
För	antalet	timavlönade	väntas	målet	för	2008	bli	uppnått,	varför	
tidigare	mål	för	de	följande	åren	bibehålls.	Däremot	kommer	målet	
25,7	%	för	2008	för	andelen	deltidsanställda	inte	att	uppnås,	varför	
måltalet	för	de	följande	åren	nu	sätts	något	högre	än	i	tidigare	beslut.	
För	200�	gäller	i	detta	fall	25,6	%.	Avsikten	med	att	det	finns	ett	
mål	för	deltidsanställda	är	att	fokusera	på	de	deltidsanställningar	
där	den	anställda	inte	önskar	dessa.	Dock	ingår	både	önskade	oh	
oönskade	deltider	i	det	mått	som	vi	nu	använder.	Avsikten	är	att	
undersöka	om	detta	går	att	särskilja	i	framtiden.

För	kommundelsnämnderna	gäller	att	nämnderna	inte	visar	en	en-
hetlig	bild.	Nämndernas	resultat	för	de	olika	målområdena	varierar.	
I	avsnitten	om	respektive	nämnd	finns	en	jämförelse	mellan	de	
mål	som	nämnden	redovisat	och	de	kommuntotala	mål	som	Kom-
munstyrelsen	föreslår.	

Öppettiderna för biblioteken	har	ökat	under	2008.	Det	tidigare	
målet	om	ett	genomsnitt	på	40	timmar	per	vecka	2010	bibehålls.	
Flera	kommundelsnämnder	har	redan	nått	detta	mål.	Även	målet	
för	andelen förskollärare i förskolan	med	74	%	2010	bibehålls	
med	ett	delmål	på	6�	%	för	200�.	Detta	är	en	ökning	i	förhållande	
till	nuläget.	Ett	problem	i	sammanhanget	kan	vara	att	de	flesta	
kommundelsnämnder	framfört	att	det	nu	uppstått	ett	problem	att	
finna	behöriga	förskollärare	vid	nyrekryteringarna.	Andelen	fritids-
pedagoger/förskollärare i skolbarnsomsorgen	är	nu	hög	(�2%).	
Inriktningen	är	att	alla	skoall	vara	behöriga	varför	målet	för	200�	
sätts	till	en	ökning	till	�4	%.
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Andelen	elever	med	minst godkänt i alla ämnen	i	grundskolans	
år	�	var	i	våreterminen	2008	74	%,	något	lägre	än	det	satta	målet.	
Kommunstyrelsen	har	vid	åtskilliga	tillfällen	uttalat	ambitionen	att	nå	
ett	högre	resultat	och	har	gjort	särskilda	satsningar	för	att	göra	detta	
möjligt.	Mot	denna	bakgrund	sätts	nu	målet	för	200�	till	78	%	och	
för	2010	till	7�	%.	Andelen	elever	som	nådde målen i nationella 
proven i år 5	förbättrades		vid	vårterminen	2008	till	80	%,	vilket	är	
det	mål	som	tidigare	sattes	för	2010.	Detta	är	glädjande	men	mot	
bakgrund	av	visionen	att	alla	skall	uppnå	målen	höjs	nu	målet	för	
200�	till	82	%	respektive	för	2010	till	84	%.

Andelen	personal med undersköterskeutbildning eller motsva-
rande bedömd utbildning	är	nu	7�	%	inom	hemtjänsten	och	82	%	

inom	särskilt	boende.	Här	pågår	flera	insatser	för	att	höja	kompetensen	
för	redan	anställd	personal	varför	en	ökning	bedöms	möjlig.	För	200�	
sätts	målet	för	båda	verksamheterna	till		86	%	med	en	ytterligare	
ökning	2010	till	87	%.	Ett	problem	är	här	dock	att	i	praktiken	har	
nyanställda	ofta	inte	den	erforderliga	kompetensen.	Varje	kommun-
delsnämnd	måste	vara	uppmärksam	på	att	rekryteringarna	görs	på	
ett	sådant	sätt	att	andelen	behörig	personal	maximeras.

Alla	SÄBO-enheter	erbjuder	nu	mat	så	att	nattfastan	inte	överstiger	
11	timmar.	Målet	sätts	här	till	en	förbättring	till	10	timmar	under	
200�.

Målområden
Kultur

Verksamhetens uppdrag Utgångsläge
Förbättringsmål 
2008

Förbättringsmål 
2009

Förbättringsmål 
2010

Vision
Alla	besökare	på	biblioteken	är	nöjda	
med	verksamheten.

Huvudbiblioteket	är	
öppet	6�	timmar	per	
vecka.	.Kommundels-
biblioteken	är	öppna	i	
genomsnitt	37	timmar	
per	vecka.

Kommundelsbib-
lioteken	är	öppna	i	
genomsnitt	37	timmar	
per	vecka.

Kommundelsbib-
lioteken	är	öppna	i	
genomsnitt	38	timmar	
per	vecka.

Kommundelsbib-
lioteken	är	öppna	i	
genomsnitt	40	timmar	
per	vecka.

Förskola

Verksamhetens uppdrag Utgångsläge
Förbättringsmål 
2008

Förbättringsmål 
2009

Förbättringsmål 
2010

Genom	pedagogisk	verksamhet	
erbjuda	fostran	och	omvårdnad.	
Det	skall	finnas	personal	med	sådan	
utbildning	att	detta	kan	tillgodoses.	
Barngrupperna	skall	ha	lämplig	
sammansättning.

Vision 
Alla	föräldrar	är	nöjda	med	den	för-
skoleverksamhet	som	deras	barn	får.

Andelen	förskollärare	
av	personalen	i	barn-
grupperna	är	61	%	
totalt	för	kommunen.

Andelen	förskol-
lärare	av	personalen	
i	barngrupperna	ökar	
till	64	%	totalt	för	
kommunen.

Andelen	förskol-
lärare	av	personalen	
i	barngrupperna	ökar	
till	6�	%	totalt	för	
kommunen.

Andelen	förskol-
lärare	av	personalen	
i	barngrupperna	ökar	
till	74	%	totalt	för	
kommunen.

Skolbarnsomsorg

Verksamhetens uppdrag Utgångsläge
Förbättringsmål 
2008

Förbättringsmål 
2009

Förbättringsmål 
2010

Verksamheten	skall	komplettera	sko-
lan	samt	erbjuda	meningsfull	fritid	
och	stöd	i	utvecklingen.	Det	skall	fin-
nas	personal	med	sådan	utbildning	att	
detta	kan	tillgodoses.	Barngrupperna	
skall	ha	lämplig	sammansättning.

Vision
Alla	föräldrar	är	nöjda	med	den	skol-
barnsomsorg	som	deras	barn	får.

Andelen	fritidspeda-
goger/förskolelärare	
inom	skolbarnsom-
sorgen	är	�2	%	totalt	
för	kommunen.

Andelen	fritidspeda-
goger/förskolelärare	
ökar	till	�3	%	totalt	
för	kommunen.

Andelen	fritidspeda-
goger/förskolelärare	
ökar	till	�4	%	totalt	
för	kommunen.

Andelen	fritidspeda-
goger/förskolelärare	
ökar	till	�5	%	totalt	
för	kommunen.
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Grundskola

Verksamhetens uppdrag Utgångsläge
Förbättringsmål 
2008

Förbättringsmål 
2009

Förbättringsmål 
2010

Utbildningen	i	grundskolan	skall	
syfta	till	att	ge	eleverna	de	kunskaper	
och	färdigheter	och	den	skolning	i	
övrigt	som	de	behöver	för	att	delta	i	
samhällslivet	

Vision
Alla	elever	i	år	�	skall	ha	godkänt	i	
alla	ämnen.

74	%	har	minst	
godkänt	i	alla	ämnen	
totalt	för	kommunen.

Andelen	med	minst	
godkänt	i	alla	ämnen	
ökar	till	77	%	totalt	
för	kommunen.

Andelen	med	minst	
godkänt	i	alla	ämnen	
ökar	till	78	%	totalt	
för	kommunen.

Andelen	med	minst	
godkänt	i	alla	ämnen	
ökar	till	7�	%	totalt	
för	kommunen.

Vision
Alla	elever	skall	ha	nått	målen	i	
nationella	proven	i	år	5.

Nådde	80	%	målen	i	
nationella	proven	i	år	
5	totalt	för	kommu-
nen.

Andelen	som	nått	
målen	i	år	5	ökar	till	
78	%	totalt	för	kom-
munen.

Andelen	som	nått	
målen	i	år	5	ökar	till	
82	%	totalt	för	kom-
munen.

Andelen	som	nått	
målen	i	år	5	ökar	till	
84	%	totalt	för	kom-
munen.

Gymnasieskola

Verksamhetens uppdrag Utgångsläge
Förbättringsmål 
2008

Förbättringsmål 
2009

Förbättringsmål  
2010

Huvuduppgiften	för	de	frivilliga	
skolformerna	är	att	förmedla	kun-
skaper	och	skapa	förutsättningar	för	
att	eleverna	skall	tillägna	sig	och	
utveckla	kunskaper.	Utbildningen	
skall	främja	elevernas	utveckling	till	
ansvarskännande	människor,	som	
aktivt	deltar	i	och	utvecklar	yrkes-	
och	samhällslivet.

Vision
Alla	elever	skall	lämna	gymnasie-
skolan	med	minst	betyget	Godkänd	i	
samtliga	kurser	i	ett	fullständigt	eller	
utökat	program.

Andelen	elever	som	
våren	2008	lämnade	
gymnasieskolan	med	
betyget	Godkänt	
eller	högre	i	samtliga	
kurser	var	65,8	%.

Andelen	elever	som	
lämnar	gymnasie-
skolan	med	betyget	
Godkänt	eller	högre	i	
samtliga	kurser	ökar	
till	65	%.

Andelen	elever	som	
lämnar	gymnasie-
skolan	med	betyget	
Godkänt	eller	högre	i	
samtliga	kurser	ökar	
till	70	%.

Andelen	elever	som	
lämnar	gymnasie-
skolan	med	betyget	
Godkänt	eller	högre	i	
samtliga	kurser	ökar	
till	75	%.

Vision
Alla	elever	skall	fullfölja	sin	utbild-
ning.

Andelen	elever	på	
nationella	program	
som	våren	2007	inom	
4	år	fullföljde	sin	
utbildning	var	87	%	
exkl	Individuella	
programmet.

Andelen	elever	på	na-
tionella	program	som	
inom	4	år	fullföljde	
sin	utbildning	ökar	till	
88	%.

Andelen	elever	på	na-
tionella	program	som	
inom	4	år	fullföljde	
sin	utbildning	ökar	till	
8�	%.

Andelen	elever	på	na-
tionella	program	som	
inom	4	år	fullföljde	
sin	utbildning	ökar	till	
�0	%.

Vision
Alla	elever	på	Individuella	program-
met	skall	gå	vidare	till	ett	nationellt	
program	efter	1	år	på	IV.

Andelen	elever	som	
efter	1	års	studier	på	
Individuella	program-
met	gick	vidare	till	
nationellt	program	
var	2008	38	%.

Andelen	elever	som	
efter	1	års	studier	på	
Individuella	program-
met	går	vidare	till	
nationellt	program	
ökar	till	40	%.

Andelen	elever	som	
efter	1	års	studier	på	
Individuella	program-
met	går	vidare	till	
nationellt	program	
ökar	till	40	%.

Andelen	elever	som	
efter	1	års	studier	på	
Individuella	program-
met	går	vidare	till	
nationellt	program	
ökar	till	41	%.	
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Individ- och familjeomsorg

Verksamhetens uppdrag Utgångsläge
Förbättringsmål 
2008

Förbättringsmål 
2009

Förbättringsmål 
2010

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

Vision	
Ingen	skall	vara	långsiktigt	beroende	
av	försörjningsstöd.

Antalet	hushåll	som	
fick	försörjnings-
stöd	2007	var	2	384,	
varav	563	hushåll	fått	
försörjningsstöd	i	tio	
månader	eller	mer	
under	året.

Antalet	hushåll	som	
får	försörjningsstöd	i	
tio	månader	eller	mer	
minskar	med	25.

Antalet	hushåll	som	
får	försörjningsstöd	i	
tio	månader	eller	mer	
ökar	till	max	600.

Antalet	hushåll	som	
får	försörjningsstöd	
i	mer	än	tio	månader	
eller	mer	ökar	till	
max	650.

Integration

Verksamhetens uppdrag Utgångsläge
Förbättringsmål 
2008

Förbättringsmål 
2009

Förbättringsmål 
2010

Introduktionen	skall	vara	varierad	
och	flexibel.	Den	skall	utformas	efter	
den	enskildes	förutsättningar	och	ha	
som	mål	att	snarast	möjligt	ge	egen	
försörjning	via	förvärvsarbete.	Stor	
vikt	skall	läggas	vid	den	enskildes	
tidigare	utbildning	och	yrkeserfaren-
het.	

Vision
Flyktingar	skall	integreras	i	samhället	
och	ges	möjlighet	till	egen	försörj-
ning.

Andelen	flyktingar	
som	inte	har	ekono-
miskt	bistånd	18	må-
nader	efter	ankomst	
var	2007	46	%.

Andelen	flyktingar	
som	inte	har	ekono-
miskt	bistånd	18	må-
nader	efter	ankomst	
ökar	till	56	%.

Andelen	flyktingar	
som	inte	har	eko-
nomiskt	bistånd	
18	månader	efter	
ankomst	är	oförändrat	
dvs	56	%.

Andelen	flyktingar	
som	inte	har	ekono-
miskt	bistånd	18	må-
nader	efter	ankomst	
ökar	till	60	%.

Äldreomsorg

Verksamhetens uppdrag Utgångsläge
Förbättringsmål 
2008

Förbättringsmål 
2009

Förbättringsmål 
2010

Hemtjänst 
Det	grundläggande	målet	är	att	äldre	
människor	för	möjlighet	att	leva	och	
bo	självständigt	under	trygga	förhål-
landen	och	ha	en	aktiv	och	menings-
full	tillvaro	i	gemenskap	med	andra.	
Detta	skall	underlättas	genom	att	
kommunen	verkar	för	att	äldre	män-
niskor	får	goda	bostäder,	stöd	och	
hjälp	i	hemmet	och	annan	lättåtkom-
lig	service.	Kommunen	skall	inrätta	
särskilda	boendeformer	för	service	
och	omvårdnad	för	äldre	människor	
som	behöver	särskilt	stöd.

Vision
All	personal	har	minst	underskö-
terskeutbildning	eller	motsvarande	
bedömd	kompetens.

Andelen	personal	
med	undersköter-
skeutbildning	eller	
motsvarande	bedömd	
kompetens	är	7�	%.

Andelen	personal	
med	undersköter-
skeutbildning	eller	
motsvarande	bedömd	
kompetens	ökar	till	
85	%	totalt	för	kom-
mundelsnämnderna.

Andelen	personal	
med	undersköter-
skeutbildning	eller	
motsvarande	bedömd	
kompetens	ökar	till	
86	%	totalt	för	kom-
mundelsnämnderna.

Andelen	personal	
med	undersköter-
skeutbildning	eller	
motsvarande	bedömd	
kompetens	ökar	till	
87	%	totalt	för	kom-
mundelsnämnderna.
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Äldreomsorg

Verksamhetens uppdrag Utgångsläge
Förbättringsmål 
2008

Förbättringsmål 
2009

Förbättringsmål 
2010

Särskilt boende
Det	grundläggande	målet	är	att	äldre	
människor	får	möjlighet	att	leva	och	
bo	självständigt	under	trygga	förhål-
landen	och	ha	en	aktiv	och	menings-
full	tillvaro	i	gemenskap	med	andra.	
Detta	skall	underlättas	genom	att	
kommunen	verkar	för	att	äldre	män-
niskor	får	goda	bostäder,	stöd	och	
hjälp	i	hemmet	och	annan	lättåtkom-
lig	service.	Kommunen	skall	inrätta	
särskilda	boendeformer	för	service	
och	omvårdnad	för	äldre	människor	
som	behöver	särskilt	stöd.

Vision
All	personal	har	minst	underskö-
terskeutbildning	eller	motsvarande	
bedömd	kompetens.

Andelen	personal	
med	är	undersköter-
skeutbildning	eller	
motsvarande	bedömd	
kompetens	i	SÄBO	är	
82	%	totalt	för	kom-
mundelsnämnderna.

Andelen	personal	
med	undersköter-
skeutbildning	eller	
motsvarande	bedömd	
kompetens	i	SÄBO	
ökar	till	85	%	totalt	
för	kommundels-
nämnderna.

Andelen	personal	
med	undersköter-
skeutbildning	eller	
motsvarande	bedömd	
kompetens	i	SÄBO	
ökar	till	86	%	totalt	
för	kommundels-
nämnderna.

Andelen	personal	
med	undersköter-
skeutbildning	eller	
motsvarande	bedömd	
kompetens	i	SÄBO	
ökar	till	87	%	totalt	
för	kommundels-
nämnderna.

De	boende	på	SÄBO	skall	få	målti-
der	i	tillräcklig	omfattning.

8	av	1�	SÄBO-en-
heter	erbjuder	mat	
så	att	nattfastan	inte	
överstiger	11	timmar.

Alla	SÄBO-enheter	
erbjuder	mat	så	att	
nattfastan	inte	översti-
ger	11	timmar.

Alla	SÄBO-enheter	
erbjuder	mat	så	att	
nattfastan	inte	översti-
ger	10	timmar.

Alla	SÄBO-enheter	
erbjuder	mat	så	att	
nattfastan	inte	översti-
ger	10	timmar.

Funktionsnedsättning

Verksamhetens uppdrag Utgångsläge
Förbättringsmål 
2008

Förbättringsmål 
2009

Förbättringsmål 
2010

Socialnämnden	skall	verka	för	att	
människor	som	av	fysiska,	psykiska	
eller	andra	skäl	möter	betydande	svå-
righeter	i	sin	livsföring	får	möjlighet	
at	delta	i	samhällets	gemenskap	och	
att	leva	som	andra.

Vision
Personer	med	funktionsnedsättning	
skall	ha	fullt	inflytande	över	sitt	eget	
liv.

Andel	som	har	en	
genomförandeplan	
som	är	upprättad	i	
samråd	med	brukaren	
är	30	%.

Andel	som	har	en	
genomförandeplan	
som	är	upprättad	i	
samråd	med	brukaren	
ökar	till	60	%.

Andel	som	har	en	ge-
nomförandeplan	som	
är	upprättad	i	samråd	
med	brukaren	ökar	till	
80	%.

Alla	personer	har	en	
genomförandeplan	
som	är	upprättad	i	
samråd	med	brukaren.

Genomsnittlig	
handläggningstid	från	
ansökan	om	bistånd	
till	beslut	var	2007	
fyra	månader.

Den	genomsnittliga	
väntetiden	från	an-
sökan	om	bistånd	till	
beslut	skall	kortas	till	
3	månader.

Den	genomsnittliga	
väntetiden	från	an-
sökan	om	bistånd	till	
beslut	skall	vara	högst	
3	månader.

Den	genomsnittliga	
väntetiden	från	ansö-
kan	om	bistånd	till	att	
beslut	skall	kortas	till	2	
månader.

Genomsnittlig	
handläggningstid	från	
beslut	till	verkstäl-
lighet	var	2007	för	
boende	tolv	månader	
och	för	övriga	fyra	
månader.

Den	genomsnittliga	
väntetiden	från	beslut	
till	verkställighet	
kortas	till	6	månader	
för	boende	och	till	2	
månader	för	övriga.

Den	genomsnittliga	
väntetiden	från	beslut	
till	verkställighet	
kortas	till	6	månader	
för	boende	och	till	2	
månader	för	övriga.

Den	genomsnittliga	
väntetiden	från		beslut	
till	verkställighet	skall	
kortas	till	6	månader	
för	boende	och	till	1	
månad	för	övriga.
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Miljö

Verksamhetens uppdrag Utgångsläge
Förbättringsmål 
2008

Förbättringsmål 
2009

Förbättringsmål 
2010

Borås	Stad	strävar	till	ett	hållbart	
samhälle	genom	ett	energiskt	och	
långsiktigt	miljöarbete	där	ekologin	
är	ramen	för	vad	samhället	tål	och	
ekonomin	är	resurserna	för	att	nå	de	
eftersträvade	sociala	värdena.

Vision
Människors	påverkan	på	klimatet	ska	
inte	vara	skadlig.

30	procent	av	person-
fordonen	i	Borås	
Stads	verksamhet	är	
miljöfordon.

Andelen	personfor-
donen	i	Borås	Stads	
verksamhet	som	är	
miljöfordon	ökar	till	
40	%.

Andelen	personfor-
donen	i	Borås	Stads	
verksamhet	som	är	
miljöfordon	ökar	till	
40	%.

Andelen	personfor-
don	i	Borås	Stads	
verksamhet	som	är	
miljöfordon	ökar	till	
50	%.

62	procent	av	bus-
sarna	i	stadstrafiken	i	
Borås	Stad	är	miljö-
fordon.

Andelen	bussar	i	
stadstrafiken	i	Borås	
Stad	som	är	miljöfor-
don	ökar.

Vision
Borås	Stads	invånare	använder	inga	
fossila	bränslen	för	uppvärmning.

Antal	kunder	anslutna	
till	fjärrvärmenätet	är	
2007	3	685.

Antal	kunder	anslutna	
till	fjärrvärmenätet	
ökar	till	4	100.

Antal	kunder	anslutna	
till	fjärrvärmenätet	
ökar	till	4300.

Antal	kunder	anslutna	
till	fjärrvärmenätet	
ökar	till	4	500.

Infrastruktur

Verksamhetens uppdrag Utgångsläge
Förbättringsmål 
2008

Förbättringsmål 
2009

Förbättringsmål 
2010

Gator och vägar
Huvuduppgiften	är	att	för	invånare	
och	besökare	svara	för	drift-	och	
underhållsåtgärder	avseende	
barmarksunderhåll,	vinterväghållning	
och	trafikbelysning	på	huvudgator,	
lokalgator	och	vägföreningsvägar.

Vision
0-vision	för	trafiksäkerhet	på	
nationell	nivå	skall	också	gälla	för	
kommunen.

Antal	trafikolyckor	
med	personskador	var	
2007	214	st.

Antal	trafikolyckor	
med	personskador	
minskar.

Antal	trafikolyckor	
med	personskador	
minskar.

Antal	trafikolyckor	
med	personskador	
minskar.

Vatten och avlopp
Huvuduppgiften	är	att	tillgodose	
boråsarnas	behov	av	hälsosamt	och	
gott	dricksvatten	samt	rena	spillvatten	
och	omhänderta	dagvatten	med	beak-
tande	av	miljöhänsyn,	effektivitet	och	
god	service		utifrån	vad	som	naturen	
tål	och	myndigheterna	kräver.

Vision
Alla	i	målgruppen	anser	att	dricks-
vattnet	levereras	med	fullgod	kvalitet	
och	leveranssäkerhet.

72	%	av	invånarna	
tycker	att	kvaliteten	
är	bra.

Mäts	inte	detta	år. 80	%	av	invånarna	
tycker	att	kvaliteten	
är	bra.

80	%	av	invånarna	
tycker	att	kvaliteten	
på	vattnet	är	bra.

Vision
Alla	fastigheter	inom	verksamhets-
området	för	allmän	avloppsanlägg-
ning	är	anslutna	till	den	gemensam-
ma	avloppsreningen.

�7,4	%	av	fastighe-
terna	i	kommunen	är	
anslutna	till	allmän	
avloppsanläggning.

Oförändrad	andel	av	
fastigheterna	i	kom-
munen	är	anslutna	till	
allmän	avloppsan-
läggning.

�7,7	%	av	fastighe-
terna	i	kommunen	är	
anslutna	till	allmän	
avloppsanläggning.

�8,0	%	av	fastighe-
terna	i	kommunen	är	
anslutna	till	allmän	
avloppsanläggning.

Stadsbyggnad
Huvuduppgiften	är	att	utöva	infly-
tande	över	hur	kommunens	områden	
planeras	och	bebyggs	

Vision
Alla	kunder	skall	uppleva	att	de	mö-
ter	kompetens,	tydlighet,	opartiskhet,	
god	service	och	kvalitet	vid	kontakter

73	%	av	ansökning-
arna	om	bygglov	
med	fullständiga	
handlingar	får	beslut	
senast	6	veckor	efter	
ansökan.	

85	%	av	ansökning-
arna	om	bygglov	
med	fullständiga	
handlingar	får	beslut	
senast	6	veckor	efter	
ansökan.

88	%	av	ansökning-
arna	om	bygglov	
med	fullständiga	
handlingar	får	beslut	
senast	6	veckor	efter	
ansökan.

�0	%	av	ansökning-
arna	om	bygglov	
med	fullständiga	
handlingar	får	beslut	
senast	6	veckor	efter	
ansökan.
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Egen organisation

Verksamhetens uppdrag Utgångsläge
Förbättringsmål 
2008

Förbättringsmål 
2009

Förbättringsmål 
2010

Engagerade	och	kompetenta	med-
arbetare	är	grundförutsättningen	för	
framtiden.	Personalpolitiken	skall	
bidra	till	detta	genom	att	målmed-
vetet	söka	skapa	en	god	fysisk	och	
psykosocial	arbetsmiljö.	

Vision
Genomföra	fortsatta	åtgärder	för	
ökad	hälsa	så	att	andelen	långtidsfris-
ka	ökar	och	den	totala	sjukfrånvaron	
skall	minskas	till	ett	minimum.

Sjukfrånvaron	under	
2007	var	6,�	%	av	
ordinarie	arbetstid.

Sjukfrånvarons	
omfattning	av	
tillgänglig	ordinarie	
arbetstid	skall	minska	
(0,4	%-enheter)	till	
6,5	%.

Sjukfrånvarons	om-
fattning	av	tillgänglig	
ordinarie	arbetstid	
skall	minska	till	högst	
6,0	%.

Sjukfrånvarons	om-
fattning	av	tillgänglig	
ordinarie	arbetstid	
skall	minska	till	
5,7	%.

Antalet	sjukfall	över	
60	dagar	var	1	1�4	
under	2007.

Antal	långa	sjukfall	
över	60	dagar	skall	
minska	(5	%)	till	
1	135.

Antal	långa	sjukfall	
över	60	dagar	skall	
minska	till	�65.

Antal	långa	sjukfall	
över	60	dagar	skall	
minska	(20	%)	till	
�00.

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.

Den	arbetade	
tiden	under	2007	för	
timavlönade	motsva-
rande	550	årsarbeten.

Den	arbetade	tiden	
för	timavlönade	skall	
minska	(10	%)	till	ca	
4�5	årsarbeten.

Den	arbetade	tiden	
för	timavlönade	skall	
minska	till	ca	460	
årsarbeten.

Den	arbetade	tiden	
för	timavlönade	skall	
minska	(25	%)	till	
motsvarande	420	
årsarbeten.

Kommunen	strävar	efter	att	ge	de	
anställda	så	hög	sysselsättningsgrad	
som	möjligt	för	att	det	ska	kunna	vara	
möjligt	att	försörja	sig	på	sitt	arbete.	
I	första	hand	är	det	kvinnor	som	
arbetar	deltid.	Det	är	därför	viktigt	ur	
jämställdhetssynpunkt	att	minska	de	
ofrivilliga	deltidsanställningarna.

26,2	%	eller	2	127	av	
de	tillsvidareanställda	
hade	deltidsanställ-
ningar	2007.

Andelen	deltidsan-
ställda	skall	minska	
(minst	0,5	%-enheter)	
till	25,7	%.

Andelen	deltidsan-
ställda	skall	minska	
högst	25,6	%.

Andelen	deltidsan-
ställda	skall	minska	
till	högst	25,2	%	av	
tillsvidareanställda.
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Budgetens förut-
sättningar och 
finansiella mål

Budgetens grunder
Budgeten	är	en	ekonomisk	plan	som	skall	visa	kommunens	samlade	
inkomster	och	utgifter	samt	hur	den	finansiella	ställningen	förändras	
under	året.	Budgeten	är	också	ett	internt	resursfördelningsinstrument	
då	ekonomiska	ramar	fördelas	och	resurser	ges	till	olika	verksam
hetsområden.	

Allt	viktigare	är	att	se	budgeten	som	en	del	i	kommunens	ekonomi
styrningssystem.	Detta	innebär	att	budgeten	och	arbetet	med	denna	
också	skall	lägga	grunden	för	en	effektiv	uppföljning	av	verksamheter	
och	ekonomi.	Klara	styrsignaler	med	korta	 ledtider	som	skapar	
förutsättningar	för	verksamma	beslut,	att	hålla	givna	ramar,	är	förut
sättningar	för	framgång	i	dessa	sammanhang.	Begreppet	ekonomi
styrning	i	arbetet	på	alla	nivåer	har	en	fortsatt	klar	prioritet.

Den övergripande finansiella strategin
En	god	ekonomi	är	ett	viktigt	mål	för	kommunen	och	är	ett	grund
läggande	villkor	för	att	kunna	uppnå	de	sociala	eller	välfärdspoli
tiska	mål	som	är	det	primära	syftet	med	kommunens	verksamhet.	
På	samma	sätt	är	en	svag	ekonomi	ett	hinder	eller	en	begränsning	
för	kommunen,	när	det	gäller	att	tillgodose	angelägna	behov	inom	
olika	verksamhetsområden.	En	balanserad	finansiell	utveckling	är	
därför	en	förutsättning	för	att	kommunens	service	kan	behållas	och	
utvecklas.

Borås	Stad	har	länge	haft	strategin	och	närt	tesen	”det	ekonomiska	
målet	är	överordnat	andra	verksamhetsmål”.	Detta	markerar	tydligt	
att	ekonomin	ytterst	ger	förutsättningarna	för	verksamheten	men	
utgör	också	grunden	 till	ett	 förhållningssätt	som	framgångsrikt	
präglat	organisationen.

God ekonomisk hushållning
Fr	o	m	Budget	2006	gäller	kommunallagens	förändrade	regler	om	
”God	ekonomisk	hushållning”	i	Borås	Stad.	Detta	innebär	att	för	
ekonomin	och	verksamheten	skall	anges	mål	och	riktlinjer	som	är	
av	betydelse	för	en	god	ekonomisk	hushållning.	För	Borås	del	har	vi	
under	ett	flertal	år	arbetat	med	finansiella	nyckeltal	för	att	analysera	
kommunens	övergripande	ekonomi.	Denna	analys	har	sedan	legat	

till	grund	för	vilket	verksamhetsutrymme	kommunen	kan	tillåta	sig	
inom	fastställda	finansiella	mål.	Detta	har	varit	en	framgångsrik	och	
politiskt	accepterad	princip	och	har	lett	till	att	kommunens	resultat	
legat	på	en	sådan	nivå	att	balanskravet	inte	äventyrats.	Vad	gäller	
denna	del	 föranleder	de	nya	 lagkraven	 inga	större	förändringar	
mer	än	att	de	fokuserade	finansiella	målen	tydligare	lyfts	fram	i	
budgeten.	När	det	gäller	mål	för	verksamheten	som	är	av	betydelse	
för	en	god	ekonomisk	hushållning	är	det	inte	lika	självklart.	Här	
kan	det	finnas	en	motsägelse	mellan	måluppfyllelse	och	finansiellt	
resultat.	Det	är	 inte	säkert	att	en	högre	måluppfyllelse	 leder	 till	
god	ekonomisk	hushållning.	Borås	Stad	har	en	stor	mängd	mål	för	
sina	verksamheter	som	visar	vilken	verksamhet	som	kan	rymmas	
inom	det	finansiella	utrymmet.	Dessa	mål	finns	upptagna	under	
respektive	verksamhet	och	är	budgetavstämda.	Kommunstyrelsen	
har	 för	2009	 liksom	förra	året	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
Utvecklingen efter millennieskiftet
Inledningen	på	det	nya	millenniet	startade	med	relativt	kraftiga	
kostnadsökningar.	Emellertid	kunde	denna	expansion	mötas	av	
motsvarande	förbättringar	av	skatteunderlagen.	För	Borås	Stads	
del	innebar	detta,	trots	årliga	underskott	på	upp	till	100	mnkr	för	
nämndernas	verksamhet,	att	det	blev	relativt	goda	totalresultat	och	
eget	kapital	kunde	växa

Under	2002	kom	en	snabb	vändning	då	intäkterna	blev	väsentligt	
lägre	än	budget.	Den	kostnadsnivå	som	vi	hade	vant	oss	vid	gick	inte	
att	förändra	i	samma	takt	som	intäktsminskningen	och	Borås	fick	ett	
år	med	det	lägsta	resultatet	på	länge.	När	vi	gick	in	i	2003	skärptes	
därför	den	ekonomiska	uppföljningen	och	styrningen.	Efter	dystra	
nämndprognoser	beslutades	om	anställnings	och	 inköpsstopp.	
Detta	tillsammans	med	stora	insatser	från	nämnderna	fick	netto
kostnadsökningen	att	stanna	på	2,7	%	jämfört	med	5,7	%	året	innan.	
Ett	fokus	på	kostnadsmedvetande	och	ett	fortsatt	anställningsstopp	
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gjorde	att	alla	nämnder	för	första	gången	redovisade	överskott	2004.	
Ett	resultat	på	154	mnkr	före	en	extra	pensionsavsättning	gjorde	
att	soliditeten	kunde	öka	3	%	samt	att	kommunverksamhetens	alla	
lån	kunde	betalas	tillbaka.	Det	ekonomiska	resultatet	för	Borås	blev	
mycket	gott	jämfört	med	andra	kommuner	i	storleksklassen	och	
nämndernas	nettokostnadsökning	blev	mycket	låga	0,7	%.

Under	2005	–	2006	stabiliserades	och	förbättrades	de	ekonomiska	
förutsättningarna	för	landets	kommuner.	Det	var	till	en	början	inte	
en	ökad	sysselsättning	och	därmed	bättre	skatteintäkter	som	var	
skillnaden,	utan	i	stället	statliga	bidrag	och	sysselsättningsstöd	till	
kommunsektorn.	Från	2006	förbättrades	konjunkturen,	arbetslös
heten	minskade	och	därmed	ökade	skatteintäkterna.	Under	2005	
levererade	samtliga	nämnder	en	bra	verksamhet	under	en	nettokost
nadsökning	på	3,1	%.	Ett	resultat	kunde	visas	på	191	mnkr	före	ännu	
en	frivillig	avsättning	till	den	s	k	dolda	pensionsskulden.	För	2006	
noterades	för	nämnderna	en	ökning	av	nettokostnadskostnaderna	
med	4,0	%	under	ett	resultat	på	232	mnkr,	före	avsättningar.

För	2007	redovisade	Borås	Stad	ett	resultat	före	avsättningar	på	
+260	mnkr.	En	högkonjunktur	på	topp	och	en	väloljad	organisation	
var	bakomliggande	faktorer.	Kommunforskning	i	Väst	(Kfi)	kan	i	
sin	jämförelse	mellan	ett	60tal	kommuner	i	Västsverige	konstatera	
att	Borås	nettokostnadsandel	95,5	%	av	skatteintäkterna,	vilket	ren
derade	högsta	betyg	i	den	finansiella	profilen.	En	pensionsavsättning	
på	120	mnkr	kunde	göras	med	hänsyn	till	resultatet.

Prognosen för 2008
Förutsättningarna	för	budgeten	2008	var	stabila	och	skatteunder
lagsutvecklingen	gav	möjlighet	att	öka	nämndernas	kommunbi
drag	med	5,0	%.	I	Kommunfullmäktiges	budget	 fastställdes	en	
resultatnivå	på	100	mnkr	vilket	står	i	överensstämmelse	med	de	
finansiella	målen.	Bland	annat	tog	verksamhetens	nettokostnader	
i	anspråk	98,0	%	av	skatteintäkterna	vilket	är	lika	med	högsta	nivå	
för	en	långsiktig	finansiell	balans.	

Borås	Stads	resultatprognos	ger	i	delårsrapporten	per	augusti	ett	
årsresultat	på	+147,9	mnkr,	dvs	över	budget.	Kommunstyrelsen	
kan	konstatera	att	nämndernas	prognoser	 för	2008	 innebär	en	
ökning	av	nettokostnaderna	med	hela	7,7	%	jämfört	med	faktiskt	
utfall	för	2007.	Ökningen	utöver	budget	har	varit	möjlig	genom	att	
nämnderna	tillfört	resurser	ur	den	centrala	bufferten.

Resultatet	över	budget	beror	 till	 största	delen	på	att	buffertens	
poster	 för	pensionsavsättningen	och	Förbifart	Sjöbo	(34	mnkr)	
nu	lyfts	fram	för	en	eventuell	avsättning	i	bokslutet.	Prognosen	
präglas	annars	av	att	skatteintäkter	och	statsbidrag	minskat	med	
44,0	mnkr.	Klara	signaler	har	alltså	erhållits	på	att	konjunkturen	
vänder	relativt	snabbt.

Budgetförutsättningar 2009
Uppföljningarna	och	prognoserna	för	Borås	Stad	2008	visar	en	
ordentlig	försämring	av	skatteunderlaget	och	Sveriges	kommuner	
och	landsting	förutspår	liknande	utveckling	under	2009.

Regeringens	budgetproposition	under	hösten	2008	varnar	också	
starkt	 för	en	snabbare	 försämring	av	konjunkturen	än	 tidigare	
beräknat.

Budgeten	2009	innehåller	en	genomsnittlig	nivåökning	för	nämn
derna	på	4,0	%.	Nivån	som	är	avsevärt	lägre	än	2008	aktualiserar	
ytterligare	 resonemanget	om	beredskap.	Verksamheternas	net
tokostnadsökning	ger	ett	budgeterat	resultat	på	+100	mnkr,	vilket	
är	något	under	de	ekonomiska	målen.

Kommunstyrelsen	följer	under	2009	noga	nämndernas	ekonomiska	
utveckling	och	agerande.	Kommunstyrelsen	bedömer	att	nämn
derna	är	beredda	att	bromsa	snabbt	om	intäkterna	faller	ytterligare.	
Bättre	och	snabbare	uppföljning	samt	nytt	buffertsystem	är	några	
av	förutsättningarna	för	detta.

En	del	nämnder	har	sedan	tidigare	år	med	framgång	använt	metoden	
att	lägga	in	en	buffert	i	samband	med	att	de	olika	verksamheterna	
ges	sitt	bidrag	i	nämndbudgeten.	Kommunstyrelsen	ser	detta	som	
mycket	klokt	och	i	linje	med	förutsättningarna	i	”God	ekonomi”	
varför	metoden	2005	gjordes	generell	bland	nämnderna.	Nämn-
derna skall även 2009 lägga in buffertar.

Skatteuttaget
Borås	har	under	de	flesta	av	åren	sedan	1998	haft	positiva	årsresultat	
som	överstigit	100	mnkr.	Resultaten	har	använts	till	att	stärka	eko
nomin	och	kommunen	har	enligt	Kommunforskning	i	Västs	(Kfi)	
bedömning	en	klart	stark	ekonomi.	Borås	får	höga	betyg	i	flera	tunga	
finansiella	nyckeltal	och	har	enligt	Kfi	goda	förutsättningar	att	klara	
sig	genom	kommande	lågkonjunkturer	utan	alltför	drastiska	ingrepp	
i	verksamheten.	”Detta	förutsätter	dock	en	fortsatt	ekonomistyrning	
med	sikte	att	bibehålla	god	ekonomisk	hushållning”.

Senaste	året	för	en	skattehöjning	var	1995	(exklusive	skatteväx
lingar	med	Regionen)	och	då	med	0:75	kr.	Kommunstyrelsen	
föreslår	oförändrad	skattenivå	inför	2009,	vilket	innebär	en	skat
tesats	på	21:49.

Investeringar
Ett	av	Borås	Stads	ekonomiska	mål	är	att	minimera	kapitalanvänd
ningen.	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	ma
növerutrymmet	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 investeringar	t	ex	
byte	av	oljepannor.	Utifrån	att	kommande	investeringar	normalt	ge
nererar	nya	nettokostnader	för	verksamheten	så	måste	de	som	istället	
påverkar	ekonomin	positivt	stimuleras.	Lönsamma	investeringar	
läggs	alltså	utanför	den	investeringsram	som	normalt	gäller.
Investeringsnivån	på	ca	360	mnkr,	är	en	något	hög	nivå	men	väl	
avvägd	mot	vad	Borås	Stad	långsiktigt	ekonomiskt	kan	bära,	och	
medräknat	är	att	några	av	 investeringarna	är	s	k	 lönsamma.	En	
god	ekonomi	och	konsolidering	under	senare	år	medger	således	
att	riktpunken	300	mnkr	kan	överskridas.	Nämndernas	äskanden	
i	budgetprocessen	låg	på	530	mnkr.	Detta	är	ett	tecken	på	att	ru
tinerna	kring	det	anläggningsråd	som	skapats	måste	utvecklas.	
Inför	de	stora	investeringarna	inom	skola	och	barnomsorg	bör	en	
samordning	initieras	av	Kommunstyrelsen.

Ett	annat	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
%

Bokslut
2007

Budget
2008

Budget
2009 Mål

Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
Nettokostnader 95,3 93,5 94,2
Avskrivningar 4,2 4,5 4,2
Verksamhetens	nettokostnader 99,5 98,0 98,4 9798

Att	verksamhetens	nettokostnader	får	ta	högst	9798	%	av	skattein
täkter	och	generella	statsbidrag	i	anspråk	är	för	Borås	del	grunden	
till	en	god	ekonomisk	hushållning.	Målet	innebär	ett	resultat	som	
lägst	är	115	mnkr.	Detta	resultat	behövs	för	att	kunna	finansiera	
nödvändiga	investeringar	utan	att	behöva	låna	till	hela	beloppet.	En	
annan	viktig	aspekt	är	pensionsskulden	intjänad	t	o	m	19971231	
den	s	k	ansvarsförbindelsen	som	enligt	redovisningslagen	inte	får	
upptas	i	balansräkningen.	För	Borås	del	innebär	den	årliga	skuld
uppräkningen	en	ökning	med	ca	30	mnkr	per	år.	Även	denna	ökning	
bör	kunna	inrymmas	i	resultatet.	Under	20042007	har	300	mnkr	
avsatts	för	att	möta	ökade	pensionskostnader	ur	ansvarsförbindel
sen.	Denna	ambition	gäller	även	framöver.	En	pensionsstrategi	är	
framtagen	som	syftar	till	att	få	en	jämnare	och	mer	förutsägbar	
belastning	på	resultatet.	För	2009	budgeteras	ett	resultat	på	100	
mnkr	för	kommunen.	Detta	är	något	under	det	finansiella	målet	
men	bedöms	som	godtagbart	för	att	under	2009	möta	och	anpassa	
sig	till	en	lägre	nivå	på	skatteintäkterna.

Bokslut
2007

Budget
2008

Budget
2009 Mål

Soliditet
Soliditet,	% 71,4 71,8 72,2
Tillgångsförändring,	mnkr 426 115 115
Förändring	av	eget	kapital	mnkr 173 100 100
Självfinansiering	av	
tillgångsökning,	% 41 87 87 80100

Det	andra	övergripande	finansiella	målet	är	att	soliditeten,	med	det	
menas	den	del	av	kommunens	tillgångar	som	finansieras	med	egna	
medel,	skall	uppgå	till	ca	80	%.	Soliditetens	utveckling	beror	på	två	
faktorer,	dels	det	årliga	resultatet,	dels	tillgångsökningen.	Soliditeten	
sjunker	om	tillgångarna	ökar	i	snabbare	takt	än	det	egna	kapitalet.	
En	sänkt	soliditet	innebär	en	ökad	lånefinansiering	och	på	sikt	högre	
finansiella	kostnader	som	tar	resurser	från	kärnverksamheterna.	En	
ökad	soliditet	innebär	å	andra	sidan	en	ökad	internfinansiering	av	
tillgångarna	och	lägre	finansiella	kostnader.	En	balanserad	finan
siell	utveckling	förutsätter	en	bibehållen	relation	mellan	det	egna	
kapitalet	och	tillgångarna.	För	oförändrad	soliditet	måste	det	egna	
kapitalet	öka	i	samma	takt	som	tillgångarna.	Sambandet	mellan	
resultat,	tillgångsökning	och	soliditet	ser	för	budget	2009	ut	enligt	
nedanstående	figur.

Resultatet	är	budgeterat	till	100,0	mnkr	och	tillgångarna	beräknas	
öka	med	115,0	mnkr,	vilket	innebär	att	87	%	av	tillgångsökningen	
finansieras	med	egna	medel.	Detta	gör	att	soliditeten	förbättras	från	
71,8	%	till	72,2	%	för	år	2009.	Den	finansiella	ställningen	förstärks	
därmed	något.

Resultat/tillgångsförändringar
87 %

Resultat
+100

Förändring av tillgångarna
+115

Intäkter
+4 631

Kostnader
-4 531

Omsättningstillgångar
+3

Anläggningstillgångar
+112

Skatteintäkter
+3 683

Generella statsbidrag
+948

Verksamhetens nettokostnader
-4 556

Finansnetto
+25

Finansiella tillgångar
-20

Materiella tillgångar
+132
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Budget 2009
Nettokostnaderna	exkl	avskrivningar	är	budgeterade	till	4	363,3	
mnkr.	Mellan	2008	och	2009	ökar	nettokostnaderna	med	153,7	
mnkr.	Tillsammans	med	avskrivningar	på	193,0	mnkr	blir	verk
samhetens	nettokostnader	4	556,3	mnkr	en	ökning	jämfört	med	
2008	på	3,3	%.

Skatteunderlaget	enligt	2008	års	taxering,	d	v	s	de	beskattningsbara	
inkomsterna	inkomståret	2007,	har	räknats	upp	med	Sveriges	kom
muners	och	landstings	bedömda	uppräkningsfaktorer	med	hänsyn	
till	de	beräknade	inkomstökningarna	åren	2008	och	2009.	Detta	
innebär	att	hänsyn	även	tagits	till	beräkningar	av	preliminära	skat
teavräkningar.	Med	en	skattesats	på	21,49	%	beräknas	då	de	totala	
skatteintäkterna	bli	3	683,3	mnkr.

De	generella	statsbidragen,	som	främst	består	av	inkomstutjämnings
bidrag	upp	till	garanterad	skattekraft	är	budgeterade	till	948,0	mnkr.	
Summan	inkluderar	även	kostnadsutjämning,	LSSutjämning,	reg
leringsbidrag,	samt	den	nya	kommunala	fastighetsavgiften.

Finansnettot	är	budgeterat	till	+25,0	vilket	är	5,0	mnkr	högre	jämfört	
med	2008.

Resultatet	före	extraordinära	poster	blir	med	dessa	förutsättningar	
100,0	mnkr.	Då	några	extraordinära	intäkter	eller	kostnader	inte	
är	budgeterade,	blir	årets	resultat	också	100,0	mnkr.

Den	finansiella	avstämningen	är	baserad	på	en	investeringsvolym	på	
325,0	mnkr.	Efter	avskrivningar	och	avyttringar	motsvarar	detta	en	
ökning	av	anläggningstillgångarna	med	112,0	mnkr.	Omsättningstill
gångarna	beräknas	öka	med	3,0	mnkr.	Sammanlagt	ökar	tillgångarna	
med	115,0	mnkr.

mnkr
Bokslut

2007
Budget

2008
Budget

2009
Resultatbudget
Verksamhetens	intäkter 1	093,9 1	243,7 1	281,0
Verksamhetens	kostnader 5	123,4 5	453,3 5	644,3
Avskrivningar 179,3 201,5 193,0
Verksamhetens nettokostnader 4	208,8 4	411,1 4	556,3
Skatteintäkter 3	430,9 3	600,0 3	683,3
Generella	statsbidrag	och	utjämning 799,2 899,1 948,0
Finansnetto 32,2 12,0 25,0
Resultat före extraordinära poster 53,5 100,0 100,0

mnkr
Bokslut

2007
Budget

2008
Budget

2009
Extraordinära	intäkter 140,0
Extraordinära	kostnader 10,0
Årets resultat 183,5 100,0 100,0

Balansbudget
Anläggningstillgångar 3	843,8 3	977,3 4	089,3
Omsättningstillgångar 1	772,0 1	753,5 1	756,6
Summa 5	615,8 5	730,8 5	845,9

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget	kapital 3	207,6 3	307,6 3	407,7
	därav	årets	resultat 183,5 100,0 100,0
Avsättningar 528,7 528,7 528,7
Långfristiga	skulder 352,6 352,6 352,6
Kortfristiga	skulder 1	526,9 1	541,9 1	556,9
Summa	 5	615,8 5	730,8 5	845,9

Finansieringsbudget
Tillförda medel
Överskott	från	verksamheten 451,2 301,5 293,0
Förändring	av	rörelsekapital	exkl	
likvida	medel 166,6
Försäljning	av	materiella	anlägg
ningstillgångar 158,7
Minskning	av	finansiella	anlägg
ningstillgångar 135,8 20,0 50,0
Ökning	av	långfristiga	skulder 40,0
Summa 619,1 321,5 343,0

Använda medel
Investeringar	i	materiella	
anläggningstillgångar 250,5 325,0 325,0
Ökning	av	finansiella	
anläggningstillgångar 46,9 30,0 30,0
Minskning	av	långfristiga	skulder 329,5
Summa 626,9 355,0 355,0
Förändring av likvida medel 7,8 33,5 12,0
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KontrollRisk

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

Vilken	kapacitet	har	kommunen	
haft	att	möta	finansiella	svårighe
ter	på	lång	sikt?

Föreligger	några	risker	som	kan	
påverka	kommunens	resultat	och	
kapacitet?

Vilken	kontroll	har	kommunen	
över	den	ekonomiska	utveck
lingen?

Fyra aspekter vid finansiell bedömning

Resultat

Finansiell analys
Borås	Stads	finansiella	analys	utgår	från	den	s	k	RKmodellen.	
Modellen	bygger	på	fyra	aspekter	som	är	viktiga	ur	ett	finansiellt	
perspektiv	när	kommunens	ekonomi	skall	bedömas.	Syftet	med	mo
dellen	är	att	genom	analys	av	de	fyra	aspekterna	på	ett	sammanhållet	
sätt	kunna	beskriva	och	identifiera	kommunens	finansiella	styrkor	

och	svagheter.	Grundfrågan	som	ställs	är	om	Borås	Stad	har	en	god	
ekonomisk	hushållning	eller	ej.	Var	och	en	av	de	fyra	aspekterna	
analyseras	med	hjälp	av	ett	antal	finansiella	nyckeltal	.	I	analysen	
har	koncernbanken	exkluderats	för	att	få	en	mer	rättvisande	bild.	
Bolagens	kortfristiga	upplåning	och	förmedlade	lån	via	kommunen	
är	därför	ej	medräknade.

Resultat
Bokslut

2007
Budget

2008
Ber	utfall

2008
Budget

2009

Resultatutveckling
Årets	resultat,	mnkr 184 100 140 100
Årets	resultat/skatteintäkter	% 4,3 2,2 3,1 2,2
Årets	resultat/eget	kapital	% 5,7 3,0 4,2 2,9

Resultatet	för	Borås	Stad	har	varit	positivt	varje	år	fr	o	m	1997.	Resul
taten	de	senaste	åren	har	legat	på	en	hög	nivå	tack	vare	en	balanserad	
kostnadsökningstakt	i	förhållande	till	stigande	skatteintäkter.	För	2008	
kommer	resultatet	före	avsättningar	att	bli	bättre	än	budgeterat	trots	
beräknade	nettokostnadsökningar	för	nämnderna	på	drygt	7	%.	Lägre	
avskrivningar	och	förbättrat	finansnetto	uppväger	en	försämrad	skat
teprognos.	Nämndernas	nettokostnadsökningar	utgår	från	ett	starkt	
resultat	under	2007.	Detta	har	skapat	ett	ökat	verksamhetsutrymme	
under	2008	som	bl	a	använts	till	icke	nivåhöjande	satsningar.

För	2009	budgeteras	ett	resultat	på	100	mnkr	vilket	är	något	under	
det	finansiella	målet.	Resultatet	förutsätter	att	verksamhetens	net
tokostnader	inte	ökar	med	mer	än	3,2	%	jämfört	med	budget	2008.	
Relateras	det	budgeterade	resultatet	2009	 till	det	egna	kapitalet	
innebär	det	en	ökning	med	2,9	%	som	därmed	värdesäkras	då	
inflationen	förväntas	bli	ca	2,4	%.	

%
Bokslut

2007
Budget

2008
Ber	utfall	

2008
Budget

2009
Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag
Nettokostnader 95,3 93,6 93,4 94,2
Avskrivningar 4,2 4,5 3,9 4,2
Finansnetto 0,8 0,3 0,7 0,5
Verksamhetens	nettokostnader 98,7 97,8 96,7 97,9

En	viktig	förutsättning	för	en	god	ekonomi	är	att	verksamhetens	
nettokostnader	inte	ökar	mer	än	vad	den	främsta	inkomstkällan	
skatteintäkter	och	generella	statsbidrag	gör.	För	2008	beräknas	
nettokostnadernas	andel	av	skatteintäkter	och	generella	statsbidrag	
uppgår	till	96,7	%	vilket	är	bättre	än	budget.	Detta	beror	främst	på	
att	avskrivningar	och	finansnettot	beräknas	till	45	mnkr	bättre	än	
budgeterat.

För	2009	budgeteras	att	verksamhetens	nettokostnader	inkl	finans
nettot	skall	 ta	97,9	%	av	skatteintäkterna	 i	anspråk	vilket	 ryms	
inom	den	finansiella	målsättningen	på	9798	%.	För	att	nå	det	
högsta	finansiella	målet	på	97	%	skulle	nettokostnaderna	behöva	
minskas	med	60	mnkr.	Bedömningen	är	att	det	inte	är	nödvändigt	
att	nå	detta	höga	mål	under	2009.	Den	finansiella	målsättningen	för	
nettokostnaderna	är	flexibel	i	ett	intervall	9798	%	beroende	på	hur	
skatter	och	generella	statsbidrag	utvecklas.	Detta	för	att	undvika	
kortsiktiga	förändringar	i	verksamhetsutrymmet.

Bokslut
2007

Budget	
2008

Ber	utfall
2008

Budget
2009

Finansiering av nettoinvesteringarna
Överskott	från	verk
samheten,	mnkr 363 301 365 293
Årets	nettoinveste
ringar,	mnkr 251 325 300 325
Självfinansieringsgrad	% 145 93 122 90

Nettoinvesteringarna	beräknas	under	2008	uppgå	till	relativt	höga	300	
mnkr.	Exkluderas	de	kostnader	som	ej	är	rörelsekapitalpåverkande,	
dvs	kostnader	som	ej	föranlett	någon	likvid	utbetalning	kommer	Borås	
att	ha	365	mnkr	kvar	när	den	löpande	driften	är	betald.	Självfinansie
ringsgraden	uppgår	till	122	%	vilket	innebär	att	nettoinvesteringarna	
helt	kan	betalas	med	egna	medel	från	verksamheten.	För	2009	be
räknas	självfinansieringsgraden	uppgå	till	90	%	vilket	främst	beror	
på	att	investeringarna	beräknas	till	en	högre	nivå.
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Kapacitet
Bokslut

2007
Budget

2008
Budget

2009

Soliditet, % 71,4 71,8 72,2
Tillgångsförändring,	mnkr 426 115 115
Förändring	av	eget	kapital	mnkr 173 100 100
Självfinansiering	av		
tillgångsökning,	% 41 87 87

Soliditeten	är	ett	mått	på	kommunens	långsiktiga	finansiella	styrka.	
Soliditeten	visar	hur	mycket	av	tillgångarna	som	har	finansierats	
med	egna	medel.	Kommunens	övergripande	finansiella	mål	är	att	
soliditeten	skall	uppgå	till	80	%.	Strävan	att	nå	detta	mål	har	med	
något	undantag	uppfyllts	de	senaste	åren.	Under	2009	beräknas	
soliditeten	att	öka	med	0,4	procentenheter.

För	2009	visar	tabellen	att	87	%	av	tillgångsökningen	beräknas	
kunna	finansieras	med	egna	medel	dvs	i	enlighet	med	de	finansiella	
målen.	Målet	uppnås	genom	en	investeringsnivå	som	ökar	tillgång
arna	med	115	mnkr.	Ett	tillräckligt	stort	resultat	kan	budgeteras	
vilket	gör	att	tillgångsökningen	ryms	inom	de	finansiella	målen.

Risk
Bokslut

2007
Budget

2008
Budget

2009

Likviditet
Kassalikviditet,	% 132 127 125
Rörelsekapital,	mnkr 245 212 200

Likviditeten	speglar	kommunens	kortfristiga	betalningsberedskap.	De	
löpande	utgifterna	måste	kunna	betalas	med	antingen	de	månatliga	
skatteinbetalningarna,	avgifter	och	ersättningar	eller	andra	omsätt
ningsbara	tillgångar.	Kassalikviditeten	som	mäter	förhållandet	mel
lan	omsättningstillgångar	och	kortfristiga	skulder	beräknas	i	budget	
2009	uppgå	till	125	%.	Kassalikviditet	under	100	%	innebär	att	de	
kortfristiga	skulderna	överstiger	omsättningstillgångarna.	Borås	Stad	
strävar	efter	att	ha	en	låg	likviditetsreserv.	Inom	koncernbanken	kan	
både	kommunen	och	de	kommunala	företagen	tillgodose	behovet	
av	kortfristiga	betalningsmedel	genom	att	utnyttja	den	gemensamma	
likviditetsreserven.	Genom	denna	möjlighet	har	kommunen	en	rimlig	
likviditet	i	förhållande	till	betalningsströmmarna.	Dessutom	består	de	
kortfristiga	skulderna	till	ca	en	tredjedel	av	semesterlöneskuld	till	de	
anställda.	Denna	kommer	inte	att	omsättas	det	kommande	året.

Bokslut
2007

Budget
2008

Budget
2009

Extern upplåning

Total	låneskuld,	mnkr 0 0 0

Kommunens	gjorde	sin	senaste	amortering	på	låneskulden	under	
2004.	Detta	innebär	att	kommunen		sedan	dess	inte	har	några	lång
fristiga	låneskulder	för	egen	del.	I	balansräkningen	finns	långfristiga	
skulder	på	ca	350	mnkr.	Dessa	avser	förmedlad	utlåning	till	de	
kommunal	bolagen	och	förskottering	till	olika	vägbyggen.	För	den	

kommunala	förvaltningsorganisationens	del	har	de	senaste	årens	
goda	resultat	inneburit	att	den	externa	låneskulden	som	i	mitten	av	
1990talet	var	uppe	i	ca	600	mnkr	nu	helt	har	kunnat	amorterats	
ned.	Detta	innebär	lägre	risk	för	ränteförändringar	och	ett	utökat	
verksamhetsutrymme	när	de	finansiella	kostnaderna	minskar.

Kontroll mnkr
Bokslut

2006
Bokslut

2007
Ber	utfall

2008
Budgetavvikelse
Kommunen,	mnkr 40 36 48
Nämnder/förvaltningar,	mnkr 11 31 22

En	grundläggande	förutsättning	för	att	uppnå	en	god	ekonomi	och	
tillfredsställande	kontroll	över	verksamheten	är	att	nämnderna	
klarar	av	att	bedriva	sin	verksamhet	inom	tilldelat	kommunbidrag.	
Tabellen	ovan	beskriver	budgetavvikelsen	dels	för	kommunen	som	
helhet	i	form	av	årets	resultat	före	extraordinära	poster	och	dels	
nämndernas	utfall	i	förhållande	till	kommunbidraget.	Kommunen	
som	helhet	har	under	de	senaste	åren	kunnat	 redovisa	positiva	
avvikelser	jämfört	med	budget	bl	a	tack	vare	högre	skatteintäkter	
än	beräknat.	Under	2007	avsatte	kommunen	bl	a	120	mnkr	 till	
pensioner	avseende	ansvarsförbindelsen.	Före	avsättningar	uppgick	
kommunens	budgetavvikelse	till	+170	mnkr.

De	senaste	åren	har	även	nämndernas	budgetföljsamhet	förbättrats	
avsevärt.	Från	att	tidigare	ha	haft	budgetunderskott	på	i	storleksord
ningen	100	mnkr	har	detta	under	senare	tid	förbytts	i	överskott	och	
kontroll	på	ekonomin.		Främsta	orsaken	är	ett	konsekvent	arbete	
ute	på	nämnder/förvaltningar	kombinerat	med	ett	framgångsrikt	
och	frekvent	uppföljningsarbete.

Innevarande	prognos	för	2008	indikerar	dock	att	nämndernas	verk
samhet	inte	kommer	att	kunna	hållas	inom	tilldelat	kommunbidrag.	
Kostnadsökningar	i	form	av	ökad	efterfrågan	inom	barnomsorgen	
och	 Individ	och	 familjeomsorgen	gör	att	nämndernas	 resultat	
förväntas	ge	ett	underskott	på	–22	mnkr

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

Utveckling de kommande åren
Borås	Stad	har	liksom	de	flesta	andra	kommuner	haft	en	relativt	
stark	skattunderlagsutveckling	de	senaste	åren.	För	Borås	del	har	
detta	utrymme	inneburit	att	satsningar	kunnat	göras	ute	i	verksam
heten	samt	att	medel	kunnat	avsättas	till	den	s	k	dolda	pensions
skulden.	När	nu	skatteintäkterna	inte	förväntas	öka	lika	mycket	de	
närmaste	åren	är	det	viktigt	att	ha	handlingsberedskap	för	en	lägre	
nettokostnadsnivå.	Ev	ekonomiskt	utrymme	bör	även	fortsättnings
vis	användas	selektivt	och	riktat	och	inte	som	generella	tillskott.	

Skatte	och	bidragsintäkterna	beräknas	för	Borås	del	öka	med	i	
genomsnitt	3,7	%	per	år	mellan	åren	20102011.	Detta	är	en	lägre	
men	mer	normal	nivå	jämfört	med	de	senaste	åren.	Detta	beror	
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bl	a	på	att	de	generella	statsbidragen	förväntas	bli	nominellt	oför
ändrade.	Verksamhetens	nettokostnader	som	de	senaste	åren	ökat	
med	i	genomsnitt	ca	6	%	måste	nu	växlas	ned	till	lägre	nivåer	om	
inga	nya	medel	tillförs	kommunsektorn.	För	perioden	20102011	
budgeteras	en	genomsnittlig	ökning	av	nettokostnaderna	på	3,5	%	
per	år	vilket	i	sig	är	en	långsiktigt	rimlig	nivå.

Framskrivning av resultatet 2010-2011 mnkr
2009 2010 2011

Verksamhetens	nettokostnader 4	556 4	690 4	879
- årlig förändring, % 3,3 2,9 4,0
Skatte	och	bidragsintäkter 4	631 4	786 4	979
- årlig förändring , % 2,9 3,3 4,0
Resultat 100 116 115

Nettoinvesteringar 325 325 325
Nettokostnader,	%	av	skatteintäkter 98,4 98,0 98,0
Soliditet	% 72,2 72,6 73,0

Skatte	och	bidragsintäkterna	är	hämtade	från	Sveriges	Kommuners	
och	Landstings	prognos	för	Borås	Stad.	Nettokostnadsberäkningen	
bygger	på	2009	års	budget	uppräknad	med	hänsyn	till	den	förvän
tade	löne	och	prisutvecklingen	och	det	utrymme	som	skatteintäk

terna	medger.	Resultatnivån	under	2010	och	2011	bygger	också	på	
de	förändringar	som	föreslås	i	budgetpropositionen	för	2009.

Investeringsvolymen	förutsätts	att	ligga	på	325	mnkr	under	hela	
planperioden.	För	att	bibehålla	och	ej	ytterligare	öka	 investe
ringsvolymen	är	det	viktigt	att	effektivare	nyttja	de	befintliga	
tillgångarna	och	därigenom	hålla	tillbaka	behovet	av	investeringar.	
En	effektivare	kapitalanvändning,	dvs	att	bättre	utnyttja	det	kapital	
som	bundits	i	verksamheten	och	att	avyttra	tillgångar	som	inte	är	
nödvändiga	för	kommunens	verksamhet,	är	ett	alternativ	till	bespa
ringar	och	neddragningar.	

Nyckeln	till	en	fortsatt	god	ekonomi	för	Borås	Stad	är	att	upp
rätthålla	en	god	 resultatnivå	och	en	 investeringsnivå	som	dels	
klarar	reinvesteringsbehovet	och	dels	inte	genererar	en	alltför	stor	
tillgångsökning.	Planen	ovan	visar	på	en	resultatnivå	som	beräknas	
uppfylla	de	finansiella	målen.	Nettokostnadsandelen	förväntas	åter	
ligga	på	98	%	av	skatteintäkter	och	generella	statsbidrag.

Borås	Stad	har	under	de	senaste	åren	haft	en	positiv	befolkningsut
veckling.	Ökningen	medför	att	efterfrågan	på	kommunens	tjänster	
ökar	och	därmed	också	kostnaderna.	När	nu	skatteintäkterna	ser	ut	
att	minska	de	närmaste	åren	ställer	dettas	särskilda	krav	på	att	kunna	
möta	efterfrågan	av	mer	service.	Handlingsberedskap	måste	alltså	
byggas	in	i	ekonomin	för	att	kunna	möta	nedgångar	på	intäktssidan	
utan	alltför	negativa	konsekvenser	för	verksamheten.
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Nämndernas 
verksamhet

I detta avsnitt redovisas Kommunstyrelsens budgetförslag för kom
munens olika interna redovisnings eller ansvarsenheter, i detta fall 

de olika nämnderna. Vilka nämnder eller ansvarsenheter det handlar 
om framgår av nedanstående organisationsschema.

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

Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och kostnader. 
Inom ramen för kommunens internhyressystem omfattar ansvaret 
även lokalkostnaderna. Nämnderna beslutar själva med vissa 
begränsningar om sin lokalanvändning. Begränsningarna avser att 

Revisorskollegiet

Kommunstyrelsen

Valnämnden

Lokalförsörjningsnämnden

Fritids- och turistnämnden

Servicenämnden

Byggnadsnämden

Gatunämnden

Miljönämnden

Konsumentnämnden

Kulturnämnden

Utbildningsnämnden

Socialnämnden

Kommunfullmäktige

Överförmyndarnämnden

Kommundelsnämnden Brämhult

Kommundelsnämnden Centrum

Kommundelsnämnden Dalsjöfors

Kommundelsnämnden Fristad

Kommundelsnämnden Göta

Kommundelsnämnden Norrby

Kommundelsnämnden Sandhult

Kommundelsnämnden Sjöbo

Kommundelsnämnden Trandared

Kommundelsnämnden Viskafors

säkerställa ett för kommunen som helhet effektivt lokalutnyttjande. 
Ansvaret omfattar också kapitalkostnaderna. Detta innebär bl a att 
ökade kapitalkostnader p g a investeringar inkräktar på utrymmet för 
övriga verksamhetskostnader. En effektivare kapitalanvändning, dvs 
att mindre kapital binds i verksamheten, ger å andra sidan utrymme 
för ökad verksamhet.

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

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

I vissa fall är nämndernas verksamhet uppdelad i olika ansvars
områden. Det ekonomiska målet gäller då för resp ansvarsområde. 
Om en nämnd tilldelas mer än ett kommunbidrag, kan inte kom
munbidragen omfördelas mellan resp ansvarsområde.

Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål. 
För att inte riskera att viktiga verksamhetsmål äventyras och för att 
undvika alltför dramatiska besparingar i verksamheten, bör inarbet
ning av underskott ske under planerade former. Inarbetning av större 
underskott kan ske över en längre period. Detta innebär att underskott 
i sin helhet inte måste täckas in redan under det följande året. Beslut 
om fördelning av underskottstäckning fattas av Kommunfullmäktige 
i årsbudgeten eller av Kommunstyrelsen.

För att undvika en kraftig försämring av kommunens resultat har 
inte ett automatiskt ianspråktagande av ackumulerade överskott 
tillåtits sedan 2004. Förutsättningarna är att Kommunstyrelsen efter 
särskild framställning kan ge tillåtelse till disposition. Ges tillstånd 
så kan överskottet inte används till s k nivåhöjande åtgärder. Dessa 
förutsättningar gäller i princip även för 2009. 

Kommunstyrelsen har konstaterat att vissa delar av det resultatöver
föringssystem som så effektivt bidragit till att nämnderna nu nått 
balans behöver ses över. Avsikten är att rensa i specialhanteringen 
av överskott och återgå till en mer renodlad resultatrullning. Likaså 
skall studeras möjligheten att använda ackumulerade överskott till 
att begränsa framtida kapitalkostnader. 

Liksom föregående år gäller att nämnderna inom sin budget skall av
sätta 1% av kommunbidraget till oförutsedda händelser/buffert.

Kommunbidrag 2009
Uppläggningen av budgetarbetet har i princip varit oförändrad 
jämfört med tidigare år, dvs Kommunstyrelsen fastställde i juni 
med utgångspunkt från beräknade resurser och utifrån önskvärd 
prioritering och inriktning på verksamheten ekonomiska ramar 
för nämndernas budgetarbete. Budgetramarna uppgick till sam
manlagt 4 550,6 mnkr. Höjningen bygger på en kompensation för 
lönekostnadsökningar på 3,5 % medan övriga kostnader räknas 
upp med 2,0 %. Totalt innebar ramarna att kommunbidragen till 
nämnderna höjdes med 140,0 mnkr jämfört med 2008 års budget, 
vilket motsvarar 3,2 %.

I Kommunstyrelsens slutliga budgetförslag uppgår kommunbidra
gen till 4 587,0 mnkr. Sammanlagt har kommunbidragen ökat med 
4,7 % jämfört med Kommunfullmäktiges budget 2008.

I nedanstående tabell redovisas kommunbidragen fördelade på resp 
nämnd och ansvarsområde. Beloppen för 2007 är hämtade från 
bokslutet. 2008 års kommunbidrag avser den budget fullmäktige 
fastställde i november 2007, dvs exkl tillägg genom särskilda beslut 
i Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen.

Kommunbidrag per nämnd tkr

Nämnd
Bokslut

2007
Budget

2008
Budget

2009

Kommunfullmäktige 8 500 8 700 9 100
Revisorskollegiet 3 200 3 300 3 700
Kommunstyrelsen
 kommunledning 44 100 52 950 55 000
 gemensam service 15 300 14 700 14 750
  kommungemensam  

verksamhet 194 050 199 500 233 900
Valnämnden 300 300 1 800
Lokalförsörjningsnämnden
 lokalförvaltning 0 0 0
 övrigt 18 900 23 300 25 600
Servicenämnden 0 0 0
Byggnadsnämnden 26 000 26 700 27 350
Gatunämnden
 vatten och avlopp 25 000 25 000 25 000
 väghållning, parker m m 113 800 112 850 116 300
 persontransporter 41 700 48 200 54 150
Miljönämnden 9 800 10 100 10 350
Konsumentnämnden 2 900 3 450 4 550
Fritids och turistnämnden
 föreningsbidrag 32 100 32 700 34 800
 fritid och turism 102 940 109 950 111 250
Kulturnämnden 100 950 103 350 107 200
Utbildningsnämnden 405 500 444 300 456 100
Socialnämnden 747 450 804 650 845 300
Överförmyndarnämnden 3 500 3 600 4 500
Kdn Brämhult 244 400 252 000 271 800
Kdn Centrum 311 400 316 500 324 700
Kdn Dalsjöfors 241 944 245 800 256 700
Kdn Fristad 214 125 216 400 224 600
Kdn Göta 217 900 229 200 234 300
Kdn Norrby 270 200 289 500 297 800
Kdn Sandhult 186 700 198 200 208 500
Kdn Sjöbo 187 100 196 900 203 700
Kdn Trandared 249 400 257 800 266 000
Kdn Viskafors 147 200 151 900 158 200
Summa 4 166 369 4 381 800 4 587 000
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Investeringsbudget
I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. Varje investerings
anslag är bundet till ett givet projekt och kan inte användas till annat 
ändamål än det ursprungligen avsedda. Investeringsanslag beviljas 
antingen direkt i årsbudgeten eller genom särskilda beslut i Kom
munfullmäktige eller Kommunstyrelsen. Anslag genom särskilda 
beslut skall grundas på inkomna anbud.

Sammanlagt uppgår de planerade nettoinvesteringarna under 
åren 20092011 till 1 115 mnkr, varav 362 mnkr 2009, 477 mnkr 
2010 och 276 mnkr under 2011. Trenden med lägre volymer efter 
budgetåret är bruten vilket innebär att tillkommande projekt måste 
konkurrera med redan upptagna i investeringsplanen.

Finansieringsbudgeten och de finansiella avstämningarna bygger 
på en årlig investeringsvolym på 325 mnkr för åren 20092011. 

Erfarenhetsmässigt sker alltid tidsförskjutningar i investeringspro
grammet. 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 förhål
lande 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 kom
munens resultaträkning bör bedömningsmässigt betraktas som om 
de vore egna investeringar. 

I nedanstående tabell redovisas de planerade investeringsprojekten. 
I de fall anslag anvisas direkt i budgeten har detta markerats med 
”B”.

Investeringsplan 2009-2011 tkr

Verksamhet
Total
utgift

Utgift 
tom 2008

Budget
2009

Plan
2010 2011

Gemensamma funktioner
Särskilda servicefunktioner
Avveckling oljepannor Lfn 14 500 5 000 B 5 000 4 500
Ventilation och energiåtgärder Lfn 16 500 5 500 B 5 500 5 500
Handikappanpassning Kommunala lokaler Lfn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Restaurering av Gamla Vattentornet, Borås Lfn 6 215 0 0 6 215
Mindre reinvesteringar bl a kök Lfn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
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
Summa Gemensamma funktioner 97 215 0 30 500 30 500 36 215

Infrastruktur och skydd
Markförsörjning
Inköp av fastigheter Ks 30 000 10 000 10 000 10 000
Summa Infrastruktur och skydd 30 000 0 10 000 10 000 10 000

Gator, vägar och parker
Kommunikationer
Förbifart Sjöbo Gn 34 000 4 000 15 000 15 000 0
Attraktiv stad Gn 10 000 4 000 3 000 3 000
Bullersaneringsplan Gn 13 500 7 000 0 2 000 2 000
Div mindre gatu och broarbeten Gn 19 500 6 500 B 6 500 6 500
Handikappolitisk plan Gn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Gång och cykelvägar Gn 9 000 3 000 B 3 000 3 000
Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Gn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Upprustning centrummiljöer Gn 6 000 2 000 2 000 2 000
Promenadstråk längs Viskan Gn 9 500 2 000 4 500 2 500
Armbågabron Gn 12 000 6 000 6 000 0
Parkverksamhet
Grönområdesplanen Gn 10 500 500 B 0 0



Budget 2009 Nämndernas verksamhet

  27

Investeringsplan 2009-2011 tkr

Verksamhet
Total
utgift

Utgift 
tom 2008

Budget
2009

Plan
2010 2011

Lekplatser Gn 10 400 4 000 B 4 000 4 000
Upprustning av möbler i Borås Gn 1 500 750 750 B 0 0
Trädplantering Skaraborgsvägen Gn 3 900 3 005 895 B 0 0
Summa Gator, vägar, parker 145 800 14 755 46 645 48 000 25 000

Fritid och kultur
Idrotts- och fritidsanläggningar
Saltemad, campingstugor FoT 13 000 8 000 5 000 B 0 0
Ramnavallen Kulturidrottspark FoT 15 500 7 750 7 750 0
Stadsparksbadet, förstudie FoT 1 000 114 886 B 0 0
Alidebergsbadet Lfn 56 400 30 000 B 26 400 0
Skateboardhall FoT 7 200 7 200 0 0
Rockborgen FoT 1 500 0 1 500
Ridhuset, förstudie FoT 300 300 B
Boråshallen bowling, förstudie FoT 500 0 500
Konstgräsplan Brämhults IP FoT 6 100 6 100 0 0
Reinvesteringar anläggningar FoT 20 000 2 000 B 4 000 6 000
Kulturverksamhet
Konstnärlig utsmyckning samt inköp av konst Kn 3 400 1 800 B 800 800
Inventarier och div mindre investeringar Kn 900 300 B 300 300
Konstnärlig utsmyckning, textilkonst Kn 300 100 B 100 100
Nytt biblioteksdatasystem Kn 1 500 1 500 0 0
RFID teknik Kn 1 500 1 500 0 0
Renovering Kulturhuset etapp 24 Lfn 90 600 1 928 25 580 63 092 0
Summa Fritid och kultur 219 700 10 042 90 016 104 442 7 200

Affärsverksamhet
Energiförsörjning
Investeringar i befintliga anläggningar Ks 15 000 5 000 B 5 000 5 000
Vattenförsörjning och avloppshantering
Ombyggnad av Sjöbo vattenverk Gn 75 000 70 000 5 000 B 0 0
Reinvestering mindre verk Gn 6 000 2 000 B 2 000 2 000
VAledningar mm, årligt anslag Gn 30 000 10 000 B 10 000 10 000
Gässlösa AV, omb miljöåtgärder Gn 35 000 22 200 8 000 4 800 0
Näringsliv
Utbyggnad av industriområden Ks 42 000 12 000 15 000 15 000
Bostäder
Utbyggnad av bostadsområden Ks 42 000 12 000 15 000 15 000
Summa Affärsverksamhet 245 000 92 200 54 000 51 800 47 000

Pedagogisk Verksamhet
Barnomsorg
Milstolpen, 6 avd, förskola Brämhult Lfn 21 600 0 10 800 10 800
Solvarvsgatan, 6 avd, förskola Brämhult Lfn 21 600 0 10 800 10 800
Bredared förskola, 3 avd, tillbyggnad skola Lfn 10 800 500 5 000 5 300 0
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Investeringsplan 2009-2011 tkr

Verksamhet
Total
utgift

Utgift 
tom 2008

Budget
2009

Plan
2010 2011

Ny förskola Östermalmsgården, 4 avd Lfn 14 400 0 14 400 0
Ny förskola Liljeberget, 5 avd Lfn 17 500 1 021 16 479 0 0
Förskola, Kerstinsgården, 2 avd Lfn 7 200 0 0 7 200
Ny förskola Göta, Dammsvedjan, 6 avd Lfn 21 600 500 10 800 10 300
Kullagården, 5 avd, renovering Lfn 13 000 1 000 12 000 0 0
Frufällegården, tillbyggnad, 2 avd Lfn 7 900 669 1 000 6 231 0
Ny förskola Bäckaryd Lfn 19 000 1 041 17 959 0 0
Ny förskola vid Sjömarkenskolan, 6 avd Lfn 21 600 3 613 17 987 0 0
Ny förskola Sjömarken, 6 avd Lfn 21 600 0 10 800 10 800
Förskola Dalsjöfors, 6 avd. Lfn 21 600 0 0 21 600
Ny förskola Sparsör, (fd Slättäng), 6 avd Lfn 21 600 7 000 14 600 0
Förskola, Hestra 6 avd Lfn 21 600 1 000 20 600 0
Förskola Rydboholm, 2 avd Lfn 7 200 0 7 200 0
Förskola Kransmossen, 6 avd Lfn 21 600 0 0 21 600
Grundskola
Ombyggnad Myråsskolan, förstudie Lfn 500 500 B 0 0
Ombyggnad Bodaskolan 79 Lfn 92 700 983 10 000 35 000 46 717
Ombyggnad Särlaskolan hus C, ny förstudie Lfn 34 300 500 8 000 25 800 0
Om och tillbyggnad Bergdalskolan Lfn 25 000 94 200 24 706 0
Idrottslokaler vid Daltorpsskolan Lfn 19 000 72 18 928 0 0
Ny Asklandaskola Lfn 41 521 40 021 1 500 B 0 0
Ombyggnad Kristinebergskolan, förstudie Lfn 500 500 B 0 0
Gymnasieskola
Bäckängsgymnasiet idrottshall, förstudie Lfn 18 928 500 B 18 428 0
Summa Pedagogisk verksamhet 523 849 49 514 119 053 215 465 139 817

Vård och Omsorg
Omsorg om äldre- och funktionshindrade
Hulta Ängar (särskola,förskola & äldreomsorg) Lfn 66 673 62 673 4 000 B 0
Hulta Ängar, inventarier Kdn Tra 3 150 750 2 400 B 0 0
Kelvinsgatan, LSSboende 6 lgh Lfn 11 000 0 5 000 6 000 0
Dammsvedjan, LSSboende 6 lgh Lfn 11 000 0 0 11 000 0
Norrby, LSSboende 6 lgh Lfn 11 000 0 0 0 11 000
Summa Vård och omsorg 102 823 63 423 11 400 17 000 11 000
Summa Nettoinvesteringar 1 364 387 229 934 361 614 477 207 276 232

Försäljning av mark och fastigheter Ks 150 000 50 000 50 000 50 000
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Kommun-
fullmäktige

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 53 50 50
Kostnader -8	944 -8	750 -9	150
Nettokostnader -8	891 -8	700 -9	100
Kommunbidrag 8	500 8	700 9	100
Resultat -391 0 0
Ackumulerat	resultat - - -
Nettoinvesteringar - - -

Kommunfullmäktiges uppgift
Kommunfullmäktige	är	kommunens	högsta	beslutande	organ	och	
utses	i	allmänna	val	vart	fjärde	år.	Kommunfullmäktiges	huvudupp-
gift	är	att	besluta	i	ärenden	av	principiell	beskaffenhet	eller	annars	
av	större	vikt	för	kommunen,	främst
-	 mål	och	riktlinjer	för	verksamheten
-	 budget,	skatt	och	andra	viktiga	ekonomiska	frågor
-	 nämndernas	organisation	och	verksamhetsformer
-	 årsredovisning	och	ansvarsfrihet	för	nämnderna

Kommunfullmäktige	består	av	73	ledamöter	och	40	ersättare	och	
sammanträder	normalt	12	gånger	per	år.	Mandatfördelning	under	
perioden	2007-2010	är	följande.
-	Arbetarpartiet	socialdemokraterna	 26
-	Moderata	samlingspartiet	 19
-	Folkpartiet	liberalerna		 6
-	Kristdemokraterna	 5
-	Vägvalet	 3
-	Vänsterpartiet	 6
-	Centerpartiet		 4
-	Miljöpartiet	De	Gröna	 3
-	Sverigedemokraterna	 1

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

Ekonomiska förutsättningar
Nettokostnaderna	 för	Kommunfullmäktiges	verksamhet	 inkl	
partistöd,	förtroendemannautbildning	och	representation	beräknas	
till	9	100	tkr.	Till	den	övergripande	representationen	som	sker	i	

Representationskommitténs,	dvs	Kommunfullmäktiges	och	Kom-
munstyrelsens	presidier,	regi	avsätts	500	tkr.	

Kommunbidraget	till	Kommunfullmäktige	räknas	upp	med	400	
tkr	inför	2009,	vilket	motsvarar	kostnadsökningar.	Verkligt	utfall	
regleras	varje	år	till	0	då	Kommunfullmäktige	saknar	möjlighet	att	
hantera	avvikelser.	Kommunbidraget	fastställs	till	9,1	mnkr.

Kommunfullmäktiges uppdrag 2009
Under	kommande	verksamhetsår	planeras	12	fullmäktigesamman-
träden.	Represenationskommittén	har	500	tkr	till	sitt	förfogande.	
Kommunen	ger	bidrag	och	annat	stöd	till	de	politiska	partier	som	
är	representerade	i	Kommunfullmäktige	för	att	förbättra	partiernas	
möjlighet	att	utveckla	en	aktiv	medverkan	i	opinionsbildningen	och	
därigenom	stärka	den	kommunala	demokratin.	Varje	i	Kommun-
fullmäktige	representerat	parti	erhåller	ett	och	ett	halvt	prisbasbe-
lopp	som	grundbelopp.	Vidare	erhåller	varje	parti	ett	prisbasbelopp	
per	mandat.

Partier	som	är	representerade	i	Kommunfullmäktige	får	också	bi-
drag	för	utbildning	av	sina	förtroendevalda.	Det	belopp	som	anvisas	
i	budgeten	fördelas	på	partierna	efter	antalet	mandat.	

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Kommunfullmäktige
Antal	sammanträden 13 12 12
Kostnad	tkr	per	sammanträde	 329 339 381
Antal	sammanträdestimmar 75,5 72,0 73,5
Sammanträdesarvoden	tkr	per	tim	 36 35 36

Representation
Nettokostnader	tkr -523 -500 -510

Partistöd
Antal	mandat 73 73 73
Partistöd	tkr	per	mandat 48 48 50
Nettokostnader	tkr -3	486 -3	502 -4	088
Förtroendemannautbildning	
tkr	per	mandat 5 6 6
Nettokostnader	tkr -360 -438 -438
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Revisorskollegiet

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 758 720 720
Kostnader -3 899 -4 020 -4 420
Nettokostnader -3 141 -3 300 -3 700
Kommunbidrag 3 200 3 300 3 700
Resultat 59 0 0
Ackumulerat resultat 2 445 2 445
Nettoinvesteringar - - -

Revisorskollegiets uppgift
Revisionen syftar till att pröva om verksamheten sköts på ett än-
damålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, 
i överensstämmelse med budget och fullmäktiges fastställda mål, 
om räkenskaperna är rättvisande och om organisationen är ända-
målsenlig samt om den interna kontroll som görs inom nämnderna 
är tillräcklig.

Revisorsgrupperna skall enligt kommunallagen och god redovis-
ningssed årligen granska
-  all den verksamhet som bedrivs inom nämnder och styrelser
-  årsredovisningen, inkl den sammanställda redovisningen som 

även omfattar verksamhet i andra juridiska personer
-  de kommunala företagen genom de revisorer och lekmanna-

revisorer som utses i dessa.

Revisorerna skall varje år till Kommunullmäktige i revisionsberät-
telsen avge en bedömning av granskningsresultatet samt avge ett 
särskit uttalande om att ansvarsfrihet tillstyrkes eller ej.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget till revisorskollegiet uppgår till 3,7 mnkr. Efter 
några år då verksamheten ackumulerade upp överskott ligger nu 
denna i nivå med kommunbidragen. Då kollegiet har ett ackumule-
rat överskott på 2,4 mnkr finns möjlighet att söka frigöra detta om 
av ytterligare behov finns. Kommunbidraget är höjt med 0,3 mnkr 
för utökning av personalstyrkan med en person.

Revisorskollegiets uppdrag 2009
Kommunrevisionen utgörs för närvarande av tolv av fullmäktige val-
da revisorer och lika många ersättare fördelade på två revisorsgrupper. 
De av fullmäktige utsedda ordinarie revisorerna bildar tillsammans ett 
revisorskollegium. Under Revisorskollegiet lyder Revisionskontoret, 
som biträder revisorsgrupperna i granskningsarbetet.

Genom en effektiv revision ska Kommunfullmäktiges behov av 
tillsyn och kontroll av verksamheten säkras.

Enligt revisionsplanen kommer all verksamhet att granskas utifrån 
tillgängliga  resurser och efter vad som bedöms väsentligt och 
riskfyllt. Efter en väsentlighets- och riskbedömning kommer viss 
fördjupad granskning att utföras. Därutöver ska Revisionen följa 
upp och efter behov biträda nämnderna i uppbyggnaden av en ef-
fektiv organisation för intern kontroll.

Ett sätt att stärka revisionen är att lägga ut en stor del av verksamheten 
på entreprenad. Detta kompletterar på ett värdefullt sätt egen erfaren-
het och tillför kompetens inom skilda områden. För 2009 beräknas 
den egna personalstyrkan kompletteras med köpta tjänster.
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Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens	uppdrag	är	 fördelad	på	 tre	kommunbidrag.	
De	två	första	avser	Kommunstyrelsens	egentliga	verksamhet	som	
redovisas	under	Kommunledning	och	Administrativ	service.	Det	

tredje	kommunbidraget	avser	Kommungemensamma	verksamhe-
ter,	som	inte	har	något	direkt	samband	med	Kommunstyrelsens	egen	
verksamhet	men	som	ändå	ansvarsmässigt	budgeteras	här.

Kommunledning 

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 60	378 44	919 66	348
Kostnader -97	373 -97	869 -121	348
Nettokostnader -36	995 -52	950 -55	000
Kommunbidrag 44	110 52	950 55	000
Resultat 7	115 0 0

Ackumulerat	resultat 5	000 5	000 -

Investeringar -9	854 -28	500 -34	000
Försäljning	av	mark	och	
fastigheter 158	658 40	000

50	000

Kommunstyrelsens uppgift  
- Kommunledningskansliet
Kommunstyrelsen	ska	enligt	kommunallagen	leda	förvaltningen	av	
kommunens	angelägenheter	och	ha	uppsikt	över	övriga	nämnders	
verksamhet.	Detta	gäller	även	den	verksamhet	som	bedrivs	i	kom-
munala	företag.	Kommunstyrelsen	ska	vidare	uppmärksamt	följa	de	
frågor	som	kan	inverka	på	kommunens	utveckling	och	ekonomiska	
ställning.	Kommunstyrelsen	ska	särskilt	ägna	sig	åt	målsättnings-,	
framtids-	och	uppföljningsfrågor.

I	kommunledningens	verksamhet	ingår	att	utarbeta	gemensamma	
regler,	normer	och	planer	samt	att	följa	upp,	utvärdera	och	utveckla	
nämndernas	verksamheter.	Det	ingår	också	att	arbeta	med	kvalitetsfrå-
gor,	informera	om	ny	lagstiftning,	huvudmannaskapsgränser	m	m.

Ambitionen	är	att	arbetet	ska	koncentreras	och	renodlas	till	större	
strategiska	ledningsfrågor	och	samtidigt	överlåta	åt	nämnderna	att	
självständigt	hantera	sina	respektive	ansvarsområden	inom	fast-
ställda	riktlinjer	och	ramar.	Ledningen	ska	inriktas	mot	målstyrning	
i	kombination	med	utvärdering	och	analys	av	nämndernas	resultat.	
Kommunstyrelsens	roll	som	”koncernledning”	med	ansvar	även	för	
den	verksamhet	som	drivs	i	bolagsform	ska	utvecklas.	

Kommunledningskansliets	enheter	speglar	också	dess	uppdrag:	
allmän	kommunadministration,	ekonomistyrning,	personalutveck-
ling,	stadsplanering	och	mark,	näringslivsfrågor,	samordning	av	
kommundelsverksamhet	och	information/marknadsföring.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunledningskansliets	verksamhet	har	inför	2009	tillförts	2,1	
mnkr,	vilket	ger	ett	kommunbidrag	på	55,0	mnkr.	Den	största	delen	
av	ökningen	är	kompensation	för	lön-	och	prisutveckling.	Bland	
förstärkningarna	märks	också	ökade	resurser	till	kommunchefs-
funktionen,	ökad	marknadsföring,	utökad	personal	för	mark-	och	
planberedskap	samt	på	den	personalpolitiska	sidan	projekt	medar-
betarcentrum.	Flera	av	de	uppdrag	som	ges	verksamheten	ligger	i	
budgetskedet	finansierade	i	den	s	k	bufferten	och	kommer	senare	
att	fördelas	till	de	verksamheter	de	berör.

Kommunstyrelsens uppdrag 2009
Borås	Stads	utveckling	har	under	de	senaste	åren	varit	mycket	
positiv	med	bl	a	en	ökad	befolkningsmängd.	Det	är	viktigt	att	
kommunen	fortsätter	satsningen	på	åtgärder	för	att	skapa	så	goda	
möjligheter	som	möjligt	för	utveckling	och	hållbar tillväxt.	Detta	
utgör	grunden	för	att	kommunen	sedan	skall	kunna	erbjuda	kom-
muninvånarna	en	väl	utbyggd	service	med	god	kvalitet.	Boråsarna	
skall	ha	anledning	att	vara	stolta	över	sin	stad.	Det	politiska	anslaget	
i	budgeten	2009	är	att	Borås	växer	och	skall	fortsätta	att	växa.

Mot	 tillväxtmålet	svarar	också	uppdraget	att	nu	aktualisera	den	
strategiska planen	för	Borås.	Samma	gäller	projekten	”Attraktiv	
stad”	samt	det	uppdrag	som	finns	för	att	gå	vidare	i	samarbetet	
med	näringslivet	 i	BoråsBorås.	För	dessa	uppdrag	finns	ökade	
resurser	avsatta	2009.

Under	2009	skall	 internationaliseringsarbetet	utvecklas.	Ett	
antal	projekt	kommer	att	genomföras	med	anknytning	till	Kina,	
Indonesien	och	Frankrike.	På	miljöområdet	får	Kommunstyrel-
sen	i	uppdrag	att	utveckla	en	bättre	miljö,	folkhälsa	samt	hållbar	
utveckling	genom	att	inrätta	ett	”Hållbarhetsråd”.
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Inom barn‑ och ungdomsområdet	skall	kommundelarnas	arbete	
mot	t	ex	mobbing	och	främlingsfientlighet	stöttas	genom	att	Kom-
munstyrelsen	tar	initiativ	till	att	ta	fram	modeller	för	ett	centralt	
värdegrundande	arbete.

Uppdraget	att	under	2008	ta	fram	ett	kundvalssystem	inom	vård	
och	omsorg	fortsätter	under	2009.	Inom	skolområdet	utvecklas	för-
utsättningarna	för	att	eventuellt	införa	en	”kommunal skolpeng”

Borås	Stad	har	drivit	ett	tvåårigt	projekt	för	att	skapa	en	borås24‑
portal	på	Internet	som	ett	 led	 i	att	bli	en	24-timmarskommun.	
Projektet	skall	avslutas	under	2008	och	övergå	i	ett	driftskede	2009.	
Portalen	som	skapas	är	ett	ramverk	som	innebär	att	kommunens	
brukare	via	inloggning	i	datorn	ska	kunna	utföra	personliga	tjänster	
genom	att	man	får	 tillgång	till	kommunala	verksamhetssystem,	
oberoende	av	tid	och	plats,	på	ett	säkert	sätt.	
	
Ekonomistyrningen	fortsätter	att	förbättra	budget,	årsredovisning	
och	andra	styr-	och	uppföljningsprocesser.	Detta	innebär	ett	arbete	
med	att	tillsammans	med	den	politiska	ledningen	föra	ut	och	få	för-
ståelse	för	ekonomiska	styrsignaler	i	organisationen.	Den	ekonomiska	
utvecklingen	under	2008/2009	påkallar	särskild	uppmärksamhet	och	
är	konkret	kopplat	till	ambitionsnivån	i	flera	projekt.

Borås	Stad	arbetar	personalpolitiskt	aktivt	för	ökad	jämställdhet	
och	mångfald.	Mångfald	i	form	av	olikheter	 i	kompetens,	erfa-
renhet,	bakgrund	och	andra	personliga	förutsättningar	är	en	styrka	
som	kommunen	aktivt	 ska	 ta	 tillvara.	Arbetet	med	att	minska	
sjukfrånvaron	bland	kommunens	anställda	måste	ha	fortsatt	hög	
prioritet	genom	att	intensifiera	arbetet	med	rehabilitering,	utveckla	
samverkan	med	företagshälsovården	och	lyfta	fram	goda	exempel	
på	hälsofrämjande	arbete.

Näringslivsfrågorna	förstärks	i	budgeten.	Det	strategiska	arbetet	
inriktas	under	2009	på	främst	följande	fem	huvudområden:	
-	 Affärsdriven	miljöutveckling
-	 Upplevelseindustri
-	 Generationsskifte
-	 Nätverk
-	 Internationell	utveckling

Uppdraget	att	stödja	infrastrukturens utveckling	fortsätter	med	
att	Banverkets	förstudie	av	Götalandsbanans	sträckningar	fram	till	
Borås	från	väster	kompletteras	med	en	ny	förstudie	av	fortsättningen	
genom	Borås	och	österut.	Denna	förstudie	kommer	tillsammans	
med	vår	egen	utredning	att	visa	på	de	utvecklingsmöjligheter	som	
projektet	medför	för	staden	i	form	av	nya	områden	för	boende	och	
verksamheter.	Arbetsplanen	som	Vägverket	påbörjat	för	riksväg	
27	delen	Kråkered	–	Viared	kommer	också	att	påverka	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	anpassning	av	verksamheten	för	önskad	
samhällsutveckling.
	

Borås	Stad	deltar	tillsammans	med	övriga	Sjuhäradsbygden	i	arbete	
med	mål	att	nå	Levande	Landsbygd	i	Sjuhärad	2013.

Investeringar

Inköp och försäljning av fastigheter
För	inköp	av	fastigheter	budgeteras	ett	årligt	belopp	på	10,0	mnkr.	
Samtidigt	beräknas	fastigheter	säljas	för	50,0	mnkr	under	2009.	

Utbyggnad av industriområden
Utbyggnad	av	industriområden	har	budgeterats	till	ett	belopp	på	
12,0	mnkr	under	år	2009.	

Utbyggnad av nya bostadsområden
För	utbyggnad	av	nya	bostadsområden	avsätts	under	år	2009	ett	
belopp	på	12,0	mnkr.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Kommunledning, administration
Nettokostnader	tkr -29	201 -38	733 -41	592

Information och marknadsföring
Nettokostnader	tkr -5	817 -8	059 -8	467

Nämnd- och styrelseverksamhet
Nettokostnader	tkr -7	966 -7	614 -7	882

Markförsörjning, arrenden
Nettointäkter	tkr 3	784 4	666 4	939

Totalförsvar och samhällsskydd
Nettokostnader	tkr -679 -235 -449

Tomträttsavgälder, Näringsliv
Nettointäkter	tkr 1	619 1	624 1	200

Tomträttsavgälder Bostäder
Nettointäkter	tkr 6	687 6	781 7	028

Grundskola, centrala utvecklingsprojekt
Nettokostnader	tkr -3	321 -7	424 -7	860

Vård och omsorg, centrala utvecklingsprojekt
Nettokostnader	tkr -2	759 -3	003 -3	413
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Administrativ service

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 101	214 98	146 105	572
Kostnader -114	116 -110	846 -118	322
Nettokostnader -12	902 -12	700 -12	750
Kommunbidrag 15	300 14	700 14	750
Resultat 2	398 2	000 2	000
Ackumulerat	resultat 5	000 5	000 -
Nettoinvesteringar -669 -1	400 0

Kommunstyrelsens uppgift 
– Administrativa kontoret
Kommunstyrelsen	skall	genom	Administrativa	kontoret	skall	stödja	
kommunens	kärnverksamhet	i	administrativa	frågor.	Här	är	samlat	
central	kompetens	avseende	redovisning,	finansiering,	data,	arki-
vering,	upphandling,	lönehantering	och	löneförhandling.	Målet	för	
Administrativa	kontorets	verksamheter	är	att	på	ett	kostnadseffektivt	
sätt	ge	en	avancerad	hjälp	till	förvaltningarna	samt	tillhandahålla	
moderna	och	funktionella	verktyg.	Administrativa	utvecklingspro-
jekt	initieras	och	drivs	i	samråd	med	övriga	förvaltningar.

Verksamheter	som	riktar	sig	mot	allmänheten	inryms	i	Administra-
tiva	kontoret.	Här	finns	kommunens	huvudväxel,	Stadshusets	recep-
tion,	de	borgerliga	förrättningarna	samt	information	och	rådgivning	
gentemot	allmänheten	 i	konsument-,	energi-	och	bostadsfrågor.	
Inom	Administrativa	kontoret	finns	även	stadsarkivet.

Ekonomiska förutsättningar
Administrativa	kontoret	finansierar	huvudsakligen	sin	bruttokost-
nader,	ca	120	mnkr,	med	avgifter	från	brukande	förvaltningar.	Eko-
nomiskt	sett	så	har	de	senare	åren	inneburit	relativt	stora	överskott.	
Mot	denna	bakgrund	har	intäkternas	fördelningsgrunder	successivt	
ändrats	samt	ett	 resultatkrav	på	2,0	mnkr	åsatts	verksamheten.	
Denna	modell	föreslås	gälla	också	2009.

Kommunstyrelsens uppdrag 2009
Under	2009	fortsätter	arbetet	med	projekt	”eHandel	100%”.	Detta	
innebär	att	alla	fakturor	på	sikt	skall	hanteras	elektroniskt.	

Centraliseringen	kommer	att	fortsätta	av	lönehantering.	Målet	är	
att	de	tekniska	nämnderna	och	Utbildningsnämnden	2009	övergår	
till	resurshanteringen.	Införandet	av	Heroma	kompetens	kommer	
påbörjas,	som	är	ett	IT-stöd	för	kompetensinventering	och	kom-
petensanalys.

Under	2008	installerades	ett	nytt	s	k	”kärnnät”,	och	i	detta	ingick	
moduler	för	trådlöst	nät.	Systemet	kommer	2009	att	implementeras	
i	kommunen.	Dataenheten	har	i	uppdrag	att	analysera	it-nivån	bl	a	
i	våra	skolor.

Bostadsinformationen	skall	2009	vidareutveckla	projekt	–	Bokvämt,	
som	sedan	den	7	april	2008	ingår	i	den	ordinarie	verksamheten.	
Projektet	har	sker	i	ett	samarbete	mellan	kommunen,	AB	Bostäder	
och	Fastighetsägarna.	Syftet	är	att	utveckla	ett	attraktivt	boende	för	
enskilda	som	behöver	ett	tillgängligt	boende.
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Kommungemensam verksamhet

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 25	917 27	438 28	906
Kostnader -234	228 -226	938 -262	806
Nettokostnader -208	311 -199	500 -233	900
Kommunbidrag 194	050 199	500 233	900
Resultat -14	261 0 0
Ackumulerat	resultat - - -
Nettoinvesteringar -274 -5	000 -5	000

Kommunstyrelsens uppgift
- Kommungemensam verksamhet
Under	den	Kommungemensamma	verksamheten	har	de	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	Sveri-
ges	Kommuner	och	Landsting,	Sjuhärads	kommunalförbund	samt	
kommunens	bidrag	till	NAVET.	Bidrag	ges	även	då	kommunen	
har	åtagit	sig	att	svara	för	hyran	för	Stiftelsen	PROTEKOs	lokaler	
liksom	att	bidra	till	Åhagastiftelsens	verksamhet.	Större	poster	i	
den	kommungemensamma	verksamheten	är	kommunens	avgift	till	
Södra	Älvsborgs	Räddningstjänstförbund	samt	aktieägartillskott	till	
Västtrafik	för	kollektivtrafikens	nettokostnader.

En	annan	omfattande	verksamhet	som	finansieras	över	den	kom-
mungemensamma	ramen	är	Arbetsmarknadsinsatser	som	omfattar	
kommunens	samlade	 insatser	 inom	det	sysselsättningspolitiska	
området.	Huvudinriktningen	här	är	åtgärder	för	att	minska	ung-
domsarbetslösheten	och	underlätta	inträdet	på	arbetsmarknaden	för	
personer	med	fysiska	och	socialmedicinska	handikapp,	flyktingar	
och	gruppen	långtidsarbetslösa.

Ekonomiska förutsättningar
Av	det	ekonomiska	sammandraget	framgår	att	nettokostnaderna	totalt	
ökar	med	34,4	mnkr	eller	17	%.	Av	verksamhetsmåtten	framgår	att	
det	är	kollektivtrafiken,	Arbetsmarknadsinsatser	och	ökade	bidrag	
till	Kommunalförbundet	som	står	för	de	största	relativa	ökningarna.	
Utöver	de	här	redovisade	satsningarna	på	kollektivtrafik	så	finns	yt-
terligare	13	mnkr	avsatta	för	detta	ändamål	i	den	centrala	bufferten.

Kommunstyrelsens uppdrag 2009

Näringslivsfrämjande åtgärder
Borås	Stad	har	åtagit	sig	att	svara	för	hyran	för	stiftelsen	PROTEKO:s	
lokaler.	Stiftelsen	är	ett	fristående	resurscentrum	för	utbildning	och	
rådgivning	för	företag	inom	tekoområdet	och	närliggande	branscher.	
Hyran	beräknas	2009	till	1	743	tkr.

Räddningstjänst
Kommunerna	Borås,	Bollebygd,	Svenljunga,	Tranemo	och	Ul-
ricehamn	har	bildat	ett	räddningstjänstförbund,	Södra	Älvsborgs	

Räddningstjänstförbund,	som	skall	 svara	 för	 räddningstjänsten	
inom	området.	Förbundets	kostnader	ersätts	 av	kommunerna	
utifrån	en	fördelning	som	består	till	7	%	av	en	grundavgift,	medan	
resterande	93	%	baseras	på	befolkningsmängden	den	1	juli	2008.	
Borås	Stad	svarar	för	62,45	%	av	förbundets	kostnader	2009,	vilket	
motsvarar	64,4	mnkr.

Stöd till kulturverksamhet
Kommunen	betalar	årligen	ut	ett	bidrag	på	1	mnkr	till	Åhagastiftel-
sen.	I	bidragsprövningen	ingår	en	redovisning	från	stiftelsens	sida	
över	bidragsstödda	arrangemang.

Kommunikationer
Västtrafik,	som	ansvarar	för	kollektivtrafiken	i	Borås,	upphandlar	
denna	genom	olika	entreprenader.	Biljettintäkterna	 täcker	 inte	
entreprenadkostnaderna	varför	Borås	måste	lämna	ett	aktieägar-
tillskott	på	98	mnkr	 till	Västtrafik	 för	2009.	Direkt	 finansierat	
inom	denna	ram	är	introduktionen	av	ungdomsrabatten	för	ca	2,0	
mnkr.	Medel	finns	också	avsatta	inom	den	centrala	bufferten	för	
att	fr	o	m	hösten	2009	kunna	erbjuda	avgiftsfri	kollektivtrafik,	kl	
10-14		samt	enhetstaxa.	De	två	senare	reformerna	är	villkorade	
till	den	ekonomiska	utvecklingen	under	2009.	Kommunstyrelsen	
får	i	uppdrag	att	utreda	de	ekonomiska	och	verksamhetsmässiga	
förutsättningarna	för	detta.

Vårdnadsbidrag
Fr	o	m	oktober	2008	kan	föräldrar	som	har	barn	i	åldern	1-3	år	
få	vårdnadsbidrag	med	3	000	kr/månad	om	barnet	inte	placeras	i	
förskola	som	finansieras	av	kommunen.

Grundskola
Från	och	med	januari	2007	övertog	Kommunstyrelsen	kostnaderna	
för	elevernas	skolkort	 för	 skolskjutsar	 i	 linjetrafiken	 för	2009	
beräknas	3	mnkr.

Arbetsmarknadsinsatser
Verksamheten	har	varit	under	översyn	2008	i	samband	med	ett	
budgetunderskott	på	ca	10	mnkr	samt	att	2007	års	verksamhet	
överskridit	budget	med	ca	5	mnkr.

Målet	för	2009	är	att	få	kostnadskontroll	och	budget	i	balans	med	
befintlig	verksamhet.	Arbetet	intensifieras	med	att	omsätta	lönebi-
drag	och	OSA	anställda	till	reguljära	anställningar	för	att	därigenom	
bereda	plats	för	nya	personer	att	lotsa	in	på	arbetsmarknaden	och	
ta	”socialt	ansvar”	för	svaga	grupper,	samt	minska	beroendet	av	
försörjningsstöd	för	individer	och	familjer.

Budgeten	ger	utrymme	för	samma	antal	Ferie/Passungdomar	som	
tidigare	(100	resp	225)	platser.

Arbetsmarknadsinsatser	är	en	prioriterad	verksamhet	som	särskilt	
motiverar	att	den	är	effektiv	för	att	få	ut	mesta	möjliga	ur	organisatio-
nen.	Under	2009	kommer	därför	några	förändringar	i	finansieringen	
att	prövas	där	den	nu	helt	centrala	finansieringen	kompletteras	med	
ersättning	från	nyttjande	förvaltningar	eller	bolag.
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Investeringar

Investeringar i befintliga anläggningar
För	reinvesteringar,	dvs	värdehöjande	förändringar	av	befintliga	
anläggningar	eller	ändrad	systemutformning,	budgeteras	ett	årligt	
belopp	på	5,0	mnkr.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Bidrag till samarbetsorganisationer, 
Kommunalförbundet, SKL
Nettokostnader	tkr -10	623 -11	318 -13	456

Näringslivsfrämjande åtgärder, PROTEKO
Nettokostnader	tkr -1	695 -1	709 -1	743

Räddningstjänst
Nettokostnader	tkr -59	888 -62	525 -64	434

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Stöd till kulturverksamhet, Åhagastiftelsen
Nettokostnader	tkr -1	000 -1	000 -1	000

Kommunikationer, Västtrafik AB
Nettokostnader	tkr -81	632 -89	312 -99	150

Skolskjutsar, linjetrafik
Nettokostnader	tkr -2	306 -2	400 -3	000

Vårdnadsbidrag
Nettokostnader - - -2	000

Arbetsmarknadsinsatser
Nettokostnader	tkr -47	120 -42	576 -49	242
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Valnämnden

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 0 0 1 066
Kostnader -181 -300 -2 866
Nettokostnader -181 -300 -1 800
Kommunbidrag 300 300 1 800
Resultat 119 0 0
Ackumulerat resultat 0 0 0
Nettoinvesteringar - - -

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

Kommunen är indelad i tre valkretsar med tillsammans 81 valdi-
strikt. Kostnaderna för verksamheten under valår består till största 
delen av arvoden till valförrättarna i de olika distrikten. Under de år 

som inte är valår begränsas kostnaderna till arvoden till valnämn-
dens ledamöter, lokalhyror för förvaring av material och nödvändiga 
kompletteringar av valmaterial.

Ekonomiska förutsättningar
Nämndens kommunbidrag ökas till 1,8 mnkr under 2009 då val 
till EU-parlamentet kommer att hållas. Bruttokostnaden för valet 
beräknas till 3,3 mnkr och statsbidrag erhålls med 1,1 mnkr. Kost-
nader för valet som redovisas på annat ställe i administrationen är 
0,4 mnkr.

Nämndens uppgift 2009
Nämnden kommer 2009 att genomföra val till EU-parlamentet. 
En organisation byggs upp för att hantera 81 valdistrikt. En viktig 
del är att föra ut information och reklam varför 330 tkr avsätts för 
detta ändamål.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Antal valdistrikt 81 81 81
Antal röstberättigade till EU-valet - - 75 982
Kostnad kr per röstberättigad - - 23:80
Nettokostnader tkr -119 -300 -1 800
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Lokalförsörjnings-
nämnden

Resurstilldelningen	till	Lokalförsörjningsnämndens	är	i	budgeten	
fördelat	på	 två	kommunbidrag	eller	ansvarsområden.	De	olika	
områdena	är	fastighetsförvaltning,	samt	övrig	verksamhet.

Fastighetsförvaltning

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 486	818 497	006 525	499
Kostnader -486	096 -495	932 -525	499
Nettokostnader 722 1	074 0
Kommunbidrag 0 0 0
Resultat 722 1	074 0
Ackumulerat	resultat 7	505 8	579
Nettoinvesteringar -1	377 -12	000 -12	500

Nämndens uppgift - Fastighetsförvaltning
Lokalförsörjningsnämndens	huvuduppgift	 är	att	 tillgodose	de	
kommunala	förvaltningarnas	behov	av	sunda	och	ändamålsenliga	
verksamhets-	och	förvaltningslokaler.	Undantag	från	nämndens	
ansvar	är	lokaler	och	verksamhetsspecifika	anläggningar	hos	bl	a	
Servicenämnden,	Gatunämnden	och	Fritids-	och	turistnämnden.

Verksamheten	har	tre	huvudinriktningar,	lokalförsörjning,	bygg-
projekt	och	 fastighetsförvaltning.	Målet	 för	 lokalförsörjningen	
är	att	kommunens	verksamheter	bedrivs	i	så	ändamålsenliga	och	
rationella	lokaler	som	möjligt.	Byggverksamhetens	mål	är	att	vara	
samordnande	och	verkställande	i	nybyggnad	och	ombyggnad	av	
kommunala	fastigheter.	Fastighetsförvaltningens	mål	är	att	effektivt	
sköta	kommunala	fastigheter	och	lokaler.	Utveckling	av	fastighets-
förvaltningen	är	en	ständigt	pågående	process.	En	så	låg	kostnads-
nivå	som	möjligt	är	ett	självklart	mål,	utan	att	för	den	skull	ge	avkall	
på	fastigheternas/lokalernas	ändamålsenlighet	eller	underhåll.

Ekonomiska förutsättningar
Verksamhetens	kostnader	 täcks	av	 interna	hyror	 från	brukarna.	
Internhyrorna	baseras	på	kapitalkostnader,	driftkostnader,	fastighets-

skötsel,	städning	och	försäkringskostnader.	Kostnader	för	löpande	
och	planerat	underhåll	fördelas	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	lokalbrukaren	kan	teckna	olika	avtalsnivåer	beroende	på	egen	
kompetens.	Med	hänsyn	till	den	relativt	stora	omsättningen,	525	
mnkr,	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.

Ägda lokaler
Den	 totala	kostnadsmassan	 för	ägda	 internhyresfastigheter	är	
drygt	329	mnkr.	Ytan	har	minskat	med	1	116	m²,	vilket	genererar	
en	kvadratmeterkostnad	på	864	kr/m².	Detta	är	en	ökning	från	
budget	2008	med	47	kr/m²,	dvs	5,8	%.	Anledningen	till	ökningen	
beror	 till	 största	delen	på	att	kapitalkostnaderna	har	höjts	med	
33	kr/m²,	8,1	%.	Kapitalkostnaderna	svarar	för	närmare	52	%	av	
kostnadsmassan.	Konsumtionskostnaderna	svarar	för	18,4	%	och	
har	ökat	med	4,1	%.

Inhyrda lokaler
I	budgeten	för	inhyrda	lokaler	har	den	yta	som	förhyrts	ökat	med	
8	116	m².	Internhyran	för	de	inhyrda	objekt	ger	i	genomsnitt	en	
kostnad	av	1	015	kronor	per	förhyrd	m²,	dvs	en	ökning	med	5,7	%	
per	kvadratmeter	i	förhållande	till	budget	2008.	Huvuddelen	av	alla	
hyresavtal	är	indexuppräknade	med	4,0	%.	Konsumtionsavgifterna	
för	de	inhyrda	objekten	har	ökat	med	10,9	procent.	Konsumtions-
avgifter	inom	gruppen	inhyrda	avser	främst	elavgifter.

Nämndens uppgift 2009
Anspråken	i	samband	med	investeringar	måste	hållas	tillbaka	och	
arbetet	med	tidiga	programbeskrivningar	måste	 intensifieras	för	
att	undvika	fördyringar	i	byggprojektens	sena	planeringsskeden.	
Programmen	skall	vara	så	väl	underbyggda	och	analyserade	att	de	
kan	utgöra	realistiska	underlag	för	beslut	i	Kommunstyrelsen	och	
Kommunfullmäktige.

Det	är	viktigt	att	kvalitén	på	kommunens	fastigheter	fortsätter	att	
höjas	liksom	utvecklingen	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.	
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Lokalförsörjningskontoret	är	certifierade	enligt	ISO	9001	och	ISO	
14001.	Kontorets	målmedvetna	arbete	med	att	införa	ett	kvalitets-
säkrings-	och	miljöledningssystem	har	därmed	verifierats.

Utveckling	av	fastighetsförvaltningen	är	en	ständigt	pågående	pro-
cess.	En	så	låg	kostnadsnivå	som	möjligt	är	ett	självklart	mål,	utan	
att	för	den	skull	behöva	ge	avkall	på	fastigheternas/lokalernas	än-
damålsenlighet	eller	underhåll.	Arbetet	med	energieffektiviseringen	
i	kommunens	fastigheter	fortsätter	under	2009.

I	enlighet	med	Borås	Stads	remissutgåva	(2006-10-01)	angående	
kommunens	miljömål	arbetar	Lokalförsörjningskontoret	med	att	
avveckla	användandet	av	fossila	bränslen	och	effektivisera	upp-
värmning	av	fastigheter.	Avvecklingsplanen	sträcker	sig	fram	till	
år	2012.	Dessutom	arbetar	 förvaltningsenheten	med	att	minska	
elförbrukningen	i	fastigheterna	samt	med	att	minska	energiåtgång	
för	värmeanvändning.

En	viktig	uppgift	är	att	planera	och	pröva	framtida	lokalbehov	i	
Borås	Stad.	Samtliga	in-	och	uthyrningar	sker	genom	enheten.	Den	
treåriga	lokalresursplanen	tas	årligen	fram	i	nära	samarbete	med	
övriga	nämnder.	Genom	att	 få	förvaltningarna	delaktiga	 tidigt	 i	
processen	har	planen	blivit	tydligare	och	mer	aktuell.	Detta	arbets-
sätt	kommer	att	intensifieras	ytterligare	kommande	år	för	att	alla	
skall	uppfatta	lokalresursplanens	betydelse	för	planering.

Målet	är	att	under	2009	fortsätta	 förbättringen	av	 lokalförsörj-
nings-	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	hyres-
kostnaderna.	Nämndens	prövande	roll	skall	vara	stark	och	samspelet	
politiker/verksamhet	prioriteras	ytterligare.

Investeringsbudgeten	för	 fastighetsförvaltningen	omsluter	2009	
ca	156	mnkr.	Bland	de	projekt	Lokalförsörjningsnämnden	arbetar	
med	i	olika	faser	kan	nämnas
-	 Hulta	Ängar	(f	d	sjukhem)
-	 Kulturhuset
-	 Förskola	Liljeberget
-	 Kullagråden
-	 Förskola	Bredared
-	 Förskola	Bäckaryd
-	 Särlaskolan
-	 Bodaskolan
-	 Daltorpskolan	–	idrottslokaler
-	 LSS-boenden

De	olika	 investeringsprojekten	kommenteras	under	 respektive	
brukarnämnd	med	undantag	för	12,7	mnkr.

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	
för	2009	är	4	138	MWh/år.

•

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	2009	beräknas	till	53,3	kWh/år.
Ett	annat	mål	är	att	värmeeffektivsera	kommunens	lokaler.	
Här	är	målet	att	minska	förbrukningen	av	energi	med	20	%	
med	utgångspunkt	från	år	2000.	Åtgången	var	139	kWh/år	vid	
start	och	för	2009	beräknas	118	kWh/år.

Investeringar

Avveckling av oljepannor
Arbetet	med	att	ersätta	gamla	oljepannor	fortsätter.	För	ändamålet	
avsätts	14,5	mnkr	fördelat	över	tre	år.

Ventilations- och energisparåtgärder
För	ventilations-	och	energisparåtgärder	vid	bl	a	Viskaforsskolan	
och	övrig	energieffektivisering	2009	avsätts	5,5	mnkr.

Mindre fastighetsinvesteringar
För	oförutsedda	investeringar	i	fastighetsbeståndet	avsätts	1	mnkr	
per	år.

Handikappanpassning Kommunala lokaler
Begränsad	tillgänglighet	till	de	kommunala	lokalerna	är	ofta	en	
realitet	för	många	grupper	med	rörelse-	och	funktionshinder.	En	
tillfällig	projekttjänst	kommer	att	tillsättas	som	skall	arbeta	med	
dessa	frågor.	I	investeringsbudgeten	avsätts	därför	1,0	mnkr	årligen	
för	åtgärder	som	syftar	till	att	förbättra	tillgängligheten	för	dessa	
grupper.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Ägda fastigheter
Intäkter	tkr 298	537 313	124 326	342
Kostnader	tkr -296	693 -311	987 -329	107
Varav
-	driftkostnader	tkr -11	599 -11	683 -12	566
-	konsumtionsavgifter	tkr -55	888 -58	403 -60	632
-	löpande	underhåll	tkr -18	952 -17	494 -17	354
-	planerat	underhåll	tkr -23	024 -29	732 -29	427
-	förvaltningskostnad	tkr -16	783 -11	400 -12	170
-	lokalbankskostnader	tkr -3	102 -2	904 -3	132
-	kapitalkostnader	tkr -152	354 -157	953 -170	191
Resultat	tkr 1	844 1	137 0

Antal ägda m2 386	003 381	220 381	097
Kostnader	kr/m2 768 818 863
Antal hyrda m2 161	007 159	731 167	847
Kostnad	kr/m2 954 989 1	014

•

•
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Övrig verksamhet

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 138	931 130	190 142	080
Kostnader -148	223 -153	490 -167	680
Nettokostnader -9	608 -23	300 -25	600
Kommunbidrag 18	900 23	300 25	600
Resultat	efter	kommunbidrag 9	608 0 0
Ackumulerat	resultat 8	800 8	800 -
Nettoinvesteringar - - -

Nämndens uppgift – Övrig verksamhet
I	Lokalförsörjningsnämndens	övriga	verksamhet	 ingår	ett	antal	
mycket	olika	verksamheter	som	ansvarar	solidariskt	för	ramens	
resultat.	Ett	undantag	är	dock	skogsverksamheten,	vars	 resultat	
särredovisas	och	således	inte	påverkar	de	övriga.

Ledningsadministrationen	omfattar	Lokalförsörjningsnämndens	
och	kontorets	gemensamma	administration	samt	personalserve-
ringarna	 i	Fullmäktigehuset,	Stadshuset	och	 förvaltningshuset	
Nornan.	

Övriga fastigheter	 innehåller	ett	antal	fastigheter	som	av	olika	
anledningar	är	svåra	att	hantera	inom	lokalförvaltningens	intern-
hyressystem.	Detta	 innebär	 i	princip	att	hyran	 inte	helt	 täcker	
respektive	fastighets	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

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

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

Äldreboendet	avser	boende	för	äldre	med	biståndsbeslut.	Inom	
gruppen	ägda	och	hyrda	boende	finns	688	lägenheter.	Dessutom	
”blockförhyrs”	232	lägenheter	av	olika	hyresvärdar.

Pensionärslägenheterna	omfattar	30	bostadsrättslägenheter	i	anslut-
ning	till	servicehuset	Duvan	på	Lugnet.	Ambitionen	är	att	lägenhe-
terna	successivt	skall	förändras	från	äldreboende	till	LSS-boende	eller	
annan	form	av	anpassat	boende.

Skogen	är	en	nationell	tillgång	och	målet	för	verksamheten	är	en	
skötsel	som	leder	till	uthålligt	god	avkastning	samtidigt	som	den	
biologiska	mångfalden	behålls.	Vid	skötseln	skall	hänsyn	tas	även	

till	andra	allmänna	mål	som	finns,	då	kommunens	skogsbruk	präglas	
av	närheten	till	tätort.	Hänsynstagande	skall	tas	till	skogen	som	resurs	
för	fritid	och	rekreation.	Av	det	samlade	skogsinnehavet	på	9	200	
ha	utgörs	ca	6	000	ha	av	exploaterings-	och	2	500	ha	av	naturvårds-
skog.	700	ha	är	avsett	som	naturreservat.	Skogsavfallet	omvandlas	
till	bränsleflis,	som	levereras	till	Borås	Energi	och	Miljö	AB.	För	
att	begränsa	effekten	av	försurningen	ingår	skogsmarkskalkning	
som	skogsskötselåtgärd.	Som	ett	led	i	rekreationsmålet	utarrenderas	
kommunens	skogsmarker	för	jakt.	På	uppdrag	av	Kommunstyrelsen	
	bereds	sysselsättning	för	60	personer	i	offentligt	skyddat	arbete	samt	
för	5	ungdomar	med	särskilda	behov.

Naturvårdande åtgärder	är	kalkning	av	sjöar	och	våtmarker	
samt	fiskevårdsåtgärder	och	särskilda	åtgärder	för	rekreation	och	
naturvård.	Skötseln	av	naturreservaten	vid	Rya	åsar,	Torpanäset	och	
Flenstorp	redovisas	här.	Verksamheten	vid	Ryaåsar	grundas	på	en	
s	k	skötselplan,	som	upprättats	i	samarbete	med	Kommunlednings-
kansliet.	Fiskevårdsåtgärderna	består	av	inplantering	av	fisk	och	
skötsel	av	kommunens	kortfiskevatten.	Målet	med	inplantering	av	
fisk	samt	satsningen	på	Ryaåsar	är	att	öka	kommunens	attraktivitet	
i	fritids-	och	rekreationshänseende.

Ekonomiska förutsättningar
Nämndens	ram	har	kompenserats	för	det	ökade	underskottet	inom	
äldreboendet	med	2,0	mnkr.	Däremot	ges	det	inte	i	budgetläget	
någon	kompensation	för	”omflyttningstomheter”.

Nämndens uppdrag 2009
De	verksamheter	som	planerar	förändringar	under	2009	är	LSS-boen-
de	och	äldreboende.	Här	finns	uppdrag	påbörja	byggnation	av	6	
st	nya	LSS-lägenheter	på	Hässleholmen	3:2	samt	äldreboende	på	
Dalhem.

Inom	skogsverksamheten	planeras	ett	år	med	gallring	av	kommu-
nens	yngre	skogar	samt	återställande	av	stormskadade	områden.

Naturvårdsinsatserna	på	kommunens	egna	marker	kommer	att	öka.	
En	satsning	på	”natur-	och	rekreationsleder”	planeras	starta	2009.	
Lokalförsörjningsnämnden	ansvarar	 för	kommunens	allmänna	
natur-	och	 rekreationsleder	medan	Fritids-	och	 turistnämnden	
ansvarar	för	motions-	och	elljusspår.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Pensionärsbostäder
Antal	hyrda	lägenheter 30 30 30
Yta	m2 1	897 1	897 1	897
Kostnad	per	m2 876 857 957
Intäkt	per	m2 889 848 910

Äldreboende
Intäkter 49	263 48	554 56	762
Kostnader -55	062 -55	405 -63	891
Resultat -5	800 -6	851 -7	129
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

LSS-boende
Intäkter 13	474 13	725 15	551
Kostnader -19	902 -21	104 -23	442
Resultat -6	428 -7	379 -7	891

Skogsdrift
Avverkning
-	slutavverkning	m3	sk	1 9	200 8	700
-	gallring	m3	sk	2 14	000 15	500
-	gallring	OSA	m3	sk 5	500 5	000
-	flis	m3	sk 1	800 1	800

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Avverkning	totalt	m3	sk 73	650 31	000 31	000

Flisproduktion
Flisad	volym	m3	s 8	200 15	000 15	000

Kalkning
Spriden	kalkmängd	(ton)	totalt 4	349 4	065 4	220

OSA-arbeten
Antal	OSA 53 65 60
Antal	dagsverken 10	924 11	000 11	000
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Servicenämnden

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 259	210 248	000 261	000
Kostnader -257	082 -248	000 -261	000
Nettokostnader 2	128 0 0
Kommunbidrag 0 0 0
Resultat 2	128 0 0
Ackumulerat	resultat 9	585 0 0
Nettoinvesteringar -14	343 -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	effektiv	
och	rationell	produktion.	Verksamheten	skall	kontinuerligt	anpassas	
till	den	volym	och	kvalité	som	beställs.	Servicenämnden	tillhanda-
håller	följande	tjänster
-	 tryckeriservice	och	kopieringstjänster
-	 entreprenad,	parkverksamhet	och	idrottsanläggningsskötsel
-	 bygg-	och	fastighetsservice	
-	 fordonsuthyrning
-	 verkstadsservice,	förrådshållning	och	uthyrning

Servicenämnden	har	som	övergripande	mål	för	sin	verksamhet	att	i	
utbudet	av	tjänster	vara	en	rationell	utförare	som	erbjuder	god	service	
till	konkurrensmässiga	priser.	Verksamheten	skall	i	huvudsak	finansie-
ras	med	intäkter	som	baseras	på	nämndens	självkostnader.	En	annan	
viktig	uppgift	är	att	utgöra	en	prisdämpande	faktor	på	den	kommunala	
marknaden	för	anläggnings-	och	skötselentreprenader.

Servicekontoret	har	kompetent	och	motiverad	personal	där	kundens	
behov	står	i	centrum.	Kontorets	anställda	har	också	specifika	lokal-	
och	yrkeskunskaper,	som	är	väsentliga	för	nyproduktion	och	för	att	
kommunens	anläggningar	ska	fungera.

Ledstjärnor	för	Servicekontoret	som	alltid	skall	prägla	beteendet	
och	sättet	att	utföra	arbetsuppgifterna
-	 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	medarbet-
are,	kollegor	och	arbetskamrater	och	deras	arbetssituation.

-	 Sund ekonomi	Bra	ekonomisk	kontroll	på	vår	verksamhet!
-	 Affärer	Vara	omdömesgill	och	klok	i	beställare/utförandeproces-

sen.

Ekonomiska förutsättningar
Ett	ekonomiskt	0-resultat	budgeteras	för	Servicenämnden	under	år	
2009.	Servicenämnden	kan	inte	automatiskt	kostnadskompensera	
sig	i	priserna	till	brukarna.	Verksamheten	måste	löpande	rationa-
liseras	 för	att	möta	utvecklingen.	Kommunstyrelsen	förutsätter	
att	Servicenämnden	bidrar	 till	att	uppfylla	de	effektivitets-	och	
rationaliseringskrav	som	ställs	på	de	tekniska	verksamheter	som	
är	nämndens	huvudbeställare.	Nämnden	uppmanas	här	att	ta	fram	
nyckeltal	som	beskriver	verksamhetens	effektivitet	och	kapacitets-
utnyttjande	när	det	gäller	personal	och	maskiner.

Nämndens uppdrag 2009
Budgeten	för	2009	bygger	på	att	de	nu	gällande	beställnings-	och	
planeringsrutinerna	hos	de	största	beställarna	Gatukontoret,	Lokal-
försörjningskontoret	och	Fritids-	och	turistkontoret	utvecklas	vidare	
i	en	samsyn	kring	beställare/utförare-relationen	i	Borås	Stad.

Servicekontoret	har	genomfört	 inflyttningen	 till	nya	ändamåls-
enliga	lokaler	på	Pantängen.	Samtidigt	har	Servicekontoret	tagit	
över	 förvaltningsansvaret	 för	hela	anläggningen,	Borås	Energi	
Nät	AB	är	hyresgäst	i	anläggningen	för	ca	¼	av	ytan	och	resten	
nyttjas	av	Servicekontorets	verksamhet.	Genom	detta	finns	goda	
förutsättningar	under	de	närmaste	åren	för	Borås	Stad	att	nå	goda	
synergivinster	genom	att	samarbete	såväl	inom	anläggningen	på	
Pantängen	som	inom	entreprenadverksamheten.

Den	goda	konjunkturen	under	2007	inom	bygg-	och	anläggnings-
branschen	har	 fortsatt	under	2008,	men	en	avmattning	väntas	
under	2009.	Kontoret	tror	på	ett	relativt	stort	utbud	och	att	en	stark	
efterfrågan	på	entreprenadjobb,	inte	minst	inom	anläggningssidan.	
Under	2009	kommer	de	sektorer	där	Bygg/	Fastighetsservice	verkar	
att	utsättas	för	mer	konkurrens.	Genom	att	erbjuda	hög	servicegrad	
och	personal	med	bra	kompetens	bedöms	tjänsterna	bli	efterfrågade	
i	tillräcklig	omfattning.	

Nämnden	skall	även	fortsättningsvis	fokusera	på	effektivitetsut-
veckling.	Detta	innebär	jämförelser	med	andra	liknande	enheter	
inom	andra	kommuner	samt	med	aktörer	på	den	öppna	mark-
naden.	Ambitionen	är	att	ha	en	hög	professionell	nivå	inom	alla	
områden.
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Nämnden	måste	ständigt	anpassa	personalstyrkan	och	dess	kom-
petenser	till	den	levererande	produktmixen	och	de	typer	av	tjänster	
som	kunderna	efterfrågar.	Kontoret	måste	också	se	till	att	ha	rätt	
kompetens	i	organisationen.	Det	kommer	att	ställas	höga	krav	på	
förmågan	att	rekrytera	nya	medarbetare	med	kunskaper	och	erfa-
renheter	som	motsvarar	behoven	under	de	närmaste	åren.

Sedan	Servicekontoret	bildades	har	beställar/utförarmodellen	konti-
nuerligt	följts	upp.	Utredningarna	har	visat	att	Servicekontoret	som	
utförare	successivt	anpassat	sin	verksamhet	till	de	förutsättningar	som	
givits.	I	förändringsarbetet	är	det	en	förutsättning	att	konkurrensen	
bidrar	till	att	nå	ökad	effektivitet.	De	största	beställarna,	Gatunämn-
den,	Lokalförsörjningsnämnden	och	Fritids-	och	turistnämnden	ges	
möjlighet	att	öka	den	del	av	sin	volym	som	skall	konkurrensutsät-
tas.	Den	fortsatta	utvecklingen	ställer	därför	krav	på	beredskap	för	
eventuella	anpassningar	hos	Servicenämnden.	För	Servicenämnden	
gäller	det	också	att	i	sin	verksamhet	noga	beakta	Konkurrensrådets	
synpunkter	och	gränserna	för	arbetena	i	den	s	k	gråzonen.	Gränsen	
för	denna	typ	av	uppdrag	skall	tolkas	restriktivt.	I	fråga	om	arbeten	
utanför	kommungränsen	skall	dessa	underställas	Kommunstyrelsen	
före	beslut.	

Investeringar

Fordon och maskiner
Berörda	nämnder	och	bolag	uppmanas	att	samutnyttja	fordon	t	ex	
lastväxlarbilar	inom	renhållningen.	Servicenämnden	håller	genom	
sin	fordonsenhet	samtliga	förvaltningar	med	s	k	förvaltningsgemen-
samma	fordon	och	maskiner.	För	utbyte	av	fordon	och	maskiner	
budgeteras	15,0	mnkr.	Vid	nyinköp	skall	miljöfordon,	där	så	är	
möjligt,	upphandlas.

Kopiatorer/utskriftsenheter
Tryckeriet	ansvarar	för	merparten	av	kommunens	kopiatorer	och	
utskriftsenheter.	Maskinerna	köps	in	och	hyrs	ut	genom	internhy-
resavtal	till	de	beställande	förvaltningarna.	För	2009	avsätts	3,0	
mnkr	till	Servicenämndens	förfogande.

Övergripande verksamhetsmål

Miljö
Utgångsläget	2007	är	att	30	%	av	personfordonen	i	Borås	Stad	är	
miljöfordon.	Servicenämnden	har	som	förbättringsmål	2009	satt	
upp	att	40	%	av	personfordonen	är	miljöfordon	i	slutet	av	året.

Egen organisation
Sjukfrånvaron	hos	Servicekontoret	ligger	på	ca	6	%	vilket	är	under	
kommunens	genomsnitt.	Målet	är	att	sjukfrånvaron	skall	minska	
under	2009	genom	förebyggande	arbete.

Antalet	timanställda	den	1	nov	2007	minskade	med	5	personer	till	
totalt	11	st	jämfört	med	2006.	Målet	är	att	minska	antalet	timanställ-
da	så	lång	det	är	möjligt.	Tillfälliga	förstärkningar	undantages.

Sysselsättningsgraden	ökade	under	2007	från	90,6	%	till	92,8	%.	
Målet	är	att	de	medarbetare	som	så	önskar	det	skall	vara	heltids-
anställda.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Ledning och administration
Resultat	tkr 0 0 0

Tryckeriservice
Kundomslutning	tkr 12	423 12	000 13	500
-	Borås	Stad 11	305 10	900 12	300
-	Borås	Lasarett 248 250 260
-	föreningar 870 850 940
Resultat	tkr 193 0 0
Nettoinvesteringar	tkr -3	007 -3	000 -3	000

Anläggning/park/fritid
Kundomslutning	tkr 185	538 178	200 191	000
-	internt	servicekontoret 16	446 19	600 19	500
-	Gatukontoret 99	330 102	400 106	000
-		övriga	förvaltningar	och	

kommunala	bolag 53	247 39	800 46	600
-	övriga	externa	kunder 16	505 16	400 18	900
Resultat	tkr 3	250 0 0

Bygg- och fastighetsservice
Kundomslutning	tkr 36	961 33	415 37	983
-	internt 4	896 2	673 2	433
-	Lokalförsörjningskontoret 22	006 26	063 25	000
-		övriga	förvaltningar	och	

kommunala	bolag 10	059 4	679 10	550
Resultat	tkr 22 0 0

Fordon
Kundomslutning	tkr 49	164 42	163 45	884
-	internt 15	107 6	363 12	784
-	Gatukontoret 3	209 5	500 2	300
-	kommundelskontoren 12	686 12	800 11	500
-	övriga	förvaltningar 2	614 3	500 2	300
-	kommunala	bolag 15	548 14	000 17	000
Resultat	tkr 610 0 0
Nettoinvesteringar	tkr -8	691 -15	000 -15	000

Verkstad/förråd/uthyrning
Kundomslutning	tkr 27	415 27	000 30	000
-	internt 16	997 16	470 22	500
-	Gatukontoret 1	091 5	400 1	200
-		övriga	förvaltningar	och	

kommunala	bolag 7	655 3	780 4	800
-	övriga	kunder 1	672 1	305 1	500
Resultat	tkr -1	947 0 0
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Fritids- och 
turistnämnden

Fritids-	och	Turistnämndens	huvuduppgift	är	att	tillgodose	såväl	
allmänhetens	 som	organisationers	behov	av	anläggningar	 för	
motion,	rekreation	och	tävlingsverksamhet,	samt	att	främja	fritids-
verksamheten	i	kommunen.	

Till	huvuduppgifterna	hör	även	det	viktiga	uppdraget	att	mark-
nadsföra	Borås	Stad	som	en	attraktiv	besöksort,	samt	att	genom	
såväl	riktade	som	generella	insatser	förbättra	hälsan	hos	stadens	

befolkning.	Nämnden	ansvarar	också	för	förvaltning	och	drift	av	
merparten	av	stadens	bad-	och	idrottsanläggningar.	

Andra	uppgifter	är	att	 lämna	föreningsbidrag	till	barn/ungdoms-,	
invandrar-	och	pensionärsverksamhet	samt	att	via	en	central	funktion	
svara	för	uthyrning	av	idrottsanläggningar	i	stadens	samtliga	delar.

Fritids-	och	Turistnämndens	verksamheter	är	indelade	i	två	ekono-
miska	ramar;	fritid-	och	turism	samt	föreningsbidrag.

Fritid och turism

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 42	511 36	102 35	702
Kostnader -146	160 -144	652 -146	952
Nettokostnader -103	649 -108	550 -111	250
Kommunbidrag 102	940 108	550 111	250
Resultat -709 0 0
Ackumulerat	resultat 4	846 4	846
Nettoinvesteringar -7	354 -19	936 -59	236

Nämndens uppgift
Till	Fritids-	och	turistnämndens	huvuduppgifter	hör	att	tillgodose	
såväl	allmänhetens	som	organisationers	behov	av	anläggningar	
för	motion,	rekreation,	upplevelser	och	tävlingsverksamhet	samt	
att	främja	fritidsverksamheten	i	kommunen.	Som	ett	 led	i	detta	
uppdrag	ansvarar	nämnden	för	 förvaltning	och	drift	av	stadens	
bad-,	idrotts-	och	friluftsanläggningar.	

Fritids-	och	turistnämnden	har	huvudansvar	för	det	övergripande	
folkhälsoarbetet	i	kommunen.

Till	detta	hör	riktade	och	generella	insatser	för	att	förbättra	hälsan	
hos	stadens	medborgare	och	arbetet	med	en	trygg	och	säker	kom-
mun,	hälsobokslut	och	ungdomars	inflytande	och	delaktighet.

Idrott- och fritidsanläggningar
Verksamhetens	uppgifter	är	att	med	bra	service	tillhandahålla	en	
god	miljö	i	funktionella	anläggningar	till	skolidrott,	föreningar	och	
allmänheten.

Fritids-	och	turistnämnden	tillhandahåller	anläggningar	för	idrotts-,	
motions-,	bad-	och	friluftsverksamhet.	Nämnden	förvaltar	och	dri-
ver	flertalet	anläggningar	i	centralorten.	En	central	funktion	svarar	
för	uthyrning	av	idrottsanläggningar	i	kommunens	samtliga	delar.	
Nämnden	driver	dessutom	i	egen	regi	badverksamhet	i	Stadsparks-
badet,	Sandared	och	Dalsjöfors.

Partnerskapet BoråsBorås
Partnerskapet	BoråsBorås	har	nu	etablerats	i	Borås.	Både	inom	nä-
ringsliv	och	stadens	förvaltningar	och	bolag	börjar	nu	Partnerskapets	
visioner	och	mål	få	genomslag.	Ett	antal	projekt	har	genomförts	
vilka	samtliga	har	rönt	stort	mediaintresse.

Arbetet	 i	Partnerskapet	BoråsBorås	är	 i	mångt	och	mycket	ett	
”spjutspetsarbete”	som	ligger	nära	det	uppdrag	som	Fritids-	och	
turistnämnden	har.	Det	är	därför	viktigt	att	 få	 till	stånd	ett	nära	
samarbete	mellan	medarbetare	i	förvaltningen	och	projektledarna	
i	BoråsBorås.	

Turistbyrån
Turistbyrån	ska	verka	för	att	göra	utbudet	i	kommunen	lättillgängligt	
och	tillsammans	med	andra	aktörer	arbeta	för	att	öka	tillresandet	till	
Borås	och	Sjuhärad	samt	göra	Borås	attraktivt	såväl	under	sommar	
som	övriga	delar	av	året.
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Turistbyråns	huvudsakliga	uppgift	är	att	marknadsföra	Borås	Stad	
som	en	besöksort	för	såväl	affärsfolk	som	för	turister.	Turistbyrån	
ger	varje	år	ut	broschyrer	om	staden	och	dess	aktiviteter.	Förutom	
bokning	av	boende	av	olika	slag,	säljer	Turistbyrån	fiskekort,	med-
lemskap	i	STF,	kulturarvskort,	böcker	och	souvenirer	etc.

Kongressbyrån
Kongressbyrån	ska	ta	emot	och	sälja	kongresser/konferenser	och	
minimässor	affärsmässigt	och	ge	Borås	en	profil	som	en	bra	kon-
ferens-	och	mässtad	i	konkurrens.	Kongressbyrån	ska	också	öka	
intresset	 för	Borås	som	en	bussresestad	och	erbjuda	 lönsamma	
paketlösningar	till	bussresearrangörer.

Kongressbyrån	ska	planera	och	administrera	stora	och	medelstora	
kongresser	och	konferenser	i	Borås	i	samverkan	med	arrangörer,	
hotell-	och	restaurangnäringen	samt	bearbeta	och	erbjuda	bus-
sarrangörer	 lönsamma	turer.	 I	verksamheten	 ingår	dessutom	att	
marknadsföra	och	boka	lokaler	i	Kårhuset.	

Folkhälsoenheten 
Folkhälsoarbetet	i	Borås	bygger	på	en	tvärsektoriell	samverkan	mel-
lan	flertalet	berörda	aktörer.	För	en	övergripande	samverkan	finns	
Borås	folkhälsoråd	där	riktlinjer	för	året	beslutas.	I	folkhälsorådet	
sker	samverkan	mellan	Borås	Stad,	Västra	Götalandsregionen,	
Polismyndigheten	och	Försäkringskassan.	

Målet	med	verksamheten	är	att	 förbättra	hälsan	hos	boråsarna.	
Detta	kan	både	ske	genom	generella	insatser	som	riktade.	Ett	av	
delmålen	är	att	all	verksamhet	inom	kommunen	som	kan	påverka	
befolkningens	hälsa	skall	genomsyras	av	ett	folkhälsoperspektiv.	

Inom	folkhälsoenheten	finns	fyra	tjänster	för	övergripande	stra-
tegiskt	 folkhälsoarbete.	Folkhälsosamordnare	 som	samordnar	
folkhälsoarbetet	i	kommunen,	ungdomssamordnare	som	håller	i	
ungdomsrådet	och	ungdomsfullmäktige,	metodutvecklare	för	det	
skadeförebyggande	arbetet	samt	metodutvecklare	för	arbetet	med	
välfärdsbokslut.

Ekonomiska förutsättningar
Nettokostnaderna	budgeteras	till	111,3	mnkr	vilket	är	2,7	mnkr	hö-
gre	än	förra	året.	Kommunbidraget	är	reducerat	med	0,15	mnkr	för	
lägre	arbetsgivaravgifter.	Resurserna	har	med	detta	beaktat	ökat	med	
2,6	%.	Nämnden	tillfördes	förra	året	3,0	mnkr	för	ökat	underhåll	av	
anläggningarna	via	driften	och	20	mnkr	över	en	femårsperiod	inom	
investeringsbudgeten.	Kommunstyrelsen	bedömer	att	nämnden	
därigenom	fått	stora	delar	av	sitt	underhållsbehov	tillgodosett.	

Nämndens uppdrag 2009
Under	2009	fortsätter	arbetet	med	att	lyfta	fram	Borås	Arena	som	en	
evenemangsarena.	Träget	bearbetande	av	nöjesarrangörer/artistför-
medlare	förväntas	att	ge	resultat	i	form	av	intressanta	arrangemang.	
Nämnden	förutsätter	att	fotbollens	intresse	för	arenan	och	Elfsborgs	
framgångar	medför	att	fler	internationella	matcher	kan	erbjudas	på	
arenan	framöver.	Ambitionen	är	att	fortsatta	utveckla	Borås	Arena	
som	Sveriges	modernaste	och	mest	attraktiva	arena.

Under	2009	kommer	nämnden	fortsätta	att	marknadsföra	Ryahallen	
till	kommunerna	runt	om	i	Västra	Götaland	och	norra	Småland.	B1	a	
erbjuds	möjligheten	att	förlägga	träningsläger	och	liknande	i	Borås.	

Paket	med	boende,	träning,	mat	och	eventuellt	andra	aktiviteter	
kommer	att	kunna	erbjudas.

Fritids-	och	turistnämnden	ansvarar	för	allmänna	motions-	och	el-
ljusspår	medan	Lokalförsörjningsnämnden	ansvarar	för	natur-	och	
rekreationsleder.

Stadsparksbadet	räknar	med	330	000	besökare	under	2009	vilket	är	
lika	många	som	förra	året.	Detta	kan	bli	svårt	att	uppnå	med	tanke	
på	att	det	öppnas	allt	fler	äventyrsbad	med	en	hårdnande	konkurrens	
som	följd.	Det	märks	speciellt	på	skolresor	och	övriga	grupper	som	
kommer	i	mindre	utsträckning	till	badet,	trots	marknadsföring	ihop	
med	djurparken	för	att	nå	dessa	grupper.	

Partnerskapet	BoråsBorås	har	under	2008	tagit	ett	steg	vidare	 i	
samverkan	mellan	stad	och	näringsliv.	Idégrupper	skapas	för	att	
få	en	bredare	delaktighet	i	BoråsBorås	verksamhet.	Idégrupperna	
bemannas	med	politiker,	tjänstemän	och	representanter	för	närings-
livets	olika	delar.	Tanken	är	att	idégrupperna	under	hösten	2008	
ska	ta	fram	förslag	för	framtiden.	En	handlingsplan	för	2009	tas	nu	
också	fram	och	diskussioner	förs	om	hur	samverkan	ska	utvecklas	
efter	projekttidens	slut	i	december	2009.

Under	2009	skall	turistbyrån	verka	för	att	stärka	samarbetet	och	in-
formationsflödet	mellan	Turistbyrån	och	partnerskapet	BoråsBorås.	
Genom	att	ha	ett	nära	samarbete	med	BoråsBorås,	verkar	vi	för	att	
tillsammans	göra	Borås	attraktivt	för	både	besökare	och	boende.

Kongressbyrån	skall	mer	aktivt	samarbeta	med	hotellen	avseende	
marknadsföring	och	försäljning	för	att	på	sikt	få	fler	kongresser	
och	evenemang	till	Borås.	Ett	av	målen	under	2009	är	att	tillsam-
mans	med	BoråsBorås	få	staden	att	bli	en	attraktiv	evenemangs-,	
kongress-	och	mässtad.

Välfärdsbokslutet	kommer	att	utvecklas	tydligare	mot	att	bli	ett	
kvalitets-	och	uppföljningsinstrument.	Den	strategiska	utvecklings-
gruppen	i	kommunen	har	utifrån	välfärdsbokslutet	valt	att	för	2009	
fokusera	på	vissa	nyckeltal	och	utifrån	dessa	låtit	utarbeta	konkreta	
övergripande	effektmål.	Fritids-	och	turistnämnden	har	beslutat	anta	
effektmålen	som	grund	för	inriktning	av	folkhälsoarbetet	2009.

Effektmål för barn
Indikatorn	andel	barn	med	BMI	under	25	i	år	4
-	 att	andelen	barn	som	inte	är	feta	ökar	till	98	%	för	Borås	Stad	

totalt.
-	 att	utjämna	skillnaderna	som	finns	i	kommunen.

Effektmål för ungdomar
Indikatorn	andel	elever	i	år	9	med	godkända	avgångsbetyg	i	Sv/Sv2,	
Eng	och	Ma.
-	 att	andelen	elever	med	godkända	betyg	i	år	9	ökar	till	riks-

nivån
-	 att	stärka	språkutvecklingen	för	att	minska	segregationen

Indikatorn	andel	elever	i	år	8	som	uppger	att	de	inte	druckit	alkohol	
de	senaste	tre	månaderna
-	 Öka	andelen	elever	i	år	8,	såväl	pojkar	som	flickor,	som	uppger	

att	de	inte	dricker	alkohol	till	70	%.
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Effektmål för förvärvsaktiva
Indikatorn	för	förvärvsfrekvens	25-34	år
-	 Öka	andelen	förvärvsaktiva	i	de	utsatta	kommundelarna	med	

5	%
-	 Öka	samverkan	mellan	kommunen	och	näringslivet	för	att	skapa	

möjlighet	att	fler	unga	vuxna	skall	bli	förvärvsarbetande.

Indikatorn	andel	vuxna	som	inte	hyser	oror	att	i	något	avseende	
utsättas	för	brott
-	 Öka	andelen	som	inte	är	oroliga	att	utsättas	för	brott	till	40	%	

för	kommunen	totalt
-	 En	ökning	i	de	utsatta	kommundelarna	med	minst	motsvar-

ande.

Effektmål för äldre
Indikatorn	andel	75	år	och	äldre	med	hemtjänst
-	 Att	få	fram	5	indikatorer	som	mäter	äldres	hälsa	och	livsvillkor	

uppdelat	på	åldrarna	65-74,	75-äldre.
-	 Att	minska	andelen	höftfrakturer	för	åldersgruppen	65-79	år	

med	5	%.

Investeringar

Saltemad Campingstugor
Kommunfullmäktige	beslutade	2008-06-16	att	bygga	ytterligare	
24	st	campingstugor	på	Saltemads	camping.	Beräknad	 investe-
ringsutgift	uppgår	till	13,0	mnkr.	För	arbeten	under	2009	avsätts	
5,0	mnkr.

Ramnavallen Kulturidrottspark
Kommunfullmäktige	avsatte	i	budget	2008	4,5	mnkr	för	åtgärder	
inom	Ramnaparksområdet	i	syfte	att	knyta	samman	området	med	
Norrby	stadsdel	och	de	satsningar	som	redan	gjorts	där.	Förslaget	
från	Fritids-	och	turistnämnden	är	nu	att	bygga	ett	klubbhus	för	
Norrby	IF	med	en	större	samlingssal.	Anläggningen	kommer	att	
utnyttjas	av	Norrby	IF	och	Kommundelsnämnden	Norrby	samt	
Borås	museeum.	Bedömd	investeringsutgift	uppgår	till	15	500	tkr	
och	en	beräknad	driftkostnad	på	netto	1,0	mnkr	för	Fritids-	och	
turistnämnden.	För	2009	avsätts	7	750	tkr.

Stadsparksbadet
Stadsparksbadet	är	20	år	gammalt	och	några	större	förändringar	
har	inte	gjorts	under	denna	tid.	Det	mest	påtagliga	behovet	är	en	
utbyggnad	av	omklädningsrummen	men	även	de	s	k	äventyrsde-
larna	har	diskuterats.	Fritids-	och	turistnämnden	redovisar	ett	antal	
utbyggnadsalternativ	uppgående	till	avsevärda	investeringsbelopp.	
För	2006	avsattes	1,0	mnkr	i	utredningsmedel	för	att	se	över	vilka	
alternativ	som	kan	bli	aktuella.	Förstudien/utredningen	beräknas	
slutföras	under	2009.	

Alidebergsbadet
Kommunfullmäktige	beslutade	2008-09-18	att	avsätta	56,4	mnkr	
till	nytt	tränings,	tävlings-	och	motionsbad	vid	Alidebergsbadet.	För	
arbeten	under	2009	budgeteras	30,0	mnkr.

Skateboardhall
Kommunfullmäktige	kommer	i	ett	särskilt	ärende	ta	ställning	till	
en	ny	skateboardhall.	Fritids-	och	turistnämnden	kommer	inom	
kort	att	presentera	ett	förslag.	I	dagsläget	avsätts	sammanlagt	7,2	
mnkr	under	2009.

Ridhuset, förstudie
I	samband	med	Hall-	och	anläggningsutredningen	har	behovet	
av	en	utbyggnad	och	komplettering	av	Borås	ridhus	beskrivits.	
Det	 finns	behov	av	 rasthagar,	uppställningsplatser	m	m.	Även	
servicebyggnaden	behöver	kompletteras	med	toaletter,	tvättstuga	
m	m.	Borås	Fältrittklubb	som	hyr	anläggningen	av	Borås	Stad	
har	visat	intresse	av	att	delta	i	processen	eventuellt	i	form	av	ett	
Anläggningslån.	Utan	att	föregripa	det	beslutet	behöver	det	göras	
en	förstudie	av	kommunen.	För	2009	avsätts	därför	300	tkr	 till	
Fritids-	och	turistnämnden	för	att	genomföra	en	förstudie	i	nära	
samarbete	med	Borås	Fältrittklubb.

Konstgräsplan Brämhults IP 
Fritids-	och	turistnämnden	har	genomfört	en	översyn	av	Borås	Stads	
idrottshallar	och	 idrottsanläggningar	 (”hallutredning”).	Som	ett	
första	steg	i	denna	översyn	har	behovet	av	fotbollsplaner	belysts.	I	
Brämhults	kommundel	finns	det	behov	av	en	utökning	av	fotbolls-
planerna.	Två	större	fotbollsanläggningar	står	idag	till	förfogande	
inom	kommundelen	–	Brämhults	IP	och	Bodavallen.
Fritids-	och	turistnämnden	har	beslutat	att	en	konstgräsplan	anläggs	
på	Brämhults	IP.	I	budget	2008	avsattes	3,5	mnkr	för	ändamålet.	
Anläggandet	har	visat	sig	bli	betydligt	dyrare	än	förväntat.	Fritids-	
och	turistnämnden	bedömer	nu	den	totala	investeringsutgiften	till	
6,1	mnkr	vilken	avsätts	i	budget	2009.

Reinvesteringar i anläggningar
Fritids-	och	turistnämnden	har	tidigare	redogjort	för	det	stora	un-
derhållsbehovet	som	bl	a	Kommunrevisionen	har	påtalat.	Ett	stort	
antal	anläggningar	börjar	ha	en	ansenlig	ålder	och	är	i	behov	av	mer	
omfattande	reinvesteringar.	Det	gäller	främst	Boråshallen	med	den	
aktningsvärda	åldern	av	50	år	samt	våra	tre	stora	badanläggningar,	
Stadsparksbadet,	Dalsjöbadet	och	Sandaredsbadet.

För	Boråshallens	del	handlar	det	om	genomgripande	renoveringar	
som	stambyte,	takomläggning,	byte	av	hallgolv	m	m.	För	badens	
del	rör	det	sig	om	omklädnads-	och	duschutrymmen,	fasader,	tak	
och	fläktar,	vattenrening	m	m.	Totalt	avsätts	20,0	mnkr	över	en	
femårsperiod.	För	2009	budgeteras	2,0	mnkr.

Övergripande verksamhetsmål

Egen organisation
Nämndens	sjukfrånvaro	 ligger	under	kommunens	genomsnitt.	
Målet	är	att	under	2009	minska	sjukfrånvaron	med	0,4	%-enheter.	
Arbetet	med	att	minska	antalet	timavlönade	har	varit	framgångsrikt.	
Under	2008	beräknas	motsvarande	3,5	årsarbetare	erhålla	timlön	
jämfört	med	7	årsarbetare	under	2007.	Målet	för	2009	är	5	000	
timmar	motsvarande	ca	3	årsarbetare.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Friluftsgårdar
Öppet	timmar	per	år 9	200 9	200 9	200
Antal	betalande	besökare 79	796 75	000 75	000
Antal	övriga	besökare 330	728 250	000 250	000
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Stadsparksbadet
Öppethållande	timmar/
vecka 85 85 85
Öppethållande	timmar/år 4	017 4	017 4	017
Bruttokostnad/öppet-
hållandetimme 4	431 4	704 4	823
Nettokostnad/öppet-
hållandetimme 1	815 2	264 2	316

Antal	besökare 331	828 320	000 330	000
Bruttokostnad	per	besök 54 59 59
Nettokostnad	per	besök 22 28 28
Kostnadstäckningsgrad	procent 59 52 52

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

IP Skogen
Antal	förhyrare 133 125 125
Antal	uthyrningstillfällen 252 240 250

Övrigt
Antal	underhållsobjekt 124 124 124
Byggnader	totalt	m²	BTA 98	379 98	194 98	194
Ytor	mark	totalt	m² 1	500	000 1	500	000 1	500	000
-	varav	idrottsytor	m² 400	000 400	000 400	000
Kostnadstäckningsgrad	för	
samtliga	anläggningar	% 30 27 28
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Föreningsbidrag

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 32 - -
Kostnader -31	889 -34	100 -34	800
Nettokostnader -31	857 -34	100 -34	800
Kommunbidrag 32	100 34	100 34	800
Resultat 243 0 0
Ackumulerat	resultat 0 - -
Nettoinvesteringar - - -

Nämndens uppgift
Kommunen	lämnar	bidrag	enligt	av	fullmäktige	fastlagda	regler	
till	ungdoms-,	 invandrar-,	pensionärs-	och	handikappföreningar.	
Huvudsyftet	med	bidragen	är	att	stimulera	ett	brett	fritidsutbud,	
som	tillgodoser	olika	intressen.

Bidrag	 till	ungdomsverksamhet	utgår	 i	 form	av	grundbidrag,	
lokalbidrag,	aktivitetsbidrag	och	administratörsbidrag.	Syftet	med	
bidragen	är	att
-	 stödja	ungdomsverksamhet	i	åldern	4-20	år
-	 stimulera	aktiviteter
-	 lämna	stöd	till	föreningarnas	egna	anläggningar	och	lokaler	

genom	driftbidrag	och	anläggningsbidrag.

För	att	 stimulera	ungdomar	 till	 idrottsverksamhet	bedrivs	en	
idrottsskola	för	ungdomar	i	åldern	7-10	år.	I	denna	ges	service	och	
information	till	föräldrar,	utbildning	av	ledare	samt	kontakter	mellan	
föreningar,	idrottsskolan	och	skolan.

Bidrag	 till	 invandrarföreningar	ges	 i	 form	av	grundbidrag	och	
lokalbidrag.	Syftet	är	dels	att	stödja	 invandrarna	att	bevara	och	
utveckla	ursprungslandets	kultur	och	seder,	dels	att	främja	kontakter	
med	svenskar	och	svenskt	samhällsliv.	Som	villkor	för	grundbidrag	
gäller	bl	a	att	föreningen	under	året	skall	redovisa	minst	30	aktivi-
tetssammankomster	för	barn	och	ungdom	i	åldern	4-20	år.	För	att	
få	lokalbidrag	krävs	däremot	inga	ungdomsaktiviteter.

Bidrag	till	pensionärsföreningar	ges	i	form	av	grundbidrag		och	
administratörsbidrag.	Bidrag	ges	också	till	studieförbund	för	pen-
sionärsverksamhet.

Bidragen	 till	handikappföreningar	ges	 i	 form	av	grundbidrag,	
lokalbidrag	och	aktivitetsbidrag	oavsett	medlemmarnas	ålder.	Kra-
ven	för	bidrag	är	anpassade	till	handikappföreningarnas	speciella	
förutsättningar.

Bidrag	lämnas	också	till	politiska	ungdomsföreningar.	Bidragen	styrs	
av	hur	många	mandat	resp	parti	har	i	Kommunfullmäktige.	Därutöver	
utgår	s	k	riktade	bidrag	till	ett	antal	föreningar,	bl	a	Studentkåren,	
Borås	Ungdomsallians,	Korpen,	Rockborgen,	4	H	m	fl.

Anläggningslån	lämnas	för	att	ekonomiskt	stödja	anordnandet	av	
fritidsanläggningar	och	samlingslokaler,	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	kostnaderna	för	föreningsbidragen	till	34,8	mnkr	
vilket	är	en	ökning	med	1,3	mnkr	 jämfört	med	beräknat	utfall	
2008.	Kommunstyrelsen	bedömer	därför	att	nämndens	föreslagna	
förändringar	för	administratörs-	och	aktivitetsbidragen	kan	rymmas	
inom	tilldelad	budget.

Då	kostnaderna	inom	föreningsbidragen	nästan	uteslutande	styrs	av	
de	regler	fullmäktige	fastställt,	brukar	normalt	ev	budgetavvikelser	
regleras	i	nästkommande	bokslut.

Nämndens uppdrag 2009
Kostnaderna	för	föreningsbidrag	har	ökat	de	senaste	åren.	Orsaken	
är	främst	att	antalet	aktiviteter	bland	ungdomar	ökat.	Detta	är	i	sig	
positivt	men	gör	att	tilldelad	budget	inte	kunnat	hållas.	Även	han-
dikappföreningarnas	verksamhet	fortsätter	på	en	hög	nivå.	Fr	o	m	
2007	ser	det	ut	som	kostnadsnivån	har	planat	ut	p	g	a	att	antalet	
ungdomsaktiviteter	inte	längre	ökar.

Föreningsdrift	av	idrottsanläggningar	bör	i	större	utsträckning	än	nu	
övervägas.	Nämnden	uppmanas	här	att	aktivt	föra	en	dialog	med	
intresserade	föreningar.

Nämnden	håller	för	närvarande	på	att	se	över	regler	och	villkor	
för	föreningsbidragen.	Förslaget	är	utskickat	till	föreningarna	för	
yttrande.	De	bidrag	som	föreslås	förändras	är	driftbidrag,	bidrag	
för	att	rita	orienteringskartor,	startbidrag,	grund-	och	lokalbidrag	
för	handikappföreningar,	socialt	riktat	bidrag	samt	bidrag	till	Fri-
tids-	och	turistnämndens	förfogande.	Nämnden	föreslår	dock	redan	
nu	att	höja	aktivitetsbidraget	med	1	kr/deltagare	samt	grunden	för	
administratörsbidrag	med	1	500	kr/månad	till	16	000	kr/månad.	Den	
totala	kostnaden	för	båda	åtgärderna	beräknas	till	ca	1,5	mnkr.	

Kommunstyrelsen	vill	i	sammanhanget	uppmana	Fritids-	och	turist-
nämnden	att	även	undersöka	möjligheterna	till	att	ge	anläggningslån	
till	 föreningar	som	normalt	 inte	erhåller	något	föreningsstöd	ex	
byalag.	Detta	skulle	kunna	vara	ett	bra	sätt	att	med	ekonomiska	
styrmedel	bidra	till	en	positiv	utveckling	av		landsbygden.

Nämnden	kommer	under	året	att	prioritera	arbetet	med	att	stödja	
och	hjälpa	föreningarna	med	drogförebyggande	arbete,	bland	annat	
med	att	arbeta	fram	drogpolitiska	handlingsprogram.	

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Ungdomsföreningar
Bidragsberättigade	medlemmar 26	340 26	000 26	100
Bidragsberättigade	föreningar 184 182 180
Antal	aktiviteter 74	424 74	300 74	400
Antal	deltagande 723	803 725	000 723	700
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Föreningar	-	helt	
administratörsbidrag 33 34 34
Bidrag	per	förening,	kr 207	996 207	996 207	996
Antal	barn	i	idrottsskolan 650 640 660

Antal	samlingslokaler	med	nolltaxa 7 7 7
Antal	besökare 18	248 17	000 17	000
Kostnad	per	besökare,	kr 25 30 27
Antal	uthyrda	timmar 2	292 1	500 1	700

Invandrarföreningar
Bidragsberättigade	medlemmar 3	419 3	450 3	700
Bidragsberättigade	föreningar 18 18 19
Antal	aktiviteter 3	542 4	175 3	600
Antal	deltagande 44	289 50	000 45	000

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Föreningar för funktionshindrade
Antal	föreningar 22 24 23
Antal	medlemmar 4	443 4	500 4	500
Antal	aktiviteter 3	304 3	200 3	300
Antal	administratörsbidrag 1 1 1

Pensionärsföreningar
Antal	föreningar 29 29 30
Antal	medlemmar 8	683 8	500 10	500
Antal	administratörsbidrag 1 1 1

Särskilt riktade bidrag
Antal	föreningar 9 9 10
Bidrag	tkr 2	796 2	743 4	150
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Byggnadsnämnden

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter	 18	583 16	550 16	675
Kostnader ‑42	372 ‑44	900 ‑43	975
Nettokostnader ‑23	789 ‑28	350 ‑27	350
Kommunbidrag 26	000 26	700 27	350
Resultat 2	211 ‑1	650 0
Ackumulerat	resultat 7	646 5	996
Nettoinvesteringar ‑206 ‑ ‑

Nämndens uppgift
Byggnadsnämnden	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.	Byggnadsnämnden	
ska	bevaka	att	byggherrarnas	önskemål	kan	förenas	med	målen	
för	bebyggelseutvecklingen	och	med	kraven	på	den	lokala	miljön	
och	ett	långsiktigt	hållbart	samhälle.	Nämnden	är	myndighet	för	
plan‑	och	bygglovärenden	samt	tillsynsmyndighet	för	byggnads‑
verksamheten.	Nämnden	svarar	också	för	kommunens	samlade	
kartproduktion	och	lantmäteriverksamhet.	

Nämnden	har	följande	övergripande	mål	för	sin	verksamhet
‑	 att	verka	för	en	långsiktigt	god	boende‑,	arbets‑	och	fritidsmiljö	

för	kommunens	invånare
‑	 att	verka	för	att	plan‑	och	bygglagens	och	miljöbalkens	intentioner	

beträffande	naturresurshållning,	arkitektonisk	kvalitet	och	estetik	
i	bebyggelse	och	miljö	uppfylls

‑	 att	verka	för	att	allmänna	och	enskilda	intressen	vägs	samman	
genom	en	öppenhet	och	delaktighet	i	stadsbyggnadsprocessen.

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

‑	 att	Stadsbyggnadskontoret	skall	vara	en	attraktiv	arbetsplats	som	
kontinuerligt	utvecklar	kompetens	och	arbetsmetoder.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget	för	Byggnadsnämnden	budgeteras	till	27,4	mnkr.	
Grundbeloppet	i	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	Byggnadsnämnden	
prioriterar	resurserna	så	att	man	ligger	långt	framme	i	detaljplane‑
processen	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.

Nettokostnaderna	är	0,65	mnkr	högre	 jämfört	med	 förra	året.	
Nämnden	har	fått	sitt	kommunbidrag	sänkt	med	0,15	mnkr	p	g	a	
lägre	arbetsgivaravgifter	som	sänker	kostnaderna	med	motsvarande.	
Netto	ökar	resurserna		med	3	%.	Nämnden	begär	att	få	använda	
0,6	mnkr	av	sitt	ackumulerade	överskott	till	flygfotografering	av	
staden.	Kommunstyrelsen	gör	bedömningen	att	mot	bakgrund	av	
de	senaste	årens	goda	resultat	för	Byggnadsnämnden	kan	detta	san‑
nolikt	inrymmas	i	nästa	års	kommunbidrag.	Slutlig	bedömning	av	
resursbehovet	görs	när	nämndbudgeten	antas	i	början	på	2009.

Nämndens uppdrag 2009
Stadsbyggnadskontoret	samverkar	med	övriga	förvaltningar	som	är	
involverade	i	stadsbyggnadsprocessen,	främst	Kommunlednings‑
kansliet	Miljö‑	och	planering,	Mark	och	exploatering	och	Näringsliv	
samt	Gatukontoret,	Miljöskyddskontoret	och	Parkeringsbolaget.

Målen/uppdragen	under	2009	för	nämndens	olika	verksamhets‑
områden	är:

Staben
‑	 Tillsätta	ytterligare	en	heltidstjänst	inom	GIS/IT.
‑	 Utveckla	digital	ärendehantering.
‑	 Stegvis	fortsätta	införandet	av	digitalt	arkiv.
‑	 Se	över	processen	hur	vi	kan	ge	snabb	och	tydlig	information	

med	få	mellanhänder.
‑	 Förnya	och	komplettera	informationsmaterial,	elektroniskt	och	

i	pappersformat.
‑	 Säkerställa	att	elektronisk	fakturahantering	och	e‑handel	har	en	

god	effektivitet.
‑	 Planera	och	genomföra	kompetensutveckling	utifrån	Kompetens‑

planen.
‑	 Utveckla	sätten	att	locka	hit	nya	medarbetare	samt	att	vara	en	

konkurrenskraftig	arbetsgivare.

Bygglov
Bygglovsavdelningens	bemanning	påverkas	av	att	stadsarkitekten	
tjänstgör	som	tf	stadsbyggnadschef.	En	byggnadsinspektör	tar	ut	
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delpension.	Då	skyddsrumskontrollerna	beräknas	minska	i	antal,	
tillsätts	den	deltidstjänsten	av	nuvarande	skyddsrumsinspektören.
‑	 Utforma	et	stadsmiljöprogram	för	stadskärnan	i	Borås.
‑	 Förkorta	tiden	från	registrering	till	granskning.
‑	 Utbilda	medarbetare	och	konsultbranschen	i	aktuella	regeländ‑

ringar.
‑	 Använda	enkät	för	att	mäta	kundnöjdhet.

Detaljplanering
‑	 Upprätta	en	verksamhetsplan,	med	prioriterade	uppdrag	för	

planavdelningen.
‑	 Plankostnadsavtal	 tillämpas	gentemot	enskild	exploatör	vid	

upprättande	av	detaljplan.	Planuppdrag	på	kommunal	mark	
finansieras	inom	nämndens	kommunbidrag.

‑	 Förteckna	och	bevaka	uppdrag	med	lägre	angelägenhetsgrad.
‑	 Kulturhistoriskt	intressanta	byggnader	skyddas	med	planbestäm‑

melser.
‑	 Bilddatabasen	uppdateras	med	nya	bilder.

Mätning
‑	 Tillgodose	kartavdelningens	behov	av	fältdata	för	ajourhållning	

av	baskarta	samt	höjddata	som	behövs	för	de	delar	av	kartdata‑
basen	som	avser	3D‑presentation.

‑	 Mäta	för	produktion	av	12‑15	grundkartor	och	cirka	75	nybygg‑
nadskartor.

‑	 Planera	och	utföra	inventering‑	och	signaleringsarbete	för	nytt	
digitalt	ortofoto.

‑	 Utföra	omkring	175	utstakningsuppdrag.
‑	 Göra	omkring	175	uppdrag	för	dokumentation	av	el‑	och	fjärr‑

värmeanläggningar	och	andra	mätningsarbeten.

Karta
‑	 Utöka	kartdatabasens	informationsinnehåll	inom	1	000	ha	varav	

en	del	objekt	avser	data	för	tredimensionell	kartuppbyggnad.
‑	 Ajourhålla	400	ha	av	kartdatabasen.
‑	 Producera	50‑75	nybyggnadskartor,	12‑15	grundkartor	 för	

detaljplan	och	utföra	övriga	kartuppdrag	omfattande	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	handlingar,	som	
inte	behöver	kommuniceras,	som	får	beslut	senast	6	veckor	efter	
ansökan.

Prognosen	för	2008	visar	på	att	slutresultatet	för	2008	kan	komma	
att	innebära	en	väsentlig	förbättring	jämfört	med	2007.

Den	del	av	processen	som	har	en	tydlig	förbättringspotential	är	
perioden	från	ärendets	ankomst	till	beredningsmötet.	Genom	att	
införa	en	förgranskning	under	denna	period	kan	handläggningstid	
vinnas.	För	2009	sätts	målet	till	88	%	vilket	är	en	förbättring	med	
3	%‑enheter	jämfört	med	2008.

Egen organisation
Nämndens	sjukfrånvaro	ligger	på	ungefär	samma	nivå	som	kom‑
munens	genomsnitt.	För	2009	är	förbättringsmålet	att	minska	sjuk‑
frånvaron	med	0,5	%‑enheter.	När	det	gäller	långtidssjukskrivna	har	
kontoret	7	st	sådana.	Målet	för	2009	är	att	minska	med	1	person.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Gemensam administration
Nettokostnader	tkr ‑7	638 ‑8	625 ‑6	871

Bygglov
Bygglov,	förhandsbesked 992 1	000 900
Bygganmälan 706 700 600
Beslut	om	kontrollplan,	
kvalitetsansvar	m	m 829 800 700
Brandfarlig	vara 48 50 50
OVK 389 400 400
Slutbevis 760 800 600
Olovligt	byggande 23 25 25
Nettokostnader	tkr ‑1	005 ‑2	232 ‑1	875

Planavdelningen
Förstudier 37 30 20
Programsamråd 7 5 5
Program	godkänns 7 5 6
Plan	med	enkelt		
förfarande,	samråd 6 6 6
Plan	med	enkelt		
förfarande	antas/avslutas 1 6 6
Samråd	normalt		
planförfarande 7 6 6
Utställning	normalt		
förfarande 9 6 6
Plan	med	normalt	förfa‑
rande	antas/godkänns 9 6 6
Samråd	områdesbestäm‑
melser 0 0 0
Utställning	områdes‑	
bestämmelser 0 0 0
Områdesbestämmelser	
antas/godkänns 0 0 0
Utredning 4 2 4
Yttrande 7 5 7
Nettokostnader	tkr ‑4	943 ‑5	019 ‑5	322

Mätningsavdelningen
Mätuppdrag 229 175 175
Utstakningar 186 200 175
Nybyggnadskartor 145 75 75
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Annan	karta	för	bygglov 417 400 400
Nettokostnader	tkr ‑4	415 ‑5	118 ‑4	236

Kartavdelningen
Uppbyggnad	kartdatabasen	(ha) 950 1	000 1000
Ájourhållning,	kartdatabasen	(ha) 440 400 600
Kartuppdrag,	Djurparken,	
Gässlösa	m	m 90 50 50
Nettokostnader	tkr ‑913 ‑3	966 ‑2	667

Lantmäteriavdelningen 
Fastighetsbildning	1 131 160
Fastighetsregistrering	2 369 350
Avslutade	förrättningar	(fastighetsbildning) 160

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Ärendebalans	31/12 190
Nybildade	fastigheter 200
Nybildade	rättigheter 200
Markerade	gränspunkter 500
Berörda	befintliga	fastigheter 200
Berörda	befintliga	rättigheter 250
Fastighetsrättsliga	uppdrag	m	m 50
Övriga	registreringsåtgärder 400
Nya/ändrade	gatu‑	och	kvartersnamn 25
Nya/ändrade	adresser 250
Nettokostnader	tkr ‑913 ‑2	716 ‑2	667
Nettoinvesteringar	tkr ‑206 ‑ ‑

1	 	Motsvarar	”Avslutade	förrättningar	(fastighetsbildning)”
2	 	Motsvarar	”Avslutade	förrättningar	(fastighetsbildning”	+”Övriga	

registreringsåtgärder”
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Gatunämnden

Inom Gatunämndens ansvarsområde finns två avgiftskollektiv, 
VA‑kollektivet, för vilken särskild avräkning måste göras och 
skattekollektivet. Med hänsyn till detta är resurstilldelningen till 

Gatunämnden uppdelad i tre områden, VA‑verksamhet, väghåll‑
ning, parker m m samt persontransporter.

Vatten- och avloppsverksamhet

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 143 526 136 572 153 545
Kostnader ‑163 164 ‑159 572 ‑178 545
Nettokostnader ‑19 638 ‑23 000 ‑25 000
Kommunbidrag 25 000 25 000 25 000
Resultat 5 362 2 000 0
Investeringsfond 12 500
Resultatutjämningsfond 1 000
Nettoinvesteringar ‑16 868 ‑47 000 ‑25 000

Nämndens uppgift
Kommunen har enligt vattentjänstlagen skyldighet att sörja för 
produktion och distribution av dricksvatten samt för avledning och 
rening av avloppsvatten. Verksamhetens geografiska omfattning 
är fastställd genom av Kommunfullmäktige beslutat verksamhets‑
område för den allmänna va‑anläggningen.

VA‑verksamhetens övergripande verksamhetsidé är:
att långsiktigt tillgodose boråsarnas behov av hälsosamt och gott 
dricksvatten, samt att rena spillvatten och omhänderta dagvatten 
med beaktande av miljöhänsyn, effektivitet och god service.

Ekonomiska förutsättningar
VA‑verksamheten hålls särredovisad gentemot den skattefinansierade 
verksamheten. Verksamhetens kostnader intäktsfinansieras till ca 
85 %. Industrivattenverket och biogashanteringen särredovisas.

Kommunbidraget för VA‑verksamheten beräknas till 25,0 mnkr. 
Enligt den nya lagen för allmänna vattentjänster skall de årliga 

resultaten regleras mot investerings‑ och resultatutjämningsfonder. 
Dessa avskiljs specifikt inom kommunens balansräkning. Kom‑
munens nettokostnad blir med denna hantering alltid lika med 
tilldelat kommunbidrag.

För 2009 föreslås att brukningsavgifterna höjs med 5,0 %,. För en 
normalvilla betyder det en höjning med ca 225 kr/år inkl moms. 
Vad gäller anläggningsavgifterna föreslås en höjning med 5,0 % 
för en villa vilket innebär en ökning med 4 950 kr.

Nämndens uppdrag 2009
‑ Leverera ett dricksvatten med hög kvalitet och leveranssäker‑

het
‑ Rena spillvatten till den grad som naturen tål och myndigheterna 

kräver
‑ Eftersträva en naturnära trög dagvattenhantering
‑ Ge boråsarna en bra service och sträva efter ökat förtroende för 

våra tjänster
‑ Bedriva verksamheten kostnadseffektivt, samt skapa utveckling 

genom samarbete med andra organisationer
‑ Anläggningarna underhålles i sådan omfattning att haverier 

beroende på kända förhållanden inte skall inträffa
‑ Verka för att andan i den egna kvalitets‑ och miljöpolicyn även 

följs av anlitade leverantörer och entreprenörer
‑ Verka för en ständig minskning av mängden av sådana ämnen 

som tillförs VA‑processens anläggningar från hushåll, industri 
och andra verksamheter som stör miljön, avloppsreningsverkens 
processer eller ledningsnätets funktion

‑ Bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling där använd‑
ningen av kemikalier och energi optimeras med inriktning på 
en minskning utifrån tekniska och ekonomiska bedömnings‑
grunder 

‑ Verksamheten skall bedrivas så att våra anställda har en säker och 
tillfredsställande arbetsmiljö och upplever arbetstillfredsställelse. 
Medarbetarna skall uppmuntras att utveckla sin kompetens.

De allmänna VA‑anläggningarna i Borås har ett uppskattat åter‑
anskaffningsvärde av ca 4 mdkr. Av detta belopp hänför sig ca 
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75 % till ledningsnätet och resten till produktionsanläggningar och 
pumpstationer. Dessa stora värden måste ständigt underhållas och 
förnyas för att kunna tillgodose boråsarnas behov av dricksvatten 
och för att värna om vattenmiljön, samt inte minst för att undvika 
kapitalförstöring. 

De antagna miljömålen för Borås Stad ställer krav på VA‑verksam‑
heten bl a kan nämnas energibesparingar och minskade utsläpp av 
näringsämnen. En viktig åtgärd är att påverka VA‑verkets kunder 
att minska utsläppen av oönskade ämnen till spillvattensystemet 
genom informationsaktiviteter riktade till såväl industri som hushåll. 
Kravet på energibesparingar och minskning av utsläpp skall beaktas 
i samband med ombyggnad av anläggningar. 

För ledningsnätet är målet att insatsen på förstärkt ledningsunderhåll 
(FLU) skall ligga på totalnivån (drift‑ och investeringsmedel) ca 17 
mnkr per år med en långsiktig ökning.

Investeringar

Ombyggnad av Sjöbo vattenverk
En säker dricksvattenförsörjning är av största betydelse för boråsar‑
nas hälsa. Tidvis uppträdande besvärande lukt‑ och smakstörningar 
på dricksvattnet kan härröras till nedbrytningsprodukter från rester 
av organiskt material från reningsprocessen vid Sjöbo vattenverk. 
Pilotförsök och uppföljning i fullskala tyder på att förväntade resultat 
i detta steg kan uppnås genom ombyggnad för optimering av fäll‑
ningsprocessen. En väl fungerande reningsprocess torde dessutom 
ge förutsättning för att byta ut klor som enda desinfektionsmedel 
mot behandling av vattnet med UV‑ljus, vilket ur miljösynpunkt 
skulle vara en önskvärd förändring. Vidare föreligger behov av om‑ 
och tillbyggnader för kemikaliehantering, lagning av betongskador 
i bassänger samt byte av filterarmatur och upprustning av el‑ och 
automatikutrustning m m. 

Målsättningen för ambitionsnivån är att investeringen skall foku‑
sera på nödvändiga behov för att åstadkomma bra vattenkvalitet. 
Investeringen bedrivs under två till tre år. Gatunämnden har tidigare 
beviljats 75 mnkr som beräknad totalutgift för projektet. För 2009 
avsätts 5,0 mnkr.

Reinvestering/upprustning mindre verk
För upprustning av mindre vatten‑ och avloppsverk inklusive 
större tryckstegringsstationer, alternativt ersättning av dessa med 
överföringsledningar finns ett ramanslag i investeringsbudgeten. 
Nedanstående anläggningar är aktuella för åtgärder de kommande 
åren:
‑ Aplareds vattenverk
‑ Dalsjöfors vattenverk
‑ Kristinebergs tryckstegringsstation
‑ Hässleholmens tryckstegringsstation
‑ Majorslunden avloppspumpstation
‑ Trandö avloppspumpstation

För upprustning av dessa verk och framtida investeringar i andra 
mindre verk avsätts 2,0 mnkr årligen.

VA-ledningar m m
För utbyte av dåliga ledningar, komplettering av ledningsnätet 
för att öka driftsäkerheten, förtätning och mindre exploateringar, 

omläggning av VA‑serviser, inköp av vattenmätare, VA‑saneringar, 
upprustning av verk och pumpstationer, signalkabelnät m m anvisas 
Gatunämnden regelbundet anslag i investeringsbudgeten.

Kommunen har ett åldrande ledningssystem med anläggningar 
som framöver kommer att kräva allt större investeringar för att 
kunna upprätthålla standarden. Miljökrav skärps, som bl a innebär 
att bräddningar ej kommer att tillåtas. Vidare ställs högre krav på 
kvaliteten på dricksvatten som klassas som livsmedel.

Genom rätta insatser får abonnenterna ett säkrare försörjnings‑
system. Verksamheten får en minskning av driftkostnaden genom 
mindre akutunderhåll. Man upprätthåller standarden på ledningar 
och anläggningar vilket ger mindre kapitalförstöring och större 
leveranssäkerhet. 

Som särskilt prioriterade projekt kan nämnas:
‑ Omvandlingsområden; Kullasand, Kvarbo, Bosnäs m fl
‑ Ledningsförnyelse
‑ Servisutbyggnad
‑ Ny vattenledning Sjöbo vattenverk‑Oshagen
‑ Överföringsledningar; Målsryd‑Aplared.

För VA‑ledningar m m avsätts ett årligt belopp på 10,0 mnkr.

Gässlösa reningsverk – miljömålsåtgärder m m
För reningsverket gäller ett tillstånd enligt miljöbalken via ett beslut 
fattat av regeringen 1999. Tillståndsbeslutet ger Borås Stad rätt att 
belasta reningsverket med 110 000 pe och släppa ut ett renat vatten 
med kvävehalten högst 15 mg/l som riktvärde. Rent generellt gäller 
dock EU:s avloppsdirektiv över ett givet tillstånd. Där tas inte hänsyn 
till retention, självrening, varför gränsen 10 mg/l då skulle gälla. Detta 
har också påpekats av Naturvårdsverket i en rapport i anslutning till 
ett regeringsuppdrag som låg till underlag för en redovisning till EU. 
Alldeles oavsett detta, så finns det möjligheter att förbättra reningen 
vid Gässlösa reningsverk för att uppnå stadens miljömål. I grunden 
ligger dock ett stort behov av upprustning av Gässlösaverkets äldre de‑
lar, belägna sydost om Gässlösavägen. Såväl betongen i bassängerna 
som maskinell utrustning är mycket hårt anfrätt.

Energiåtervinningen, främst i gasreningen och i slammet vid 
rötkamrarna bör även förbättras. Det ger möjligheter till ett ökat 
överskott av biogasen.

Förbud råder rent generellt mot deponering av organiskt material, 
Sand och gallerrens som avskiljes vid Gässlösa reningsverks ex‑
ternslammottagning innehåller mycket organiskt material. Aven 
slam och sand från rensning av spillvattenledningar och brunnar 
måste numera enligt samma förbud tvättas före deponering. Det‑
samma gäller för sediment i dagvattenledningar och väghållarens 
rännstensbrunnar. Skall även dessa sediment hanteras här påverkas 
investeringskostnaden kraftigt. Alternativet är att deponera dagvat‑
tenssedimentet på Sobacken, men då utgår såväl mottagningsavgift 
som deponiskatt, tillsammans 1 110 kr/ton inklusive vattenfas. 
Årligen kommer ca 20 000 ton externslam och sand att hanteras 
i anläggningen. Installation av utrustning för sand‑ och renstvätt 
behöver därför ske snarast.

Avloppsreningsverkets inloppspumpstation togs i drift 1969. Pum‑
parna är av ett fabrikat som inte existerar längre. Efter nästan 40 års 
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drift är de, trots regelbundet underhåll, helt utslitna. Det är nu nöd‑
vändigt att snarast byta pumparna mot nya enheter som säkerställer 
reningsverkets möjlighet att lyfta in spillvattnet i anläggningen för 
erforderlig rening.

Genom de allt större krav som ställs på verksamheten vad avser 
egenkontroll, rapporter m m ökar anläggningens administration, 
varför lokalsituationen bör ses över. Det gäller även laboratoriet, 
som är slitet och behöver rustas upp. Dessutom saknas tillfredsstäl‑
lande omklädningsrum för damer vid reningsverket.

Gässlösa avloppsreningsverks framtid kommer att diskuteras inom 
anläggningsrådet. Ev kommer en förstudie över ett nytt verk att inle‑
das. Den totala investeringsnivån för ovanstående åtgärder bibehålls 
till tidigare beslutade 35,0 mnkr. För 2009 avsätts 8,0 mnkr.

Övergripande verksamhetsmål

Vatten och avlopp
I dagsläget tycker 72 % av invånarna att kvaliteten på vattnet är bra. 
Målsättningen för 2009 är en ökning till 80 %.

Anslutningsgraden till den allmänna avloppsanläggningen inom 
verksamhetsområdet är redan hög. För 2009 bedöms att 97,7 % 
av kommunens fastigheter kommer att vara anslutna vilket är en 
ökning med 0,3 %‑enheter.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Produktion av vatten
Vattenverk, antal 8 7 7
Debiterad mängd, mm³ 6,40 6,50 6,40
Driftkostnad kr/deb m³ 1,89 1,80 1,83
Kapitalkostnad kr/deb m³ 0,90 1,19 1,19

Distribution av vatten
Vattenledningar km 615 614 615
Driftkostnad kr/m 17,02 14,50 18,70
Kapitalkostnad kr/m 18,09 16,82 15,77
Vattenabonnenter st 16 616 16 400 16 700

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Avledning avloppsvatten
Avloppsledningar km 899 901 899
Driftkostnad kr/m 7,66 5,83 7,90
Kapitalkostnad kr/m 19,60 18,96 17,27

Rening av avloppsvatten
Avloppsverk, antal 8 8 8
Debiterad mängd mm³ 7,46 6,89 6,90
Driftkostnad kr/deb m³ 3,86 4,29 4,94
Kapitalkostnad kr/deb m³ 0,89 1,01 0,98

Förstärkt ledningsunderhåll
Ledningar kr/m vatten 15,21 11,40 11,38
Ledningar kr/m avlopp 8,67 8,86 8,90

Ersättningsanskaffningar
Vattenverk, kr/deb m³ 0,10 0,14 0,09
Tryckstegrare, kr/deb m³ 0,09 0,20 0,13
Avl pumpstationer, kr/deb m³ 0,12 0,18 0,22
Avloppsverk, kr/deb m³ 0,28 0,20 0,22

VA‑intäkter, tkr 140 164 136 572 150 845
varav:
‑ brukningsavgift 119 659 128 247 134 670
‑ anläggningsavgift 5 357 2 500 1 000
‑ industrivattenverk 513 300 300

Taxa: (inkl moms)
Grundavgift kr/villamätare 1 620 1 750 1 840
m³‑pris, kr 17,72 18,05 18,95
Årskostnad för standardvilla kr 4 278 4 457 4 682
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Väghållning, parker m m

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 44 525 32 710 34 650
Kostnader ‑153 392 ‑145 560 ‑150 950
Nettokostnader ‑108 867 ‑112 850 ‑116 300
Kommunbidrag 113 800 112 850 116 300
Resultat 4 933 0 0
Ackumulerat resultat 5 153 5 153
Nettoinvesteringar ‑4 611 ‑27 350 ‑46 645

Nämndens uppgift
Gatu‑ och väghållningsverksamheten avser åtgärder för barmarks‑
underhåll, vinterväghållning och trafikbelysning. Verksamheten 
omfattar grupperna huvudgator, lokalgator och vägföreningsvägar. 
Driftbidrag ges till enskilda vägar och till underhåll av Viareds 
flygplats. Verksamhetsområdet innefattar även övriga väghållnings‑
åtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder. Parkeringsverksamheten sköts 
av Borås kommuns Parkerings AB. Det övergripande trafikansvaret 
ligger dock kvar hos Gatunämnden.

Övergripande mål för verksamheten är att utifrån 0‑visionen, 
lokalt handlingsprogram för Agenda 21 och kvalitets‑ och miljö‑
synpunkt:
‑ öka trafiksäkerheten
‑ minska miljöpåverkan
‑ förbättrad framkomlighet, åtkomlighet och överskådlighet.

Parkverksamheten omfattar anläggning och underhåll av parker i cent‑
ralorten och lekplatser i hela kommunen. Verksamheten kan brytas 
ned i aktiviteter som naturpark, vårdad gräsmatta, ängsmark, buskage, 
träd, rabatter, vägar och trappor samt park‑ och lekredskap. Inom 
alla stadsdelar samt i de centrala parkerna finns kortklippta gräsytor, 
vilka utnyttjas som vistelseytor för lek, spel och övrig rekreation. I 
centrala parker skapar de tillsammans med övriga planteringsytor 
skönhetsupplevelser. Gräsytor utmed trafikytor sköts mera extensivt. 
Lövhanteringen övergår alltmera till skötsel som stämmer överens 
med ett naturligt kretslopp. Skötsel av Ramnaparkens fågelkoloni, 
Stadsparkens byggnader och minigolfbanan ingår också i verksam‑
heten.

Målet med parkverksamheten är att öka möjligheterna för en 
stimulerande utemiljö vid olika årstider genom insatser i parker, 
gatumiljöer och kringliggande gröna miljöer. Där ingår att skapa 
trivsamma lekmiljöer för att erbjuda barnen aktiviteter samt att 
skapa skönhet som upplevs som vacker, trivsam och inspirerande 
för såväl kommuninvånare som besökare och turister genom träd, 
blomsterrabatter och övrig grönska.

Under verksamheten kommersiell service ingår tillhandahållande av 
torgplatser och bekvämlighetsinrättningar. Toalettbyggnader finns 
på Södra Torget, Stora Torget, Södra Strandgatan, Krokshallstorget 
samt Hötorget.

Miljöskyddsverksamheten innefattar åtgärder mot nedskräpning i 
naturen. I första hand avses åtgärder såsom rensning och reglering 
av Viskans vattensystem.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget för 2009 budgeteras till 116,3 mnkr. Nettokost‑
naderna beräknas öka med 5,0 mnkr eller 4,5 % jämfört med 2008. 
Kommunbidraget har reducerats med 100 tkr för lägre arbetsgivar‑
avgifter som minskar kostnaderna med motsvarande. För ökade 
kostnader i samband med det nya driftavtalet för väghållningen 
tillförs nämnden 1,0 mnkr.

Resurserna till Gatunämnden skall ses mot bakgrund av att kom‑
munen utöver ordinarie budget satsat 35,0 mnkr extra på belägg‑
ningsunderhållet den senaste 5‑års perioden.

Nämndens uppdrag 2009
Kommunens gator, gång‑ och cykelbanor, broar, torg, m m måste 
hållas efter på ett sådant sätt att helhetsbilden känns attraktiv. Priori‑
teringar 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. 

Sedan Bäckeskogsleden byggts ut under 2006‑2007 kommer nu 
nästa stora investering ‑ Rv 42:s dragning förbi Sjöbo. Ett stort 
projekt som inte bara innebär flyttning av riksvägen utan också om‑
byggnad av nuvarande Fristadsvägen genom Sjöbo som eventuellt 
kan ge plats för ytor för kompletterande bostäder. Projektering sker 
under hösten 2008 och byggnationerna startar under 2009.

Budgetutrymmet för nya toppbeläggningar uppgår under 2009 till 
67 000 m². Den tidigare eftersläpningen på beläggningsunderhållet 
som pågått under en längre tid har de senaste åren förbättrats avse‑
värt. Under åren 2004‑2008 har Gatunämnden tillförts sammanlagt 
35,0 mnkr extra till utökat beläggningsunderhåll. 

Gatunämnden har höjt verksamhetsramen för vinterväghållningen 
under 2009 med 1,5 mnkr till 20,5 mnkr. Vinterväghållningskost‑
naderna är starkt beroende på kostnaderna för maskiner; vilka ökat 
kraftigt det senaste året. Fr o m 2005 använder Gatunämnden i viss 
utsträckning salt som halkbekämpningsmedel. Saltlake kommer 
då att användas vilket är mer skonsamt mot miljön jämfört med 
vanligt salt.

En viktig del i upplevelsen av gatumiljön är de närliggande grönytor‑
nas skötsel. Trädbeskärningar, vägrensslåtter, skötsel av buskage‑, 
planterings‑ och gräsytor är arbeten som måste utföras för att hel‑
hetsintrycket 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. De metoder som visat sig vara bäst är 
stålborstning, sopning och  kemisk bekämpning. Gatunämnden har 
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i budgetförslaget 2009 prioriterat markrenhållningen för att i större 
utsträckning kunna utföra ogräsbekämpning.

År 2000 antog Kommunfullmäktige trafiknätsanalys för Borås Stad. 
Syftet med planen var bl a att öka trafiksäkerheten och förbättra 
stadens gatumiljöer. En stor del av de åtgärder som då föreslogs är 
idag verklighet och har inneburit stora förbättringar. Nu är det återi‑
gen dags att titta på frågan om hur staden kan utvecklas ytterligare. 
Gatunämnden ges därför i uppdrag att uppdatera trafiknätsanalysen 
utifrån dagens förutsättningar.

Investeringar
Förbifart Sjöbo
Gatukontoret har tidigare (1994) låtit göra en utredningsplan för 
att belysa effekterna av att flytta riksvägen från Fristadsvägen till 
en förbifart öster om Sjöbo. När riksvägstrafiken har getts en ny 
sträckning är det viktigt att anpassa Fristadsvägen i befintlig sträck‑
ning till dess nya funktion genom att minska körytorna, anläggande 
av cirkulationsplatser samt att åstadkomma bättre separering av 
gång‑ och cykeltrafiken allt för att förbättra trafiksäkerhet, minska 
miljöstörningar samt minska barriäreffekten. 

För den kommunala delen av förbifart Sjöbo bedöms kostnaden 
uppgå till 34,0 mnkr. För 2009 avsätts 30,0 mnkr.

Attraktiv stad 
För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att 
hitta en samsyn bland de aktörer som finns inom centrum, samt 
att upprätta ett program för den fortsatta utvecklingen av stads‑
centrum. 

Fastighetsägarna i centrum har organiserat sig i en ideell förening 
”Centrumfastighetsägarna i Borås, CiB” vilken är en värdefull 
och aktiv part som i samarbete med kommunen kommer att stärka 
utvecklingen av Borås stadskärna. Kommunens representanter 
och CiB har redan inlett samarbete vad avser de redan utförda 
projekten Österlånggatan, Lilla Brogatan och Knalletorget och 
Stora Torget. 

Under 2007‑2008 har flera objekt genomförts: Hötorget, Öster‑
långgatan, Sandwalls Plats, Strandgången och Österlånggatan. 
Ytterligare projekt som har diskuterats med fastighetsägarna och 
Mitt i Borås är hur man gör ”portarna” till staden mer välkomnande. 
Sedan tidigare har också upprustningsåtgärder på Torggatan intill 
Stora Torget diskuterats för att göra centrum mer attraktivt. För 
2009 avsätts 4,0 mnkr.

Bullersaneringsplan
Kommunfullmäktige har antagit en bullersaneringsplan som syftar 
till att minska olägenheter för boende inom centralorten. De åtgärder 
som omfattas av planen är byggnadstekniska åtgärder på fastigheter 
framförallt fönsterbyten samt bullerskydd företrädesvis bullerplank 
placerade vid vägen eller i tomtgräns.

Projektets totalkostnad är beräknad till 13,5 mnkr. Då åtgärder 
ej kunnat utföras i den takt som planerats äskar Gatunämnden 
inga medel 2009. Nästkommande års behov får bestämmas av 
fastighetsägarnas 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‑ eller kommunstyrelsebeslut skall inväntas för varje en‑
skilt projekt. Anslaget för 2009 är 6,5 mnkr. Om en enskild insats ett 
år gör att anslaget överskrids så avräknas detta nästa års volym.

Handikappolitisk plan
Kommunstyrelsen har beslutat om en handikappolitisk plan för 
Borås Stad utifrån tillämpliga delar av FN:s standardregler om 
delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder. En 
prioriterad åtgärd är att förbättra gångbanesystemets ytor genom 
justering och ny beläggning. Diskussioner förs också om att tillgäng‑
lighetsanpassa lekplatser. För projekten avsätts 1,0 mnkr årligen.

Gång- och cykelvägar
Borås Stad har tidigare erhållit statsbidrag från miljödepartementet 
avseende lokalt investeringsprogram för cykel‑ och gångtrafiksys‑
temet. Satsningen har inneburit att ca 80 % av de föreslagna åtgär‑
derna i den upprättade planen för centralorten har blivit genomförda 
med hjälp av statsbidrag. 

Anslaget för 2009 är 3,0 mnkr. Aktuella projekt under 2009 är 
bl a Almenäsvägen. 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 
framflyttning. 

Reinvestering av gatubelysning
I avvaktan på att en överenskommelse träffas mellan Sveriges kom‑
muner och landsting och Vägverket om verkets övertagande av 
kommunal belysning på vägverksvägarna erfordras viss reinvestering. 
Investeringsutrymmet avser reinvestering i större anläggningar som 
vid röt‑ eller rostskadebesiktning har visat sig vara till stor del utdömda 
för fortsatt drift. Även utbyte av belysningskablar i centrala staden 
omfattas av investeringsutrymmet. För 2009 avsätts 1,0 mnkr.

Upprustning av centrummiljöer
Ursprungligen var investeringsmedlen avsedda för upprustningsåt‑
gärder i tätorterna utanför centralorten. Senare utökades möjligheten 
att även använda medel till åtgärder i stadsdelcentra i centralorten. 
Hittills har centrumupprustningsåtgärder gjorts i Sandared, Viska‑
fors, Fristad, Sjöbo Torg och Dalsjöfors centrum. 
Utanför centralorten kvarstår behov av centrumupprustning i San‑
dared och Sjömarken. I centralorten förligger behov av upprustning 
av Trandareds torg. För genomförande av åtgärder inom projektet 
avsätts 2,0 mnkr under 2009.

Promenadstråk längs Viskan
Eftersom staden en gång byggdes längs Viskan så ligger idag flera 
viktiga målpunkter på bekvämt avstånd från ån. Ett gångstråk längs 
med vattendraget skulle inte bara synliggöra Viskan utan även 
fungera som en attraktiv väg för många Boråsare och besökare. Ett 
fungerande gångstråk längs vattnet skulle också utgöra grunden för 
rekreation och upplevelser. 

För projektet avsätts 9,5 mnkr under en treårsperiod. För åtgärder 
under 2009 budgeteras 2,0 mnkr.
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Armbågabron
Knallelandsrondellen är idag hårt belastad vid högtrafik. Cirkula‑
tionsplatsen skall klara av att ta hand om både genomfartstrafiken på 
väg 42, trafiken på huvudvägnätet mellan Sjöbo och centrum 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 alternativvägar. Belastningen 
på Knallelandsrondellen förväntas öka ytterligare 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 föreslås en ny an‑
göring till västra Knalleland genom att Armbågavägen och Repsla‑
garegatan 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. 
Investeringsutgiften för projektet är beräknad till 12,0 mnkr och 
utförs under 2009 och 2010 varav 6,0 mnkr avsätts under 2009.

Grönområdesplanen
Projektet avser genomförande av de åtgärder som föreslås i grönom‑
rådesplanen 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 2010 
krävs att man tar ställning till hur grönområdesplanen skall se ut i 
fortsättningen. För 2009 avsätts 0,5 mnkr.

Renovering av lekplatser
Gatukontoret förvaltar 157 lekplatser inom kommunen. En del av 
lekplatserna är slitna och uppfyller ej längre säkerhetskraven. För 
säkerheten på lekplatser gäller idag särskilda normer. Lekplatserna 
skall besiktigas en gång om året och skall dessutom ha kontinuerlig 
tillsyn. De lekplatser som ej klarar kraven måste, om renovering 
ej sker, rivas. För upprustning och renovering av lekplatser avsätts 
4,0 mnkr under 2009. Investeringsutrymmet avser lekplatser såväl 
i tätorten som i ytterkommundelarna. Gatunämnden förutsätts att 
efter diskussion med kommundelarna inkomma med ett förslag till 
Kommunstyrelsen över de lekplatser som skall åtgärdas. 

Trädplantering Skaraborgsvägen
Skaraborgsallén består av 182 träd och flera av dem har blivit 
dåliga under de senaste åren. Gatukontoret har under hand bytt ut 
enstaka träd. En utbytesplan över fyra år har arbetats fram till en 
total investeringsutgift om 3,9 mnkr. För utbyte av träd under 2009 
avsätts 0,9 mnkr.

Upprustning av möbler
Det finns ett behov av att se över soffor och urnor i Borås, även 
papperskorgar är i starkt behov av förnyelse. Möbleringen i staden 
är viktig för hur Borås identitet upplevs hos människor. De bästa 
ambassadörerna för staden är dess invånare. De blåa sofforna som 
ställs ut varje vår är av gammal modell. Sofforna tas in varje höst 
vilket innebär att man inte kan sitta ute en fin januaridag då solen 
värmer. Sofforna bör ersattas med nya soffor både fasta och lösa. 
Urnorna som innehåller blommor är ej tidsenliga och ger ett slitet 
uttryck, dessa bör ersattas med tidsenliga urnor som har Borås vapen 

ingjutet på sidan. Papperskorgen är en viktig möbel för att undvika 
nedskräpning. Det behövs nya papperskorgar som ger ett städat 
intryck och därmed stärker Borås identitet som en renlig frisk stad. 
För projektet avsätts 1,5 mnkr varav 750 tkr i budget 2009.

Övergripande verksamhetsmål

Gator och vägar
Målet för trafiksäkerheten är 0‑vision likt den nationella nivån. Antal 
trafikolyckor med personskador var 2007 372 st. Målsättningen med 
trafiksäkerhetsarbetet är att antalet personskador skall minska.

Senaste undersökningen visar att 44% av invånarna upplever att 
framkomligheten och åtkomligheten på våra vägar är bra. Målet 
för 2009 är en ökning till 45 %.

Egen organisation
Sjukfrånvaron under 2007 var 4,2 % vilket är väsentligt under genom‑
snittet i Borås som var 6,9 %. Förbättringsmålet under 2009 är att 
sjukfrånvaron skall minska med 0,3 %‑enheter till 3,9 %.

Antalet sjukfall över 60 dagar var under 2007 11 st. Målet för 2009 
är att detta skall minska till 9 fall.

Den arbetade tiden för timavlönade under 2007 motsvarade 3,3 årsar‑
beten. Målet för 2009 är att detta skall minska till 3,1 årsarbeten.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Väghållning
Huvudgator, km 75 75 75
Kostnad kr per m² 23:81 26:56 27:82

Lokalgator, km 212 213 214
Kostnad kr per m² 17:35 13:18 14:70

Vägföreningsvägar, km 167 167 167
Kostnad kr per m² 9:22 8:70 8:49
Km enskilda vägar med stat‑
ligt och kommunalt bidrag 427 475 475
Kommunalt bidrag per meter 3:50 3:50 3:50

Beläggningsunderhåll m2 189 600 60 000 67 000
‑ toppbeläggning m2 156 200 46 000 53 000
‑ kostnad kr per m2 51:73 70:00 70:00
‑ heating m2 33 400 14 000 14 000
‑ kostnad kr per m2 57:45 55:00 55:00

Trafikbelysning
‑ antal lampor 20 895 20 900 20 900
‑ energiförbrukning MWh 8 163 8 400 7 200
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Nyttokort miljöbil 547 450 1 000

Parkverksamhet
Kulturparker m2 1 274 845 1 283 903
Kr/m2 6:34 6:46 5:65
Naturparker m2 4 950 000 5 006 753

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Genomsnitt kr per m2 0:18 0:19 0:19
Total parkareal m2 6 275 980 6 224 845 6 275 980
‑ kr per m2 2:71 2:83 2:81

Parkkostnad kr per invånare 169 172 167
Parkyta m2 per invånare 62 61 62
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Persontransporter

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 1 969 1 800 3 260
Kostnader ‑56 128 ‑50 000 ‑57 411
Nettokostnader ‑54 432 ‑48 200 ‑54 150
Kommunbidrag 41 700 48 200 54 150
Resultat ‑12 732 0 0
Ackumulerat resultat ‑800 ‑800
Nettoinvesteringar ‑ ‑ ‑

Nämndens uppgift
Fr o m och med den 1 mars 2006 ingår den nya avdelningen för per‑
sontransporter under Gatunämndens ansvar. Inom avdelningen sam‑
las kompetensen för persontransporter under en och samma nämnd. 
Tidigare låg ansvaret på i första hand kommundelsnämnderna.

Persontransportavdelningens ansvarsområden är
‑ Färdtjänst
‑ Transporter till och från daglig verksamhet
‑ Särskoleskjutsar
‑ Beställningscentral för färdtjänst
‑ Trafiksäkerhetsfrågor kring transporterna
‑ Upphandling av persontransporter

Ekonomiska förutsättningar
Nettokostnaderna budgeteras till 54,2 mnkr för 2009 vilket är nå‑
got under beräknat utfall 2008. Kommunbidraget är höjt med 2,0 
mnkr beroende på att den genomförda färdtjänstupphandlingen, 
p g a överklagan, kommer att göras om. Nytt avtal beräknas gälla 
fr o m 1/7 2009.

Nämndens uppdrag 2009
Färdtjänst är de funktionshindrades kollektivtrafik 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. Egenavgif‑
ten skall motvara den som tas ut i den ordinarie kollektivtrafiken. 
Vid resa utanför kommunen ansöker man om Riksfärdtjänst. Vid 
val av färdalternativ skall alltid det mest kostnadseffektiva färd‑

sättet användas. I den nya upphandlingen ställs krav på fler och 
miljövänligare fordon.

Särskoleskjutsarna ansvarar för transport till både grund‑ och gym‑
nasiesärskolan. Verksamheten bedrivs med egna fordon och förare. 
I möjligaste mån skall förarna vara kända av resenärerna.

Bilpoolen som startade hösten 2007 består av 22 st personbilar. Tre 
olika storlekar på bilarna finns. De flesta fordonen är miljöbilar. 
Målet är att alla fordonen inom bilpoolen skall vara miljöfordon. 
Detta sker löpande i takt med att fordonen byts ut. I första hand 
skall biogasbilar väljas. 

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Färdtjänst
Antal tillstånd 
‑ totalt 4 680 4 700 4 700
‑ kvinnor 3 145 3 150 3 150
‑ män 1 535 1 550 1 500
Antal tillstånd/1 000 invånare
‑ Borås 47 47 47
‑ Riket 40
Antal tillstånd under 65 år 659 800 800

Antal resor 249 567 250 000 255 000
Kostnad per resa, kr 195 186 178

Särskoleskjutsar
Antal fordon 9 9 9
‑ därav fordon med alkolås 9 9 9

Bilpool
Antal fordon 22 22
‑ därav miljöfordon 18 20
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Miljönämnden

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 6 951 6 808 6 895
Kostnader ‑16 770 ‑16 908 ‑17 245
Nettokostnader ‑9 819 ‑10 100 ‑10 350
Kommunbidrag 9 800 10 100 10 350
Resultat 19 0 0
Ackumulerat resultat 56 56
Nettoinvesteringar ‑ ‑ ‑

Nämndens uppgift
Miljönämnden har en central  roll  i  arbetet  för  att nå  stadens 
miljömål och en  långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Genom 
tillsynsåtgärder, övervakning av miljösituationen samt kunskaps‑
förmedling stödjer nämnden det miljöarbete som sker hos företag, 
organisationer och enskilda.

Huvuduppgiften är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att mil‑
jölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med 
delområdena miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade 
områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och produ‑
centansvar samt djurskydds‑, livsmedels‑, smittskydds‑, tobaks‑ och 
strålskyddslagstiftningarna. I nämndens ansvarsområde ingår vidare 
arbete med naturvårdsfrågor samt att samla in och ställa samman fakta 
om miljösituationen i staden. Ytterligare uppgifter är att medverka 
i samhällsplaneringen och att genom information och rådgivning 
verka för ökad kunskap och engagemang för miljöfrågorna hos såväl 
företag och organisationer som enskilda boråsare. 

De övergripande målen för nämndens verksamhet är:
‑  Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägen‑

heter. 
‑  Värdefulla natur‑ och kulturmiljöer samt den biologiska mång‑

falden ska skyddas och bevaras. 
‑  Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en från 

ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt 
långsiktigt god hushållning tryggas. 

‑  Återanvändning och återvinning av och annan hushållning 
med material, råvaror och energi ska främjas så att ett kretslopp 
uppnås. 

‑  Djur ska behandlas väl och inte utsättas för onödigt lidande och 
sjukdom. 

‑  Konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel av hög kvalitet 
och kunna lita på märkningen av matvaror. 

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget  för Miljönämnden budgeteras  till 10,4 mnkr 
vilket är en ökning med 3,0 % jämfört med förra året borträknat 
effekten av lägre arbetsgivaravgifter. I kommunbidraget ingår 200 
tkr till naturvårdsfonden vars syfte är att medverka till ett progressivt 
naturvårdsarbete där en viktig del är att bevara det öppna odlings‑
landskapet. Fonden kommer även att kunna ta emot externa bidrag 
från privatpersoner, företag, organisationer m m. 

Vad gäller taxorna införs en ny taxa för verksamhet enligt miljöbal‑
ken som bygger på en risk‑ och resursbedömning för miljöfarliga 
verksamheter och hälsoskydd. Taxan för tillsyn enligt strålskydds‑
lagen får en ny utformning då den kompletteras med en timavgift 
och en avgift för anmälan.

Nämndens uppdrag 2009
Miljönämnden fastställde  i  januari 2008 övergripande mål  för 
verksamheten under innevarande mandatperiod. Tanken är att de 
övergripande målen ska vara styrande för de årliga verksamhets‑
planer som nämnden tar fram. Utgångspunkt för arbetet har bl a 
varit de lokala miljömålen för Borås Stad.

Livsmedelskontroll
From 2006 har vi i Sverige en helt ny livsmedelslagstiftning där 
EG‑förordningar om livsmedels‑ och foderhygien samt offentlig 
kontroll gäller  för  såväl  livsmedels‑ och  foderföretagare  som 
kontrollmyndigheterna. Syftet med det nya regelverket är att ta ett 
helhetsgrepp på hela livsmedelskedjan ”från jord till bord” för att ge 
konsumenterna säkra livsmedel. Vidare tydliggörs att det är verk‑
samhetsutövarna som har huvudansvaret för livsmedelssäkerheten 
och att den offentliga kontrollen ska bygga på systemtillsyn. Det 
innebär att det är kontrollmyndighetens uppgift att följa upp och 
bedöma om livsmedelsföretagarnas system för egenkontroll säker‑
ställer att kraven i lagstiftningen uppfylls. En annan grundläggande 
princip ar att den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad, dvs att 
kontrollerna ska inriktas på de verksamheter som är förknippade 
med de största riskerna ur hygienisk synvinkel.
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De första åren med den nya lagstiftningen har till stora delar präglats 
av kunskapsuppbyggnad kring denna, utarbetande av nya rutiner 
och  informationsmaterial samt  införandet av ett nytt avgiftssy‑
stem byggt på riskklassning av verksamheterna. Under 2007 och 
2008 har Miljökontorets arbete fokuserats på nygodkännanden av 
anläggningar som bytt ägare eller är helt nya samt en systematisk 
genomgång av alla befintliga anläggningar för omgodkännande.

För 2009 är inriktningen att, när samtliga befintliga livsmedelsan‑
läggningar är omprövade, bedriva en planerad kontrollverksamhet 
med den för  respektive objekt  fastställda kontrolltiden som ut‑
gångspunkt. Kontrollen kommer att ske i form av såväl revisioner 
som inspektioner och provtagningar. Vid inspektionerna kontrol‑
leras enbart vissa moment i Livsmedelsverkets checklista.

Vidare kommer formerna för information och rådgivning att utveck‑
las. Det är ett faktum att många verksamhetsutövare har bristande 
kunskaper om  livsmedelshantering och vilka krav som gäller, 
vilket gör att många ärenden kräver avsevärt mer tid än kontorets 
planering. Vidare är det inte ovanligt med tidskrävande information 
i ärenden som senare inte resulterar i en ansökan om godkännande 
eller registrering. 

Boende och närmiljö
En prioriterad uppgift utöver den löpande tillsynen är att följa upp 
2008 års tillsynsprojekt avseende egenkontrollen av inomhusmiljön 
i skolor. Den påbörjade tillsynen av egenkontrollen på förskolor 
skall  fortgå. Senast 2010 skall  radonförekomsten  i  skolor och 
förskolor inte överstiga 200Bq/kbm. Verksamhetsinnehavare och 
fastighetsägare är därför ansvariga för att göra mätningar och vidta 
åtgärder före 2010. Under 2009 avser kontoret vidare att påbörja 
en inventering av enskilda avlopp.

Miljötillsyn
En prioriterad uppgift under 2009 är tillsyn och prövning enligt de 
beslutande skyddsföreskrifterna för Öresjö vattenskyddsområde, 
som träder i kraft vid årsskiftet 2008/2009. Vidare kommer arbetet 
med att inhämta uppgifter och klassa om miljöfarliga verksamheter 
att  fortsätta, eftersom förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd ändrades under 2008. Förändringen  innebär att 

många miljöfarliga verksamheter har fått en annan prövnings‑ eller 
anmälningsnivå jämfört med tidigare. Ärenden som rör vindkraft 
kommer med stor sannolikhet att öka, eftersom vi redan idag kan 
se potentiella etableringsintressenter. Information om energifrågor 
kommer alltmer att integreras i det löpande tillsynsarbetet.

Miljöövervakning
I miljöövervakningen ingår att delta i den fysiska planeringen och i 
det miljöstrategiska arbetet, bl a med miljömål 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 
kontinuerligt uppdateras. Buller i den yttre miljön hör också till 
ansvarsområdet. 

Naturvårdsfond
Fr o m 2008 finns en Naturvårdsfond för Borås Stad som admi‑
nistreras av Miljönämnden. Fondens syfte är att medverka till ett 
progressivt naturvårdsarbete i Borås med aktiva insatser från såväl 
kommunen som enskilda,  företag och föreningar när det gäller 
bevarande, återställande, skötsel och förvaltning av naturområden 
och naturvärden. En viktig del i arbetet är att bevara odlingsland‑
skapets naturvärden. 

Övergripande verksamhetsmål

Egen organisation
Nämndens sjukfrånvaro förväntas ligga på 5,5 % för 2008 vilket 
är 1 %‑enhet under kommunens genomsnitt. Nämndens mål är att 
sjukfrånvaron skall minska med 0,5 %‑enheter under 2009.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Nettokostnad/invånare, kr 97:23 99:61 101:47
Intäktsfinansiering, % 41,4 40,3 40,0

Nettokostnader tkr ‑9 819 ‑10 100 ‑10 350
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Konsument-
nämnden

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 0 0 0
Kostnader ‑2 908 ‑4 450 ‑4 550
Nettokostnader ‑2 908 ‑ 4 450 ‑ 4 550
Kommunbidrag 2 900 4 450 4 550
Resultat  ‑8 0 0
Ackumulerat resultat 0 0

Nettoinvesteringar

Nämndens uppdrag
Konsumentnämndens huvuduppgift är att stödja konsumentintres‑
sena i kommunen genom samarbete med organisationer, skolor, 
nämnder m fl. Nämnden ska verka för en ökad medvetenhet om 
konsumentfrågornas betydelse för såväl enskilda som näringsliv. 
Genom Konsument Borås ska nämnden ge allmänheten vägledning 
i  såväl allmänna konsumentfrågor,  reklamationshantering som 
ekonomisk rådgivning i samband med budget‑ och skuldsanerings‑
ärenden.

Sedan diplomeringen av Borås stad till en Fair Trade City i juni 2008 
ingår det fortsatta arbetet numera i den ordinarie verksamheten.

Ekonomisk förutsättningar
Kommunbidraget till Konsumentnämnden ökade inför 2008 med 
1,5 mnkr eller drygt 50 %. Utöver 400 tkr för den nya uppgiften 
Fair Trade City så innebar detta en väsentlig förstärkning av verk‑
samheten. Då rekryteringen av ny personal tagit tid nås inte full 
effekt under 2008, utan ett överskott på ca 600 tkr prognosticeras. 
Under 2009 beräknas förstärkningarna få full effekt.

Ingen ökning av enskilda kontakter prioriteras eftersom detta skulle 
komma att ske på bekostnad av det förebyggande arbetet. 

Kommunbidraget räknas upp till 4,6 mnkr.

Nämndens uppgift 2009
Förebyggande arbete i alla former kommer att prioriteras, eftersom 
detta syftar  till att undanröja kommande problem. Ekonomisk 
planering är en förutsättning för en fungerande hushållsekonomi 
och stödjer hushållen i deras strävan att så effektivt som möjligt 
utnyttja sina resurser. Miljö‑ och energifrågorna påverkar alltmer 
det enskilda hushållet och den rådgivning som berör detta område 
ökar kontinuerligt.

Till nämndens viktigaste uppgifter hör att bevaka marknaden och 
se till att de konsumenträttsliga reglerna efterlevs. Samarbetet med 
Konsumentverket är en bas för vilka projekt som bedrivs lokalt, 
och Konsument Borås samarbetar med andra konsumentkontor i 
regionen för att nå en större genomslagskraft.

Samarbete sker med ett flertal frivilliga organisationer, studieför‑
bund, branschorganisationer m m. Det  finns också ett etablerat 
samarbete med Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten samt 
kommundelarnas enheter för individ‑ och familjeomsorg.

För budget‑ och skuldrådgivningen konstateras att tillströmningen 
av nya ärenden ökat. Prioritering sker därför och ärenden som 
bedöms klara kraven för en lagreglerad skuldsanering samt akuta 
ärenden, får förtur. Kön till rådgivningen ligger på ca 12 månader 
för icke akuta ärenden. Enligt den nya skuldsaneringslagen skall 
hjälp och stöd erbjudas före och under hela skuldsaneringsproces‑
sen, dvs i fem år.  Rådgivningsförfarandet omfattar inte bara den 
som berättigas till en skuldsanering enligt lagen, utan alla skuldsatta 
som är i behov av hjälp att finna lösningar på sina skuldsättningspro‑
blem. Rådgivningen ska även bidra till att förebygga att människor 
blir överskuldsatta. Under hösten 2008 har verksamheten erhållit 
ytterligare medel och kunnat anställa två ekonomiska rådgivare. 
Vårt mål är att tiden för att få hjälp av rådgivarna skall minska, att 
skuldsatta skall få hjälp snabbare för att inte hamna i ett ännu sämre 
läge samt att det blir möjligt att öka det förebyggande arbetet i form 
av informationsinsatser. 

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Konsumenträttslig rådgivning
Konsumentkontakter 3 772 4 200 4 500
Studiebesök 31 50 55
Marknadsundersökningar/
Produktsäkerhetskontroller 4 6 6
Informationsaktiviteter 41 40 45
Informationsmaterial 2 300 2 000 3 000

Skuldrådgivning
Klientkontakter  1 690 1 500 2500
Förhandlingsärenden 202 250 350
Studiebesök 0 10 15
Informationsaktiviteter 9 20 25
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Kulturnämnden

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 31	058 27	266 25	075
Kostnader -131	953 -130	616 -132	275
Nettokostnader -100	895 -103	350 -107	200
Kommunbidrag 100	950 103	350 107	200
Resultat 55 0 0
Ackumulerat	resultat 326 326
Nettoinvesteringar -1	734 -28	334 -30	780

Nämndens uppgift
Kulturnämnden	ansvarar	för	Kulturhuset	med	huvudbiblioteket,	
Stadsteatern	och	Konstmuseet,	Kulturskolan,	de	kulturhisto-
riska	museerna	Borås	Museum,	Textilmuseet,	Skol-	och	barnom-
sorgsmuseet	 samt	på	entreprenad	driften	av	museet.då.nu	 (f	d	
Medicinhistoriska	museet),	biograf	Röda	Kvarn	samt	en	allmän	
kulturprogramverksamhet,	 stöd	 till	bildningsorganisationer	och	
kommunövergripande	kulturföreningar,	kulturstipendier,	konstnär-
lig	utsmyckning	samt	kulturmiljö-	och	bevarandefrågor.	Nämnden	
har	också	ansvaret	för	kommunövergripande	frågor	rörande	littera-
tur,	teater,	sång,	musik,	dans,	konst,	film,	foto	och	museiverksamhet	
och	svarar	för	att	den	centrala	specialistkompetensen	kommer	andra	
verksamheter	tillgodo.	Via	huvudbiblioteket	ska	nämnden	komplet-
tera	kommundelsbibliotekens	bestånd	av	vissa	medier.

Kulturnämnden	arbetar	utifrån	av	Kommunfullmäktige	fastställda	
mål	för	Kulturverksamheten	och	kulturprogrammet	för	barn	och	
ungdom.	Detta	innebär	att	målet	för	kommunens	kulturverksamhet	
är	att	Borås	skall	vara	en	bra	kommun	att	leva	i.	Alla	invånare	ska	
ha	möjlighet	att	skaffa	sig	den	information,	de	kunskaper	och	de	
upplevelser	som	är	nödvändiga	både	för	att	man	ska	kunna	ta	aktiv	
del	i	den	demokratiska	processen	och	kunna	utvecklas	som	män-
niska.	Kommunen	ska	slå	vakt	om	kulturarvet	och	kulturmiljön.	
Den	kultur-	och	bildningsverksamhet	som	bedrivs	av	föreningar	
och	organisationer	ska	stödjas	och	stimuleras.	Möjligheter	till	eget	
skapande	och	aktiv	delaktighet,	lokal	förankring	och	prioritering	
av	barn	och	ungdomar	samt	särskilda	 insatser	för	att	 tillgodose	
funktionshindrade	och	grupper	med	annat	modersmål,	ska	vara	
ledstjärnor	i	arbetet.

För	att	nå	dessa	mål	ska	alla	kulturinstitutioner
-	 sträva	efter	att	nå	alla	invånare
-	 garantera	kvalitet	och	mångfald	samt	yttrande-	och	informations-

frihet
-	 motverka	främlingsfientlighet	och	rasism
-	 vara	tillgängliga	för	alla	och	ha	ett	generöst	öppethållande
-	 aktivt	samarbeta	med	såväl	varandra	som	andra	institutioner,	

förskolor,	skolor,	organisationer	och	föreningar	samt,	där	detta	
är	möjligt	och	lämpligt,	också	med	övriga	Sjuhäradskommuner	
och	Västra	Götalandsregionen.

Biblioteken	ska
-	 avgiftsfritt	tillhandahålla	ett	brett	och	aktuellt	urval	av	böcker	och	

andra	tryckta,	elektroniska	och	digitala	medier
-	 tillhandahålla	modern	teknik	för	sökning	i	interna	och	externa	

databaser	och	andra	elektroniska	program
-	 organisera	och	presentera	sina	samlingar	på	ett	sådant	sätt	att	

besökare	lätt	kan	orientera	sig	i	dessa	på	egen	hand
-	 vara	samhällets	 informationscentraler	och	vardagsrum	med	

utrymme	för	rekreation	och	möten,	inspiration	och	fördjupning
-	 aktivt	medverka	 i	och	använda	biblioteksnätverken	 lokalt,	

regionalt	och	nationellt	för	kompletterande	medieförsörjning,	
kunskapsutbyte	och	utveckling

De	kulturhistoriska	museerna	ska
-	 medvetet	och	objektivt	samla,	dokumentera	och	vårda	material	

som	speglar	bygdens	historia
-	 levandegöra	och	 tillgängliggöra	kulturarvet	 för	allmänheten	

och	för	studier	och	forskning
-	 speciellt	utveckla	samlingarna	av	material	kring	textil	verk-

samhet,	handel	och	hantverk
-	 aktivt	arbeta	med	pedagogisk	verksamhet	speciellt	riktad	mot	

barn	och	ungdom	och	grupper	som	normalt	inte	utnyttjar	muse-
ernas	kunskapsresurser

-	 enligt	 avtal	 svara	 för	 regionala	uppgifter	 inom	områdena	
textilhistoria,	 teknikhistoria,	kulturhistoria	och	medicinhis-
toria.

Konstmuseet	ska	
-	 bygga	upp	och	visa	en	egen	samling	av	modern	svensk	konst
-	 arrangera	tillfälliga	utställningar	med	såväl	lokala,	regionala	som	

nationella	och	internationella	utgångspunkter
-	 så	långt	som	möjligt	erbjuda	utställningarna	utan	entréavgift
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-	 lägga	särskild	 tyngdpunkt	vid	pedagogisk	verksamhet,	där	
visningar	kompletteras	med	olika	program	och	skapande	akti-
viteter	i	museets	barn	och	mediaverkstäder

-	 medverka	i	konstkommitténs	arbete	med	konstnärlig	utsmyck-
ning	av	offentliga	platser	och	byggnader	i	kommunen.

Stadsteatern	ska
-	 producera	ett	varierat	utbud	av	teater	av	hög	konstnärlig	kvalitet	

som	når	så	många	kommuninvånare	som	möjligt
-	 ha	en	 repertoar	som	innehåller	såväl	klassisk	som	modern	

dramatik	från	både	Sverige	och	andra	delar	av	världen
-	 komplettera	de	egenproducerade	uppsättningarna	med	gästspel	

från	olika	kuturinstitutioner	såväl	inom	som	utanför	Sverige
-	 samverka	med	amatörgrupper,	föreningar,	gymnasiets	estetiska	

program	och	andra	för	att	bredda	verksamheten	och	nå	nya	
publikgrupper.

Kulturskolan	ska
-	 erbjuda	alla	barn	och	ungdomar	att	i	tidig	ålder	få	möjlighet	till	

frivillig	undervisning	i	musik,	dans	och	andra	konstarter,	såväl	
enskilt	som	i	grupp

-	 stimulera	intresset	för,	förståelsen	av	och	kunskapen	om	musik	
och	andra	konstarter

-	 samverka	med	estetiska	programmet	på	gymnasieskolan	kring	
undervisning,	lokaler	och	administration

-	 driva	verksamheten	dels	 i	egen	regi	och	dels	på	uppdrag	av	
kommundelsnämnderna,	Utbildningsnämnden	och	Västra	
Götalandregionen	som	köper	tjänster.

Filmverksamheten	ska
-	 visa	kvalitetsfilm	för	barn	och	vuxna	på	Röda	Kvarn
-	 visa	skolbio	kompletterad	av	uppsökande	verksamhet	med	eget	

skapande	av	framför	allt	animerad	film	till	förskolor,	skolor,	och	
fritidsverksamhet

-	 stimulera	intresset	för	kvalitetsfilm	och	film	som	medium	över	
huvud	taget.

Den	övriga	kulturverksamheten	ska
-	 komplettera	de	olika	specialinstitutionerna	 i	arbetet	med	att	

skapa	bredd,	valfrihet	och	mångfald	i	kulturlivet
-	 särskilt	 inriktas	på	att	stimulera	gränsöverskridande	projekt	

mellan	olika	konstarter	och	kulturyttringar.

Bidragsgivningen	till	föreningar	ska
-	 stimulera	bildandet	av	aktiva	föreningar	inom	kulturområdet
-	 prioritera	föreningar	som	riktar	sig	till	barn	och	ungdomar	och	

deras	eget	aktiva	skapande
-	 bidra	till	att	underlätta	möjligheterna	för	studier	i	studieförbundens	

regi.	

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget	till	Kulturnämnden	uppgår	till	107,2	mnkr	vilket	
är	en	ökning	med	3,85	mnkr	jämfört	med	2008.	Nämndens	kom-
munbidrag	har	reducerats	med	350	tkr	för	lägre	arbetsgivaravgifter	
vilket	 innebär	motsvarande	 lägre	personalkostnader.	Resursök-
ningen	oaktat	detta	uppgår	till	4,1%.	I	komunbidraget	ingår	1,3	
mnkr	för	ökade	kapitalkostnader	avseende	ombyggnationen	av	
Konstmuseet.

Nämndens uppdrag 2009
Kulturen	spelar	en	viktig	roll	i	att	synliggöra	Borås.	Kulturen	är	en	
strategisk	framgångsfaktor	i	en	attraktiv	stad	och	Borås	Stad	finns	
med	på	Kulturrådets	topplista.	Kulturverksamheten	spelar	även	en	
viktig	roll	internt	i	kommunen,	bl	a	när	det	gäller	samverkan	om	
stadsplanering,	större	evenemang,	kulturturism,	information	och	
kommunala	utvecklingsprojekt.	Kulturen	handlar	om	mötesplatser,	
inspiration,	upplevelser	och	tillgång	till	information	och	kunskap.	
Viktiga	nyckelord	för	verksamheten	är	demokrati,	tillgänglighet	
och	mångfald.

Under	2008-2010	kommer	Borås	Museum	arbeta	för	att	producera	
fler	kvalitativa,	spännande	och	varierande	utställningar.	Borås	Mu-
seums	ambition	är	att	stärka	profileringen	som	ett	museum	som	
visar	modernt	konsthantverk	och	formgivning	av	skilda	slag,	men	
naturligtvis	behålla	 redan	etablerad	 inriktning	på	hantverk	och	
kulturhistoria.

Borås	Bio,	filmverksamheten	för	vuxna,	fortsätter	sin	verksamhet	
under	2009	med	fyra	filmvisningar	per	vecka,	söndag	till	tisdag.	
Förra	årets	försök	med	Dagbio	av	vissa	filmer	fortsätter.

De	stora	och	mycket	publikdragande	arrangemangen	Kulturnatten	
och	Skördefesten	kommer	att	genomföras	även	2009.	Kulturnatten	
som	i	år	såg	lite	annorlunda	ut,	samordnades	med	Pinocchioinvig-
ningen	och	spreds	utanför	huset,	kommer	också	2009	att	få	en	något	
annorlunda	tappning.	Teaterbinnalen	den	3-6	juni	2009	kommer	
att	sätt	sin	prägel	på	staden	samtidigt	som	Kulturhusets	renovering	
fortsätter	och	innebär	utflyttning	av	verksamheten.

Under	2009	fortsätter	arbetet	med	att	fördjupa	och	integrera	sam-
verkan	med	mångkulturella	och	svenska	kulturföreningar.	Olika	
föreningars	kunskap	 tas	 tillvara	för	att	arrangera	professionella	
arrangemang.	Mångkulturgrupp	med	representanter	från	de	olika	
kulturinstitutionerna	ska	arbeta	vidare	med	frågan	och	hitta	nya	
arbetsformer.	Kulturnämnden	fortsätter	sin	satsning	på	barn-	och	
ungdomskultur	2009,	men	vill	också	hitta	nya	former	för	att	skapa	
en	ökad	samverkan,	inte	bara		mellan	de	egna	kulturinstitutionerna,	
utan	också	inom	hela	Borås	Stad,	Sjuhärad	och	i	regionen.

Stadsbibliotekets	verksamhet	under	2009	är	beroende	av	hur	re-
noveringen	av	Kulturhuset	fortskrider.	Under	senare	delen	av	året	
kommer	hela	huset	att	stängas	och	biblioteket	måste	utrymmas	
med	hela	beståndet	av	medier.	I	samband	med	stängningsperioden	
kommer	tiden	att	utnyttjas	för	övergång	till	nytt	bibliotekssystem	
och	införande	av	radiofrekvensbaserat	identifikationssystem	(RFID)	
för	samtliga	medier.

I	juni	2009	genomför	Borås	Stadsteater	tillsammans	med	Region-
teater	Väst	nionde	svenska	Teaterbiennalen.	Det	är	ett	mycket	
omfattande	åtagande	som	kommer	att	påverka	verksamheten	hela	
säsongen.	I	planeringen	av	såväl	föreställningar	som	personalens	
arbete	tas	hänsyn	till	det	omfattande	förberedelsearbetet	som	redan	
är	på	gång	sedan	några	månader	med	en	projektledare	och	en	
styrgrupp.	Sommaren	2009	kommer	Kulturhuset	att	stängas	för	
renovering	och	Stadsteaterns	hela	verksamhet	måste	utlokaliseras.	
Avsikten	är	att	i	begränsad	omfattning	kunna	fortsätta	med	föreställ-
ningsverksamheten	och	erbjuda	publiken	såväl	mindre	som	större	
produktioner,	valda	och	anpassade	för	 lokaler	med	begränsade	
scenografiska	förutsättningar.	Antalet	produktioner	kommer	att	bli	
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färre	och	möjligheter	till	reprisering	av	tidigare	produktioner	kan	i	
viss	mån	begränsa	produktionskostnader	under	året.

Nya	Borås	Konstmuseum	skall	bli	en	arena	för	både	utmanande	
och	stimulerande	konstupplevelser.	Ett	museum	där	respekten	för	
publiken	ska	gå	hand	i	hand	med	värden	som	kvalitet,	nytänkande	
och	mångkulturell	öppenhet,	Borås	Konstmuseum	ska	spegla	
den	lokala,	regionala,	nationella	och	internationella	konstscenen.	
Verksamheten	skall	visa	vår	samtid,	men	samtidigt	kasta	ett	för-
klarande	ljus	på	konsthistorien.	Borås	Konstmuseum	står	inför	en	
rad	nya	och	spännande	utmaningar	inför	nystarten	våren	2009.	Det	
är	viktigt	att	konstmuseet	från	allra	första	början	kan	leva	upp	till	
dessa	förväntningar.	Med	ett	närmande	till	Västra	Götalandsregio-
nen	kan	Borås	Konstmuseum	bli	en	central	konstinstitution	mitt	i	
regionens	hjärta.

KUL-året	för	alla	sjuåringar	i	Borås,	som	startade	hösten	2007	har	
varit	en	succé.	Kulturskolans	egna	mål	att	50	%	av	eleverna	skall	
fortsätta	efter	första	året	är	uppnått	med	råge.	Visionen	för	2011	är	att	
75	%	av	eleverna	fortsätter.	Kulturskolan	kommer	att	arbeta	vidare	
med	integrationsfrågor	under	2009.	En	idé	som	vidareutvecklats	
är	att	starta	Kulturskolefilialer	på	Hässleholmen	och	Sjöbo.	Även	
kontakter	med	Norrby	är	på	gång.	Ett	nytt	försök	kommer	att	göras	
med	Musikklasser	på	Bodaskolan	med	upptagning	från	hela	Borås	
Stad.	På	Fjärdingskolan	pågår	också	ett	samarbete.

Kulturnämnden	arbetar	sedan	flera	år	med	frågorna	kring	Textil-
museets	och	Borås	Museums	roller	och	profiler	inte	bara	lokalt	
utan	också	regionalt	i	Sjuhärad	och	i	Västera	Götaland.	Det	treåriga	
avtalet	med	Västragötalandsregionen/Västarvet	angående	det	regio-
nala	uppdraget	för	De	Kulturhistoriska	Museerna	löper	på.	Detta	
innebär	ett	vidgat	uppdrag	för	De	Kulturhistoriska	Museerna	som	
beslutas	i	samråd	med	region	inför	varje	år.

För	Textilmuseet	blir	basutställningsarbetet	det	stora	projektet	för	
våren	2009.	Textilmuseet	visar	därför	endast	en	större	utställning	
under	våren	–	om	Eton,	i	samarbete	med	företaget	som	jubilerar.	
För	2010	finns	idéer	om	att	utställningarna	i	högre	grad	ska	bli	mer	
tematiska	och	belysa	utvecklingen	och	aktuella	samtidsfrågor,	som	
t	ex	miljö	och	arbetsvillkor.	Utställningsperioderna	kan	eventuellt	
förlängas	till	4-5	månader	för	att	möjliggöra	högre	kvalitet.

Bidragen	till	kulturföreningarna	föreslås	i	stort	sett	vara	oföränd-
rade	i	förhållande	till	innevarande	år.	Dialogcaféet	som	genförts	
med	föreningarna	de	senaste	åren	kommer	också	att	göras	med	
studieförbunden	under	2009.	Kulturnämnden	kommer	under	2009	
tillsammans	med	Borås	Orkesterförening	se	över	 föreningens	
ekonomiska	situation.

Investeringar

Inventarier och div mindre investeringar
Ett	årligt	anslag	på	300	tkr	avsätts	i	investeringsbudgeten	för	inköp	
av	inventarier	och	andra	diverse	mindre	investeringar.	

Konstnärlig utsmyckning och inköp av konst
Ett	årligt	anslag	på	800	tkr	avsätts	i	investeringsbudgeten	för	konst-
närlig	utsmyckning	och	inköp	av	konst.	Anslaget	är	höjt	med	1	000	
tkr	under	2009	med	anledning	av	skulpturbiennalen	2010.

Konstnärlig utsmyckning, textilkonst
För	att	tillvarata	det	textila	arvet	och	nyskapande	textil	utveckling/
design,	avsätts	ett	utrymme	på	100	tkr	under	2009	för	inköp	av	
textil	konst	med	placering	på	Textilmuseet.

Nytt bibliotekssystem
Biblioteksdatasystemet	behöver	bytas	ut.	Det	uppfyller	inte	längre	
de	krav	som	ett	biblioteksdatasystem	bör	ha	och	Borås	är	snart	
ensam	i	landet	om	att	använda	det.	De	få	sjuhäradskommuner	som	
är	användare	av	systemet	är	också	intresserade	av	att	byta.	Upp-
handling	av	nytt	system	kan	genomföras	under	hösten.	Inventering	
och	analyser	av	alternativa	system	har	pågått	det	senaste	året	och	
kommer	att	slutföras	i	augusti.	Konvertering	och	investering	i	server	
m	m	beräknas	till	ca	1,5	mnkr	för	hela	bibliotekssystemet	i	Borås	
inklusive	skolbiblioteken.	 Investeringsutgiften	beräknas	hämtas	
hem	på	några	år	genom	lägre	driftkostnader.	Utbildningskostnaden	
ingår	i	investeringskalkylen.	För	2009	avsätts	1,5	mnkr.

RFID-teknik
RFID	är	ett	radiofrekvensbaserat	identifikationssystem	för	samtliga	
böcker/medier	på	biblioteken	i	Borås.	Det	innebär	att	stöldmärkning,	
cirkulationskontroll	och	information	samordnas	i	ett	chip,	en	infor-
mationsbärare/märkning.	Det	innebär	ökad	service,	effektivitet	och	
betydligt	bättre	ergonomi.	Det	betyder	också	ökad	tillgänglighet	för	
t	ex	synskadade	som	vida	denna	nya	teknik	kan	läsa	av	bokryggens	
texter.	Kostnad	ca	1,5	mnkr	för	hela	bibliotekssystemet	i	Borås	
inklusive	skolbiblioteken.	Kulturnämndens	del	av	investeringarna	
blir	ca	50	%	medan	gymnasieskolorna	och	kommundelarna	bör	stå	
för	andra	halvan.	Det	är	lämpligt	att	införa	denna	teknik	i	samband	
med	att	biblioteket	stängs	för	renovering	hösten	2009.	För	2009	
avsätts	1,5	mnkr.

Kulturhuset, etapp 2-4
Ombyggnaden	av	Kulturhuset	beslutades	slutgiltigt	i	Kommunfull-
mäktige	den	21	november	2007	med	en	budget	på	115	mnkr	och	ett	
genomförande	under	åren	2008-2010.	Arbetena	är	i	full	gång	med	
Konstmuseet	och	teatersalongen.	Kulturhuset	är	av	Borås	Stads	till	
ytan	största	byggnader	som	kommer	i	nyrenoverat	skick	att	skapa	
ett	betydande	mervärde	för	hela	Borås	Stad.	Det	 innebär	större	
attraktivitet	och	utnyttjande	men	blir	också	mer	ekonomiskt	hållbart	
och	personaleffektivt.	Ombyggnationen	skapar	ett	modernare	ut-
tryck	och	ger	en	ökad	öppenhet,	tillgänglighet	och	kommunikation	
i	huset.	Kulturhuset	kommer	att	få	en	ökad	tillgänglighet	enligt	de	
krav	som	ställs	på	offentliga	lokaler	från	2010.

Efter	Konstmuseet	och	Teatersalongen	kommer	samtliga	resterande	
etapper	att	projekteras	samtidigt.	Även	ombyggnaden	bör	ske	paral-
lellt	för	största	effektivitet,	ekonomi	och	framför	allt	med	hänsyn	till	
publik	och	brukare.	Tidplanen	skulle	då	innebära	en	projektering	
för	resterande	etapper	under	hösten	2008	och	upphandling	av	byg-
gentreprenör	under	vintern	2009.

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

Röda	Rummet
-	 Etapp	3.	Stadsbiblioteket	och	administration
-	 Etapp	4.	Stadsteatern	(utom	stora	scenens	salong)
Total	investeringsutgift	för	återstående	etapper	beräknas	till	90,6	
mnkr.	För	arbeten	under	2009	avsätts	25,6	mnkr.
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Övergripande verksamhetsmål

Egen organisation
Nämndens	sjukfrånvaron	ligger	på	6,15%	vilket	är	något	under	
kommunens	genomsnitt.	För	2008	är	målet	att	denna	skall	sjunka	
till	5,75%.	För	2009	sätts	målet	att	sjukfrånvaron	skall	sjunka	med	
ytterligare	0,75%-enheter.

Antalet	sjukfall	över	60	dagar	var	under	2007	25	st.	Målsättningen	
för	2009	är	att	dessa	skall	minska	till	20	st.

Timavlönad	personal		uppgick	under	2007	till	motsvarande	5,81	
årsarbeten.	Målet	 för	2009	är	att	 timavlönade	skall	minska	 till	
motsvarande	4,4	årsarbeten.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Biblioteksverksamhet
Antal	bibliotek 1 1 1
Antal	medialån 690	056 650	000 680	000
Öppethållande	tim	
per	vecka 69 69 69
Antal	bokbusshållplatser 14 14 14
Antal	program	och	utställningar 193 170 170
Antal	besök	huvud-
biblioteket 383	187 350	000 360	000

Museiverksamhet och kulturminnesvård
Borås Museum
Antal	besökare 18	809 19	000 1 19	000 1

Antal	utställningar	 3 3 3
Öppethållande	tim	per	vecka 33,5 33,5 33,5

Textilmuseet
Antal	besökare 22	000 29	000 22	000
-	därav	betalande	besökare 7	207 7	000 7	000
Antal	utställningar 6+9	små 8+4	små 8+4	små
Öppethållande	tim	per	vecka 40 40 40

Konst och utställningsverksamhet
Antal	föremål 4	017

Stängt	
p	g	a	

renove-
ring

4	023
Antal	besökare 60	394 25	000
	därav	betalande	besökare 8	599 10	000
Antal	utställningar 11 15
Öppethållande	tim	per	vecka 32 32

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Teaterverksamhet
Antal	besökare 31	649 30	090 21	009
Biljettintäkt	kr	per	besökare2 65:00 68:00 73:00
Antal	produktioner 11 13 10
Antal	premiärer 7 9 4
Antal	föreställningar2 250 246 167
Beläggning	Stora	scenen	% 48 48 49

Studieorganisationer och stöd till föreningsverksamhet
Antal	studieförbund	med	bidrag 9 8 8
Antal	föreningar	med	bidrag 37 32 32

Kulturskolan
Antal	elever 1	850 1	900 2	000
Antal	veckotimmar 580 580 560

Kulåret i grundskolan år 1
Antal	elever 1	050 1	000
Antal	veckotimmar 110 100

Utåtriktad verksamhet
Elevkonserter 477 480 500
Lunchkonserter 8 8 8

Filmverksamhet
Borås Bio
Antal	filmvisningar 193 185 185
Antal	besökare 9	312 8	800 8	800

Övriga filmarrangemang 6 3 3
Antal	besökare 318 500 500

Skolbio
Antal	filmvisningar 105 100 100
Antal	besökare 11	195 9	500 9	500

Övrig kulturverksamhet
Kulturarrangemang	vuxna 3 3 3
Kulturarrangemang	barn	
och	ungdom 15 14 20

1	 Ej	parken
2	 Inkl	produktioner	avsedda	för	stora/lilla	scenen	som	p	g	a	renovering	

i	Kulturhuset	är	utlokaliserade.
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Utbildnings
nämnden

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 101	319 96	450 96	650
Kostnader -502	658 -540	750 -552	750
Nettokostnader -401	339 -444	300 -456	100
Kommunbidrag 405	500 444	300 456	100
Resultat 4	161 0 0
Ackumulerat	resultat 9	373 9	373 9	373
Nettoinvesteringar,	
Utbildningsnämnden -2	998 0 0
Nettoinvesteringar,	Lokal-
försörjningsnämnden -22	240 -10	000 -500

Nämndens uppgift
Utbildningsnämnden	ansvarar	för	de	frivilliga	skolformerna	gym-
nasieskolan,	gymnasiesärskolan	och	det	offentliga	skolväsendet	för	
vuxna	i	kommunen.	Vuxenutbildningen	i	Borås	omfattar	grundläg-
gande	vuxenutbildning,	gymnasial	vuxenutbildning,	påbyggnads-
utbildningar,	vuxenutbildning	för	utvecklingsstörda	(särvux)	och	
svenskundervisning	för	 invandrare	(SFI).	 I	verksamheten	 ingår	
också	kvalificerade	yrkesutbildningar	(KY).

Huvuduppgiften	är	att	förmedla	kunskaper	och	skapa	förutsättningar	
för	att	eleverna	skall	tillägna	sig	och	utveckla	kunskaper.	Utbild-
ningen	skall	främja	elevernas	utveckling	till	ansvarskännande	män-
niskor	som	aktivt	deltar	i	och	utvecklar	yrkes-	och	samhällslivet.

Till	Utbildningsnämndens	ansvar	hör	också	det	kommunala	upp-
följningsansvaret	för	ungdomar	16	–	20	år	enligt	1	kap	18	§	Skol-
lagen.

Utbildningsnämnden	ansvarar	också	för	en	skolformsövergripande	
utvecklingsenhet.	Enhetens	uppgift	är	uppföljning,	utvärdering/ana-
lys	och	utveckling	av	det	pedagogiska	arbetet.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget	 till	Utbildningsnämnden	uppgår	 till	 456,1	
mnkr,	en	ökning	med	11,8	mnkr	jämfört	med	innevarande	år.	Ar-

betsgivaravgifterna	kommer	dock	att	sänkas	med	1	%,	vilket	för	
Utbildningsnämndens	del	innebär	cirka	1,6	mnkr	i	lägre	kostnader.	
Detta	ger	en	reell	ökning	av	resurserna	med	2,9	%.	I	denna	ökning	
ligger	en	generell	volymkompensation	på	50	%	av	gymnasieskolans	
beräknade	elevökning,	och	en	löne-	och	kostnadskompensation	på	
3,5	%	respektive	2,0	%.

Nämndens uppdrag 2009
Våren	2009	kommer	troligen	Riksdagen	fatta	beslut	om	införande	
av	en	ny	gymnasieskola	2010/11.	Om	beslutet	är	i	linje	med	den	
utredning	som	lagts	fram	våren	2008,	kommer	omfattande	arbets-
insatser	krävas	under	2009	bland	annat	för	att	förändra	program-
strukturen	på	skolorna.	Dessutom	finns	i	utredningen	intentioner	att	
utveckla	vuxenutbildningen	med	avseende	på	gymnasial	utbildning	
och	lärlingsutbildning.

Det	totala	elevantalet	i	gymnasieskolan	kommer	att	vara	som	mest	
läsåret	2008/2009	för	att	från	och	med	höstterminen	2009	successivt	
minska.	Samtidigt	vill	fler	fristående	skolor	starta	i	Borås	och	de	re-
dan	etablerade	fristående	gymnasieskolorna	utökar	sin	verksamhet.	
Antalet	beviljade	platser	har	hittills	dock	varit	betydligt	högre	än	de	
faktiska	intagningsplatserna	på	de	fristående	skolorna,	vilket	medför	
osäkerhet	i	planeringen	av	den	egna	kommunala	verksamheten.	De	
fristående	gymnasieskolorna	har	fått	tillstånd	till	totalt	cirka	3	000	
platser	fullt	utbyggd,	därav	1	000	i	år	1	hösten	2009.	Nämnden	
följer	kontinuerligt	utvecklingen	och	måste	hela	tiden	vara	beredd	
på	att	göra	anpassningar	i	den	egna	verksamheten.

Utbildningsnämnden	kommer	att	starta	 lärlingsutbildning	 inom	
gymnasieskolan	höstterminen	2009.	Inriktningen	blir	troligen	mot	
andra	yrkesområden	än	dem,	mot	vilka	nämnden	redan	idag	har	
traditionella	yrkesutbildningar.

Utbildningsnämnden	bör	ta	fram	en	handlingsplan	för	arbetet	med	
ungdomar	16	–	20	år,	som	berörs	av	det	kommunala	uppföljnings-
ansvaret.	Rutiner	 runt	detta	arbete,	 t	ex	 informationsinsamling,	
kontaktverksamhet	etc,	bör	också	klargöras.

Vuxenutbildningen	är	inne	i	en	process	av	förändring,	där	utveck-
ling	mot	en	successivt	ökad	entreprenad	kommer	att	medföra	
konsekvenser	både	vad	gäller	personal	och	lokaler.	Dessutom	vill	
regeringen,	för	att	motverka	brist	på	arbetskraft,	avsätta	öronmärkta	
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medel	för	yrkesutbildning	inom	gymnasial	vuxenutbildning	under	
en	treårsperiod.	En	sådan	satsning	påverkar	också	utformningen	av	
vuxenutbildningen	i	Borås.

Från	och	med	2008	driver	Utbildningsnämnden	en	skolformsövergri-
pande	utvecklingsenhet.	Syftet	med	enheten	är	att	stärka	arbetet	för	
måluppfyllelse	och	utveckla	den	pedagogiska	verksamheten	i	kom-
munen.	Under	2009	fortsätter	enheten	det	arbete	som	påbörjats	under	
2008	med	att	ge	en	övergripande	bild	av	nuläget	för	måluppfyllelsen	
i	samtliga	verksamheter	samt	föreslå	åtgärder	för	hur	den	skall	öka.

Övergripande verksamhetsmål

Gymnasieskola
För	2008	uppfylls	målet	för	hur	många	elever	som	lämnar	gymna-
sieskolan	med	minst	betyget	Godkänd	i	samtliga	kurser	i	ett	fullstän-
digt	eller	utökat	program	(se	avsnittet	Övergripande	verksamhets-	och	
kvalitetsmål).	Även	prognosen	för	elever	som	fullföljer	sin	utbildning	
2008	ser	ut	att	hålla.	Utbildningsnämnden	vidareutvecklar	sitt	arbete	
med	fyraåriga	planer	med	noggrann	resultatuppföljning	när	det	gäller	
elevernas	kunskaper,	inflytande	samt	skolans	värdegrund.	På	så	sätt	
räknar	nämnden	med	att	uppnå	målen	även	för	2009	och	2010.

2008	gick	38	%	av	eleverna	på	Individuella	programmet	vidare	
till	ett	nationellt	program	efter	1	år	på	IV.	Målet	var	40	%,	men	en	
avstämning	av	utgångsläget	2007	sänkte	detta	med	3	%-enheter,	
varför	målet	ändå	får	anses	vara	uppfyllt.	En	revidering	av	målen	
för	2009	och	2010	måste	dock	göras,	(se	avsnittet	Övergripande	
verksamhets-	och	kvalitetsmål).	Utbildningsnämnden	konstaterar	
att	elever	som	kommer	obehöriga	från	grundskolan	är	sämre	rustade	
och	allt	oftare	längre	från	målen.	Elever	med	invandrarbakgrund	blir	
en	allt	större	del	av	verksamheten	på	Tullengymnasiet,	och	dessa	
elever	har	generellt	betydligt	längre	till	målen,	särskilt	i	svenska.

Egen organisation
Jämfört	med	hur	det	ser	ut	för	kommunen	som	helhet	(se	avsnittet	
Övergripande	verksamhets-	och	kvalitetsmål),	ligger	Utbildnings-
nämnden	på	en	låg	nivå	vad	gäller	sjukfrånvaro,	timavlönade	och	
deltidsanställda.	Nämnden	fortsätter	sitt	arbete	för	att	sänka	nivån	
än	mer.

Investeringar

Bäckängsgymnasiet, idrottshall
När	det	gäller	 idrottshallen	på	Bäckängsgymnasiet	avsätts	ett	
utrymme	på	totalt	18,9	mnkr.	Under	2009	beräknas	500	tkr	till	en	
förstudie,	och	för	2010	avsätts	18,4	mnkr	för	ombyggnaden.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Gemensam administration
Nettokostnader	tkr -8	833 -10	633 -10	960

Utvecklingsenheten
Nettokostnader	tkr,		
skolformsövergripande	del -2	629 -2	722
Nettokostnader	tkr,		
Utbildningsnämndens	del -1	840 -3	002

Gymnasieskola
Antal	elever 4	144 4	250 4	137
Kostnad	kr	per	elev 71	576 71	713 72	559
-	lokaler	och	fysisk	miljö 17	980 16	731 17	723
-	lärare,	övrig	undervisning 34	221 36	293 36	637
-	läromedel 5	373 4	223 3	532
Elever	från	andra	kommuner 667 710 710
Elever	från	Borås	i	andra		
kommuner 73 90 58
Elever	från	Borås	hos	landsting 84 74 66
Antal	elever	i	Borås	i	fristå-
ende	gymnasieskolor 532 720 928
Nettokostnader	tkr -298	994 -324	762 -333	364
Nettoinvesteringar	Utbild-
ningsnämnden,	tkr -2	998 0 0

Gymnasiesärskola
Antal	elever 136 140 152
Kostnad	kr	per	elev -239	550 -245	757 -249	572
Elever	från	andra	kommuner 35 37 38
Elever	från	Borås	i	andra		
kommuner 11 13 12
Nettokostnader	tkr -30	928 -32	411 -35	545

Vuxenutbildning
Genomsnittligt	elevantal 1	376 1	427 1	397
-	grundläggande	vuxenutbildning 233 238 238
-	gymnasial	vuxenutbildning 573 573 504
-	påbyggnadsutbildning/KY 89 101 140
-	SFI 405 440 440
-	Särvux 76 75 75
Nettokostnader	tkr -61	974 -66	805 -66	805

Naturskolan
Nettokostnader	tkr -654 -678 -692
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Socialnämnden

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter	 595	254 331	747 345	711
Kostnader -1	334	589 -1	138	747 -1	191	011
Nettokostnader -739	335 -807	000 -845	300
Kommunbidrag 747	450 807	000 845	300
Resultat 8	115 0 0
Ackumulerat	resultat 6	011 6	011 6	011
Nettoinvesteringar,		
Socialnämnden -290 -756 0
Nettoinvesteringar,		
Lokalförsörjningsnämnden -1	175 -19	738 -5	000

Administration	av	intern-
köp	av	Särskilt	boende 6	634 0 0

Nämndens uppgift
Socialnämndens	huvuduppgifter	är	att	fullgöra	kommunens	upp-
gifter	inom	socialtjänsten	och	vad	som	i	lag	sägs	om	Socialnämnd	
vad	avser	individ-	och	familjeomsorg,	omsorg	om	personer	med	
funktionsnedsättning	samt	stöd	och	service	till	personer	under	65	
år	med	psykiska	funktionshinder	inkl	hemsjukvård	och	boendestöd	
i	ordinärt	boende.	Socialnämnden	ansvarar	för	kommunens	verk-
samhet	enligt	lagen	om	stöd	och	service	till	vissa	funktionshindrade	
(LSS).	Nämnden	fullgör	också	kommunens	uppgifter	enligt	lagen	
om	assistansersättning	(LASS).	Socialnämnden	utövar	ledningen	
av	hälso-	och	sjukvården	inom	sin	verksamhet.

Individ‑ och familjeomsorg
Inom	individ-	och	familjeomsorgen	har	nämnden	ansvar	för	hela	
verksamhetsområdet	exkl	de	 förebyggande	verksamheter	 som	
handhas	av	kommundelsnämnderna.

Socialnämnden	har	inom	socialtjänstens	ram	hand	om	uppgifter	för	
att	upplysa,	förebygga	och	hjälpa	människor	i	utsatta	situationer.	
Framförallt	vad	gäller	 förebyggande	åtgärder	förutsätts	ett	nära	
samarbete	mellan	nämnden	och	kommundelsnämnderna,	men	även	
med	t	ex	mödrahälsovård,	barnhälsovård,	barn-	och	ungdomspsy-
kiatri,	polis	etc.

Vård av barn och ungdom
Socialnämnden	skall	verka	för	att	barn	och	ungdom	växer	upp	
under	trygga	och	goda	förhållanden.	I	vissa	fall	måste	beslut	om	
omhändertagande	fattas	med	stöd	av	tvångslagstiftning.	Målet	är	
en	utveckling	mot	en	större	andel	frivilliga	placeringar	och	förkort-
ning	av	separationen	mellan	barn	och	föräldrar.	I	första	hand	skall	
övervägas	om	barnet	kan	placeras	hos	någon	anhörig	eller	annan	
närstående.

Barn	som	är	i	behov	av	socialtjänstens	vårdinsatser	får	i	första	hand	
vård	genom	olika	former	av	öppenvård.	Överenskommelsen	i	Väst-
bus	förutsätts	vara	till	gagn	för	utsatta	barn,	inte	minst	genom	Samverk	
med	fokus	på	att	stödja	barnet	med	dess	nätverk.	

Socialnämnden	ansvarar	för	Borås	Stads	bidragsgivning	till	BRIS,	
Barnens	Rätt	I	Samhället,	och	Kvinnojouren.	

Vård av missbrukare
Socialnämnden	skall	aktivt	arbeta	för	att	förebygga	och	motverka	
missbruk	av	alkohol	och	andra	beroendeframkallande	medel,	
varvid	insatser	för	barn	och	ungdom	skall	prioriteras.	Kommunens	
ambition	är	att	i	första	hand	erbjuda	hjälpen	genom	olika	former	av	
öppenvård	på	hemmaplan.	

Fält-	och	missbruksverksamheten	skall	genom	en	helhetssyn	ha	god	
kontroll	och	kunskap	om	situationen	för	ungdomar	och	missbrukare	
i	Borås	Stad.	Enheten	skall	 inhämta	kunskaper	om	den	sociala	
situationen	i	kommunen	samt	svara	för	behandlingsinsatser,	som	
kräver	specialisering	och	goda	kunskaper.	Allmänheten	skall	ha	
lätt	för	att	nå	enheten.

Ekonomiskt bistånd
Ekonomiskt	bistånd,	socialbidrag,	utgår	efter	särskild	prövning	till	
den	som	inte	själv	eller	på	annat	sätt	kan	tillgodose	sina	behov.	

Information och rådgivning
Familjerådgivningen	får	allt	större	betydelse.	Även	ensamstående	
föräldrars	behov	skall	beaktas.	Verksamheten	skall	arbeta	för	att	
förmå	familjer	att	söka	hjälp	i	sådan	tid	att	de	med	kunskaper	om	
goda	relationer	kan	fortsätta	att	leva	tillsammans.

Flyktingmottagning
Introduktionscenter,	som	ansvarar	för	kommunens	flyktingmottag-
ning,	skall	medverka	till	att	de	nyanlända	flyktingarna	blir	delaktiga	
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i	samhället,	kan	delta	 i	 samhällslivet	samt	bli	självförsörjande.	
Kommunen	har	enligt	avtal	avsikt	att	ta	emot	150	flyktingar	per	
år.	Socialnämnden	har	också	ansvar	för	att	samordna	ansökningar	
för	statsbidrag	till	insatser	för	asylsökande.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Socialnämnden	ansvarar	för	kommunens	omsorg	om	personer	med	
funktionsnedsättning.	Här	ingår	insatser	för	personer	som	omfat-
tas	av	LSS-lagstiftningen	(först	och	främst	utvecklingsstörda	och	
vuxenhjärnskadade).

Socialnämnden	ansvarar	 för	kommunens	 insatser	 inom	social-
psykiatrin	och	därmed	också	för	insatser	i	samband	med	den	nya	
vårdform	som	infördes	den	1	september	2008,	öppen	psykiatrisk	
tvångsvård.	Den	nya	vårdformen	innebär	att	när	en	person	som	
tvångsvårdas	eller	är	dömd	 till	 rättpsykiatrisk	 tvångsvård	 inte	
behöver	sluten	vård	24	timmar	om	dygnet,	kan	chefsöverläkaren	
begära	hos	allmän	förvaltningsdomstol	att	vården	kan	bedrivas	
utanför	sjukvårdsinrättningen.	På	kommunens	ansvar	ligger	då	att	
tillgodose	behov	av	boende	och	sysselsättning.	

Socialnämnden	ansvarar	 för	en	kommungemensam	fixartjänst	
enligt	lagen	om	kommunal	befogenhet	att	tillhandahålla	service-
tjänster	åt	äldre.

Socialnämnden	ansvarar	även	för	Borås	Stads	del	i	Borås	Samord-
ningsförbund,	där	övriga	parter	är	Försäkringskassan,	Arbetsför-
medlingen,	och	Västra	Götalandsregionen.	Samordningsförbundet	
skall	besluta	om	mål	och	inriktning	för	den	finansiella	samordningen	
och	stödja	samverkan	mellan	parterna.	

Boendeplaneringen	sköter	boendesamordning,	vårdtyngdsmätning	
och	boendeplanering	för	äldre,	psykiskt	funktionshindrade	och	mål-
gruppen	för	LSS.	Funktionen	är	beredningsorgan	till	Kommunsty-
relsen	vad	gäller	om-,	till-	och	nybyggnation	av	särskilda	boenden	
och	bostäder	med	särskild	service/särskilt	anpassade	bostäder.

Socialnämnden	ansvarar	även	för	den	centraliserade	organisationen	
för	Medicinskt	ansvarig	sjuksköterska	(MAS),	Medicinskt	ansvarig	
för	rehabilitering	(MAR)	och	Medicinskt	ansvarig	skolsköterska	
(MASS),	samt	handläggning	av	ärenden	om	bostadsanpassning	
för	funktionshindrade.

Bemanningsservice	har	ansvar	 för	den	kommungemensamma	
kvälls-	och	nattorganisationen	för	sjuksköterskor.	Bemannings-
service	består	av	en	spetspool	med	sjuksköterskor,	 som	servar	
kommundelsnämnderna	med	vikarieanskaffning	av	sjuksköterskor	
samt	svarar	för	samtliga	köp	av	externa	sjukskötersketjänster	via	
bemanningsföretag.	

Tillståndsenhet
Socialnämnden	har	helt	eller	delvis	tillsynsansvar	med	stöd	av	alko-
hollagen	och	tobakslagen.	Tillståndsenheten	utreder	ansökningar	
om	och	åtgärder	mot	serveringstillstånd	i	Borås	Stad,	Marks	kom-
mun,	Svenljunga	kommun	och	Bollebygds	kommun	samt	ansvarar	
för	 tillsynen	över	 restauranger	med	serveringstillstånd	 i	Borås,	
Svenljunga	och	Bollebygd.	Vidare	har	enheten	ansvar	för	folköls-	
och	tobakstillsynen	i	Borås,	Svenljunga	och	Bollebygd.

Fritid
Inom	fritidsområdet	ansvarar	Socialnämnden	för	stadens	koloni-
verksamhet,	både	för	barn	och	ensamstående	föräldrar	med	barn,	
samt	dagkolonin	Badresor	till	Sjömarken.

Skola och barnomsorg
Inom	skola-	och	barnomsorgsområdet	ansvarar	Socialnämnden	
för	 specialpedagogiskt	kompetenscentrum,	SPKC,	och	 sam-
ordning	 inom	skolhälsovård.	SPKC	har	ansvar	 för	Samverk,	
en	samarbetsmodell	mellan	skola/barnomsorg	och	 individ-	och	
familjeomsorg.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunbidraget	till	Socialnämnden	uppgår	till	845,3	mnkr,	en	
ökning	med	38,3	mnkr,	eller	4,7	procent,	jämfört	med	innevarande	
år.	I	denna	ökning	ligger	kompensation	för	löne-	och	kostnadsök-
ningar	på	3,5	%	respektive	2,0	%,	men	också	en	nerjustering	med	
-3,3	mnkr	på	grund	av	lägre	arbetsgivaravgifter.	Det	ingår	också	en	
kompensation	för	att	det	nya	LSS-boendet	på	Husbondegatan,	som	
kommer	att	vara	i	drift	hela	året.	I	ökningen	ges	resurser	för	en	ökad	
volym	inom	omsorgen	av	personer	med	funktionsnedsättning	enligt	
SoL	och	LSS,	ökad	LASS-ersättning	till	Försäkringskassan,	höjd	
habiliteringsersättning,	en	kommungemensam	fixartjänst	samt	ett	
nytt	boende	för	personer	som	saknar	bostad.	Dessutom	har	Kom-
munstyrelsen	centralt	avsatt	medel	för	att	möta	de	kostnader	som	
den	nya	vårdformen	Öppen	psykiatrisk	tvångsvård	bedöms	komma	
att	medföra	för	kommunen.

Socialnämnden	har	under	de	senaste	åren	arbetat	med	att	konsolidera	
sig,	vilket	har	inneburit	att	anpassningar	inom	samtliga	verksamheter	
har	skett	och	fortfarande	sker.	Läget	inför	2009	är	något	mer	ansträngt	
än	inför	2008.	Avmattningen	i	konjunkturen,	i	Sverige	och	interna-
tionellt,	påverkar	utvecklingen	på	arbetsmarknaden	framöver	och	
därmed	även	Socialnämndens	verksamhet	framförallt	inom	Individ-	
och	familjeomsorgen.	Nämnden	måste	därför	noga	följa	utvecklingen	
och	vara	beredd	att	vidta	åtgärder	om	det	visar	sig	nödvändigt.	Extra	
viktigt	blir	det	också	i	ett	sådant	här	läge	med	den	avsatta	bufferten	
för	oförutsedda	kostnader,	eftersom	den	är	nämndens	möjlighet	att	
kunna	mildra	eventuella	kommande	anpassningsåtgärder.

Kommunstyrelsen	fastställer	avgifter	för	mat	inom	kommunens	
verksamheter	enligt	LSS.	

Nämndens uppdrag 2009

Individ‑ och familjeomsorg

Vård av missbrukare
Den	förändrade	verksamheten	på	Moldegatan	till	en	Motivations-
enhet	för	utredningar	m	m,	innebär	ökade	möjligheter	att	ge	fler	
personer	adekvat	vård	men	också	att	minska	antalet	vårddygn	för	
vuxna.

Ett	vräkningsförebyggande	arbete	med	stöd	av	medel	från	Social-
styrelsen,	där	samverkan	sker	med	AB	Bostäder,	förväntas	ge	färre	
hushåll	med	hyresskulder	och	vräkningar.	Arbete	pågår	med	att	öka	
antalet	boendemöjligheter	och	därmed	minska	antalet	personer	
som	är	hemlösa.	När	det	nya	temporära	boendet,	som	är	under	
upphandling,	har	startat,	sker	en	volymökning	av	boendeplatser	
som	är	tillgängliga	för	målgruppen.
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Ekonomiskt bistånd
Sysselsättning	är	ett	högprioriterat	mål	för	Socialnämnden,	eftersom	
arbetslöshet	har	en	stor	inverkan	på	kommunernas	kostnader	för	
försörjningsstöd.	Likaså	påverkar	olika	förändringar	i	socialförsäk-
ringssystemet	kostnadsutvecklingen.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

LSS-verksamhet
Socialnämnden	har	i	början	av	2008	genomfört	en	kartläggning	
av	utbildningsnivån	inom	nämndens	LSS-verksamhet.	Resultatet	
visar	på	en	väldigt	låg	utbildningsnivå.	För	att	höja	kompetensnivån	
krävs	åtgärder	i	form	av	validering	och	utbildning	under	flertalet	
år,	och	Socialnämnden	har	påbörjat	detta	arbete	under	2008.	Detta	
arbete	bör	prioriteras	även	2009	för	att	säkerställa	kvaliteten	inom	
verksamheten	både	på	kort	och	lång	sikt.

Socialnämnden	har	beslutat	att	höja	avgiften	för	lunch	inom	daglig	
verksamhet	med	anledning	av	ökade	matkostnader.	Enligt	tradition	
i	Borås	Stad	har	habiliteringsersättningen	varit	på	samma	nivå	som	
matavgiften.	Habiliteringsersättningen	höjs	därför	 till	50	kronor	
per	dag.

Socialnämndens	 fixartjänster	utökas	 till	att	bli	en	kommunge-
mensam	verksamhet	som	tillhandahåller	samtliga	 tjänster	 inom	
området.	Nämnden	får	i	uppdrag	att	från	och	med	den	1	januari	
2009	organisera	och	genomföra	tjänsten.

Övergripande verksamhetsmål

Individ‑ och familjeomsorg
Målet	att	minska	antalet	hushåll	som	är	 långsiktigt	beroende	av	
försörjningsstöd	(se	avsnittet	Övergripande	verksamhets-	och	kva-
litetsmål)	kan,	med	tanke	på	det	osäkra	läget	på	arbetsmarknaden	
framöver,	vara	svårt	att	uppnå	2008.	Tendensen	är	i	stället	att	det	blir	
allt	svårare	att	få	ut	de	svagaste	grupperna	i	arbete.	En	revidering	av	
målen	för	2009	och	2010	bör	därför	göras.	I	stället	för	att	ha	som	
mål	att	antalet	hushåll	skall	minska,	blir	målet	att	hålla	nere	antalet	
hushåll	som	är	långsiktigt	beroende	av	försörjningsstöd	så	mycket	
som	möjligt	jämfört	med	en	förmodad	ökning.	För	att	nå	målet	arbetar	
Socialnämnden	med	bl	a	SamverkansResursen,	en	samverkansgrupp	
bestående	av	Arbetsförmedlingen,	Försäkringskassan,	och	olika	kom-
munala	verksamheter.	I	samarbete	med	Kommunstyrelsens	Arbets-
marknadsinsatser	och	Borås	Samordningsförbund	drivs	också	flera	
sysselsättningsprojekt	som	t	ex	Återvinning	och	Snabba	platser.

Integration
Prognosen	för	2008	visar	på	50	%	i	arbetsför	ålder,	som	inte	uppbär	
ekonomiskt	bistånd	18	månader	efter	ankomst.	Målen	för	2009	och	
2010	revideras	därför.	Anledningen	till	revideringen	av	de	övergri-
pande	verksamhetsmålen	är	ändrade	mönster	för	nyanlända	flyk-
tingar	samt	den	osäkerhet	vad	gäller	arbetsmarknaden	framöver.

För	att	nå	målet	kommer	Socialnämnden	arbeta	med	tidig	validering	
för	underlag	till	åtgärder	som	leder	till	anställning	eller	komplet-
terande	utbildning.	De	arbetsmarknadspolitiska	åtgärder	som	finns	
tillbuds	skall	utnyttjas,	och	svenskundervisningen	skall	utvecklas	
så	att	den	uppfyller	den	enskilde	flyktingens	behov.

Funktionsnedsättning
Målet	för	2009	är	att	minst	80	%	av	brukarna	skall	ha	en	genom-
förandeplan	som	är	upprättad	i	samråd	med	brukaren	(se	avsnittet	
Övergripande	verksamhets-	och	kvalitetsmål).	Socialnämnden	har	
påbörjat	 implementering/utbildning	gällande	arbetet	med	dessa	
genomförandeplaner.

Den	genomsnittliga	handläggningstiden	från	ansökan	om	bistånd	till	
beslut	var	i	augusti	2008	3	månader.	Målet	för	2009	är	att	bibehålla	
denna	nivå.	När	det	gäller	den	genomsnittliga	handläggningstiden	
från	beslut	till	verkställighet	verkar	inte	målet	för	2008	uppfyllas.	
Målet	kvarstår	dock	till	2009.

Investeringar

Nya boenden enligt LSS, Kelvinsgatan, Dammsvedjan och 
Norrby
De	nya	boendena	på	Kelvinsgatan,	Dammsvedjan	och	Norrby	följer	
den	utbyggnadstakt	som	”Lokalplan	för	bostäder	med	särskild	service	
(LSS)	i	Borås	Stad	2007-2009”	som	Kommunfullmäktige	fastställde	
2008-04-17.	Boendena	planeras	innehålla	6	lägenheter	vardera.	

För	Kelvinsgatan	har	ett	totalutrymme	på	11,0	mnkr	avsatts,	varav	
5,0	mnkr	för	2009	och	6,0	mnkr	för	2010.

För	Dammsvedjan	avsätts	ett	totalutrymme	på	11,0	mnkr	att	dis-
poneras	under	2010.

För	Norrby	avsätts	ett	totalutrymme	på	11,0	mnkr	att	disponeras	
under	2011.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Individ‑ och familjeomsorg
Allmänt
Nettokostnad	per	invånare 2	259 2	810 2	994
Årsarbeten 217 214 210

Ekonomiskt bistånd
Hushåll	med	försörjningsstöd 2	384 2	300 2	384
Ekonomiskt	bistånd	per	hus-	
håll,	kr 31	598 31	457 32	131
Antal	månader	med	bistånd		
per	hushåll 5,47 14,9 14,5

Barn och ungdom 0-20 år
Antal	aktualiserade	barn	och	
ungdomar 2	075 1	800 1	800

Öppenvård
Antal	barn/ungdomar	som	är	
föremål	för	individuellt	behovs-
prövade	öppna	insatser 548 550 480
Genomsnittlig	kostnad	per	barn/
ungdom	i	individuellt	behovs-
prövade	öppna	insatser 57	920 64	871 57	516
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Familjehem
Antal	placerade	barn/ungdomar 142 145 128
-	varav	asylsökande 2 5 4
Vårddygn	per	placerad 262 277 320
Kostnad	per	vårddygn 873 698 744

Institutioner för 0-12 åringar
Antal	placerade	barn/ungdomar 29 18 19
-	varav	asylsökande 15 5 7
Vårddygn	per	placerad 58 95 90
Kostnad	per	vårddygn 3	240 2	437 3	148

Institutioner för 13-20 åringar
Antal	placerade	barn/ungdomar 32 28 42
-	varav	asylsökande 1 1 5
Vårddygn	per	placerad 173 140 140
Kostnad	per	vårddygn 2	958 3	704 3	591

Verksamhet för vuxna
Antal	aktualiserade	personer 1	096 1	400 1	450

Öppenvård
Antal	personer	som	är	föremål	
för	individuellt	behovsprövade	
öppna	insatser 211 400 560
Genomsnittlig	kostnad	per	per-
son	i	individuellt	behovsprövade	
öppna	insatser 20	184 15	548 14	567

Heldygnsvård
Antal	placerade	personer	med	
heldygnsvård 74 70 90
-	varav	asylsökande 0 0 0
Vårddygn	per	placerad 90 42 90
Kostnad	per	vårddygn 1	761 3	747 1	310

Bistånd som avser boende
Antalet	personer	som	under	året	
bott	i	Kategoriboende 65 75 60
Genomsnittlig	kostnad	per	per-
son	som	bott	i	Kategoriboende 308	636 305	232 387	390
Antal	boende	i	övergångslägen-
het/	sociala	kontrakt 89 175 155

Flyktingmottagning
Mottagna	flyktingar 162 200 200

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Familjerätten
Vård-	och	umgängesärenden	
från	domstol	(antal	barn) 238 230 230
Vård-	och	umgängesärenden	
från	enskilda	(antal	barn) 1	958 266 270

Familjerådgivning
Antal	familjer	i	rådgivning 220 200 200

Omsorg om personer med funktionsnedsättning
LSS-verksamhet
Antal	personer	med	beslut	om	
LSS-insats 814 810 812

Antal	LSS-boenden	(lgh),	barn	
och	ungdom 4 4 4
Antal	LSS-boenden	(lgh),	vuxna 316 301 319
Externt	köpta	platser 41 42 39

Antal	personer	med	beslut	om	
personlig	assistans	enligt	LSS 43 38 39
Antal	personer	med	beslut	om	
personlig	assistans	enligt	LASS 182 197 202
Antal	personer	med	beslut	om	
daglig	verksamhet 404 402 430
Antal	personer	med	beslut	om	
korttidsvistelse 159 178 170
Antal	verksamhetsdagar	i	daglig	
verksamhet	LSS 65	447 64	000 67	000

Socialpsykiatri
Personer	med	insatser	inom	
psykiatrin	enl	SoL 173 200 210
Personer	med	insatser	inom	
psykiatrin	enl	LSS 11 20 28

Antal	psykiatriboenden	(lgh) 77 77 77
Psykiskt	funktionshindrade	i	
övergångsbostad 7 14 10
Externt	köpta	platser	för	psykiskt	
funktionshindrade 7 10 9

Antal	psykiskt	funktionshind-
rade	i	daglig	verksamhet 220 250 250
Antal	verksamhetsdagar	i	daglig	
verksamhet 14	110 16	000 16	000
Antal	psykiskt	funktionshin-
drade	med	personligt	ombud 84 80 80
Antal	psykiskt	funktionshin-
drade	med	hemtjänst	i	ordinärt	
boende 65 100 100
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Överförmyndar-
nämnden

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 0 0 0
Kostnader -3	528 -3	600 -4	500
Nettokostnader -3	528 -3	600 -4	500
Kommunbidrag 3	500 3	600 4	500
Resultat -28 0 0
Ackumulerat	resultat 472
Nettoinvesteringar - - -

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

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen	föreslår	ett	kommunbidrag	på	4,5	mnkr.	Detta	
innebär	en	uppräkning	med	800	tkr	utöver	kompensation	för	löne-	
och	prisuppräkningar.	Uppräkningen	grundar	sig	på	i	första	hand	att	
arvodeskostnaderna	ökat	under	2008	och	att	personalkostnaderna	
ökat	på	grund	av	att	särskilt	anställningsstöd	inte	längre	finansierar	
en	befattning.

Nämndens uppdrag 2009
Det	är	viktigt	att	verksamheten	har	acceptabla	handläggningstider.	
Därför	bör	nämnden	inför	2009	lägga	fast	en	inriktning	för	hand-
läggningstider	de	olika	ärendetyperna.

Nämnden	får	ett	ökat	kommunbidrag	för	2009.	Detaljanvändningen	
(t	ex	mängden	personal)	av	ökningen	avgörs	av	nämnden	utifrån	
den	vanliga	utgångspunkten	att	verksamhetens	kostnader	skall	
inrymmas	inom	kommunbidragen.	Det	blir	då	viktigt	att	tillräckligt	
utrymme	avsätts	 för	arvodena	 till	gode	män	m	fl	då	nämndens	
möjlighet	att	styra	denna	kostnadspost	är	begränsad.	
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Kommundels-
nämnderna

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Nettokostnader -2 262 100 -2 354 200 2 446 300
Kommunbidrag 2 27  400 2 354 200 2 446 300
Resultat 8 300 0 0
Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämn-
den -39 043 -112 400 -122 463
Kommundelsnämnderna -267 - -2 400

Kommundelsnämndernas uppgift

Övergripande
Sedan 1992 har hela kommunen kommundelsnämnder. Dessa hade 
ursprungligen, var och en inom sitt geografiska område, ansvar för 
frågor rörande fritid, kultur, grundskola, barnomsorg, individ- och 
familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorg. Fr o m 1 januari 
2005 gäller en delvis annan ansvarsfördelning. Från detta datum är 
Socialnämnden ansvarig för bl a individ- och familjeomsorgen, hela 
verksamheten med stöd till personer med funktionsnedsättning som 
grundar sig på LSS-lagen, vissa andra insatser inom området för 
stöd till personer med funktionsnedsättning samt socialpsykiatrin. 
Övriga delar är kvar hos Kommundelsnämnderna. 

Fritids- och turistnämnden, som startade 1 september 2003, har 
tagit över folkhälsofrågor samt drift av bad- och idrottshallar m m 
i Dalsjöfors och Sandared. Sedan 1 mars 2006 är Gatunämnden 
huvudman för persontransporter. Här ingår färdtjänsten och upp-
handling av skolskjutsarna. Kommundelsnämnderna har dock 
fortfarande det ekonomiska ansvaret för skolskjutsarna. 

Utöver sina särskilt reglerade uppgifter skall kommundelsnämn-
derna följa utvecklingen inom kommundelen och göra de framställ-
ningar till Kommunstyrelsen och andra nämnder som nämnden 
finner påkallade samt avge yttranden i ärenden, som berör kom-
mundelen. Några av kommundelsnämnderna svarar dessutom till 
en mindre del för uppgifter av kommunövergripande karaktär. 

Fritid
Kommundelsnämnderna driver fritidsgårdar i syfte att erbjuda 
aktiviteter och lokaler för invånarna inom sitt boendeområde. 

Kommundelsnämnderna i ytterområdena tillhandahåller anlägg-
ningar för fritids- och idrottsverksamhet i respektive kommundel, 
om inte ansvaret åvilar Fritids- och turistnämnden enligt särskilt 
beslut av Kommunfullmäktige. Kommundelsnämnderna tillhan-
dahåller också områden för lek och rekreation genom att anlägga 
och sköta parker, spår och leder. Vintertid spolas isbanor. I central-
orten ansvarar Fritids- och turistnämnden resp Gatunämnden för 
motsvarande uppgifter. Simskolor anordnas. Under skollov erbjuds 
de lediga barnen aktiviteter.

Kommundelsnämndernas bidragsgivning till det lokala före-
ningslivet kompletterar de generella bidrag som Fritids- och 
turistnämnden administrerar. Bidrag kan ges till samlingslokaler 
och föreningsgårdar.

Kultur
Kommundelsnämnderna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverk-
samheten inom respektive kommundel, allmänkulturell verksamhet 
i den egna kommundelen samt stöd till lokala kulturföreningar 
(förening vars verksamhet endast omfattar en nämnds geografiska 
verksamhetsområde, t ex hembygdsföreningar). Nämnderna har 
också ansvaret för att kulturfrågorna beaktas i förskolan, skolan, 
fritidsverksamheten, äldreomsorgen samt i den övergripande pla-
neringen i kommundelen.

Bibliotekens program- och utställningsverksamhet skall komplettera 
övriga insatser inom informations- och utlåningsverksamheten. 

Kommundelsnämnderna skall bedriva uppsökande biblioteksverk-
samhet inom kommundelen. Detta innefattar bl a boken-kommer-
service till äldre, sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Kommundelsnämnderna ger bidrag till föreningars lokala kulturpro-
gram samt genomför kulturarrangemang. 

Sedan 2001 har kommundelsnämnden Fristad ansvar för musiksko-
leverksamheten i sin kommundel. I övriga kommunen ansvarar 
Kulturnämnden för denna verksamhet.
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Grundskola, förskoleklass och obligatorisk särskola
Kommundelsnämnderna ansvarar för grundskola, förskoleklass och 
obligatorisk särskola inom sina geografiska områden. 

Vård och omsorg om äldre

Särskilda boendeformer för service och omvårdnad
De s k särskilda boendeformerna med service och omvårdnad är ett 
behovsprövat boende för äldre och personer med funktionsnedsätt-
ning, då behovet av personlig omsorg inte kan tillgodoses med hem-
tjänst, hemsjukvård och andra insatser i den vanliga bostaden. 

Övriga särskilda boendeformer och stöd till anhöriga
Korttidsplatser, avlösningsplatser och växelvård är viktiga in-
strument för att klara medicinskt färdigbehandlade patienter som 
skrivits ut från sjukhus, personer som behöver återkommande 
behandling eller då hälsotillståndet varierar och periodvis kräver 
en ökad tillsyn. Kommunen skall också kunna erbjuda särskilda 
insatser för ”vård i livets slutskede”. I Borås Stad är det korttids-
enheterna som ansvarar för denna inriktning. 

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

Hemsjukvård
Hemsjukvården behandlar sjukdomar och kontrollerar sjukdoms-
förlopp, upprättar vårdplaner och planerar rehabilitering. Hemsjuk-
vården verkställer läkares ordinationer. Varje kommundelsnämnd 
är ansvarig för att verksamheten uppfyller de krav som framgår av 
Hälso- och sjukvårdslagen. 

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

Bostadsanpassningsbidrag
Fr o m 2004 ansvarar respektive kommundelsnämnd för beslut 
om bostadsanpassningsbidrag. Socialnämnden sköter den centrala 
administrationen.

Ekonomiska förutsättningar
Budgetprocessen för kommundelsnämnderna förändrades i arbetet 
med 2007 års budget. Direktiven till kommundelsnämnderna var 
att redovisa sin planering av verksamheten utifrån kända fakta om 
antal elever i skolan, barn i förskolan, köpta SÄBO-platser etc. 
Nämnderna skulle redovisa sin handlingsberedskap för att möta 
väntad utveckling. Intäkts/kostnadsförändringar skulle anges. 
Dessutom skulle nämnderna ge en allmän analys av kvaliteten i 
alla sina verksamheter. Denna modell har använts även i arbetet 
med budget för 2009.

Fortfarande finns dock en stor skillnad i kommundelsnämndernas 
budgetförslag jämfört med övriga nämnders. Kommundels-
nämnderna skall inte lämna något fullständigt budgetförslag med 

resurstilldelning till sin olika delverksamheter inom ramen för ett 
preliminärt kommunbidrag. Som stöd för nämndernas arbete och 
efterföljande överläggningar med Kommunstyrelsen, beräknar 
dock Kommunledningskansliet inofficiella kommunbidrag för 
respektive nämnd. Dessa har dock inte behandlats i det politiska 
systemet utan är en teknisk framräkning där hänsyn i huvudsak 
endast tas till befolkningsförändringar. Orsaken till den avvikande 
rutinen är att det slutliga kommunbidraget för en enskild nämnd 
ofta avviker betydligt från det preliminära. Följden kan då bli att 
aviserade förändringar i första budgetskedet aldrig genomförs. 
Brukarna får felaktig information och förvaltningarna gör ett 
detaljarbete i onödan.

Då kommundelsnämnderna inte lämnar budgetförslag saknas 
nämndens fullständiga skriftliga dokumentation av 2009 års verk-
samhet. Denna skall istället obligatoriskt ingå i den budgetsamman-
ställning, som nämnden skall redovisa för Kommunstyrelsen, när 
det beslutade kommunbidraget fördelas på olika verksamheter.

Sedan 1995 har en ”resursfördelningsmodell” använts för att fördela 
resurserna mellan kommundelsnämnderna. Efter det att resurserna 
till verksamhetsområdena (t ex skola) fastställts, har fördelningen 
till varje kommundelsnämnd grundats på strukturfaktorer och in-
vånarantal för varje verksamhetsområde. Under 2003 diskuterades 
fördelningsmodellen grundligt. Med anledning av detta beslöt Kom-
munfullmäktige till budgeten för 2004 om delvis nya principer. En 
del var att göra fördelningen tydligare och underlätta den politiska 
prioriteringsdiskussionen. Inriktningen att ge mer resurser till kom-
mundelar med ogynnsam social struktur bibehölls. Alla får först en 
basresurs, i de flesta verksamhetsområdena i proportion till antalet 
invånare. Därefter tilldelas tilläggsresurser på grundval av mätbara 
strukturella faktorer och invånarantal. De strukturella faktorerna 
grundar sig i princip på offentlig statistik. Nedan redovisas de belopp 
som avsätts till respektive verksamhetsområde. 

För alla delområden nedan gäller att lönerna räknats upp med 
3,5 % och priserna med 2,0 %. Dessutom har resurstilldelningen 
räknats om till följd av volymförändringar och ambitionsökningar. 
Som angivits tidigare minskar nämndernas kostnader till följd av 
att arbetsgivaravgifterna kommer att minska. Resurstilldelningen 
till kommundelsnämnderna minskas med 10,3 mnkr av denna an-
ledning. Detta innebär att resurstilldelningarna för 2008 respektive 
2009 inte blir helt jämförbara.

Administration
I 2008 års budget avsattes 49,4 mnkr. Kommunstyrelsen har för 
2009 avdelat 50,7 mnkr. 

Varje kommundelsnämnd erhåller 3 513 tkr som basresurs. Denna 
basresurs är lika för alla kommundelar och således oberoende av 
invånarantal. Återstående del fördelas med det totala invånaran-
talet som grund. Denna tilläggsresurs utgör 31 % av den totala 
resursen.

Verksamhetsövergripande förebyggande insatser
En särskild resurstilldelning görs till kommundelsnämnderna Bräm-
hult (2 541 tkr), Norrby (1 475 tkr) och Sjöbo (1 519) för lokala 
insatser i vissa bostadsområden. Trandared tilldelas 927 tkr för 
projektet ”Lotsen”. Den totala tilldelningen uppgår till 6 462 tkr. 
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Fritid
I 2008 års budget avsattes 38,3 mnkr. Kommunstyrelsen har för 
2009 avdelat 39,3 mnkr. 

Fritids- och turistnämnden har numera ansvaret för sim- och idrotts-
hall m m i Dalsjöfors och Sandared. Detta innebär att Kommun-
delsnämnden Sandhult inte längre ansvarar för några anläggningar. 
Kommundelsnämnden Dalsjöfors har fortfarande ansvar för viss 
verksamhet. Övriga kommundelsnämnder har inte berörts av att 
Fritids- och turistnämnden tillkommit. Vad gäller anläggningarna är 
verksamheterna därigenom så olika i kommundelarna att fördelning 
efter invånarantal och strukturfaktorer inte längre är ändamålsenlig. 
Budgeten grundar sig därför på produktionskostnaderna i kommun-
delarna. Dalsjöfors erhåller 891 tkr, Fristad 2 052 tkr, Sandhult 103 
tkr och Viskafors 3 156 tkr. Här ingår även resurser för parkskötsel. 
Resursen till Sandhult avser endast parkskötseln. 
För övriga delar av fritidsverksamheten avsätts 33,0 mnkr, varav 
till varje kommundelsnämnd som basresurs 1 399 tkr. Denna 
fördelas lika till varje kommundelsnämnd oavsett invånarantal. 
Tilläggsresursen grundas på antalet invånare 10-18 år och samma 
strukturfaktorer som skolan. Som tilläggsresurs fördelas 58 % av 
den totala resursen på 33 mnkr.

Kultur
I 2008 års budget avsattes 20,5 mnkr. Kommunstyrelsen har för 
2009 avdelat 21,0 mnkr. 

Varje kommundelsnämnd erhåller som basresurs 1 798 tkr. Denna 
fördelas lika till varje kommundelsnämnd oavsett invånarantal. 
Kommundelsnämnden Centrum ingår inte i fördelningen av bas-
resursen eftersom nämnden inte har något bibliotek. Basresursen 
är i första hand tänkt att täcka grundkostnaden för ett kommundels-
bibliotek. Centrum är dock med i fördelningen av tilläggsresursen. 
Denna grundas på det totala invånarantalet och samma strukturfak-
torer som för skolorna. Som tilläggsresurs fördelas 13 % av den 
totala resursen. Kommundelsnämnden Fristad får en riktad resurs 
på 2 290 tkr till sin musikskola.

Grundskola, förskoleklass och särskola
I 2008 års budget avsattes 801,3 mnkr inklusive det särskilda till-
skottet på 2,0 mnkr för ökade satsningar på elevhälsa.. För 2009 har 
Kommunstyrelsen avdelat 824,2 mnkr. Hänsyn tagits till att antalet 
barn i åldern 6-12 år väntas öka med 1,7 % och i åldern 13-15 år 
väntas minska med 6,4 %. Befolkningsförändringarna medför att 
resurstilldelningen förändras med halva den genomsnittliga kost-
naden per invånare i åldersgruppen. 

Utöver förändringarna för volym och priser/löner tillförs verksam-
het 6,6 mnkr för ge möjlighet till ökad måluppfyllelse. Där ingår 
också en ökad satsning på de små skolenheterna på grund av att 
dessa har en ogynnsam kostnadsstruktur. Utöver beloppet ovan 
tillkommer 5,0 mnkr för särskilda utvecklingsprojekt inom grund-
skola och förskola. Projekten initieras av den utvecklingsenhet som 
numera finns på Utbildningskontoret, varefter Kommunstyrelsen 
fattar beslut om ökning av kommunbidragen.

Resurstilldelningen till skolverksamheten grundas på basresurs, 
tilläggsresurs samt särskilda resurser till de fyra ytterkommunde-
larna. Fr o m 2007 ingår i tilldelningsgrunderna även antalet elever 
i särskola. Tilldelningen avser merkostnaden för särskoleelever 

jämfört med basresursens tilldelning per invånare. Eleverna inde-
las i fyra grupper beroende på produktionskostnaderna i de olika 
särskolorna. Grupperna är Fjärdingskolan, Byttorp/Kristinebergsko-
lorna, Grundsärskolan och individintegrerade elever. Idealet hade 
varit att finna en strukturfaktor som samvarierade med behovet 
av att placera elever i särskolan i stället för att använda väntade 
produktionskostnader och faktiskt elevantal. Detta bedöms dock 
inte som möjligt.

 Antalet särskoleelever har ökat från 136 till 140 elever sedan förra 
höstens budgetberäkningar med följd av att denna verksamhet 
nu får en något ökad andel av totalresursen. Resurstilldelningen 
förutsätter dessutom att träningsskolans lokalisering förändras 
till hösten. Skulle de relativt annan verksamhet dyra platserna på 
Kristinebergskolan inte flyttas är resurstilldelningen för låg.

Först fastställs en summa för den totala resursen för hela verksam-
heten. Denna totalsumma framgår ovan. De särskilda tilläggen 
till ytterkommundelarna och för särskolan räknas bort. Därefter 
avsätts 85 % till basresursen och 15 % till tilläggsresursen. Basre-
sursen fördelas sedan med ett belopp per invånare i gruppen 6-12 
år (56 650 kr) och per invånare i gruppen 13-15 år (67 980 kr). 
Verksamheten för gruppen 13-15 år beräknas vara 20 % dyrare än 
för gruppen 6-12 år, därav skillnaden i beloppen. Tilläggsresursen 
grundas på invånarantal i aktuell åldersgrupp och ett index som tar 
hänsyn till andelen barn till föräldrar med högst grundskoleutbild-
ning respektive andelen barn som har två utlandsfödda föräldrar. 
Indexet grundar sig till 30 % på utbildningsnivån och till 70 % på 
utlandsandelen.

Dessutom får de fyra ytterkommundelarna ytterligare tilldelning 
genom två tillägg. De yttre komundelarna får en särskild tilldelning 
för att kompensera för de har högre kostnader än de inre kommunde-
larna för att skjutsa elever mellan hemmet och skolan. Dalsjöfors får 
5 380 tkr, Fristad 3 852 tkr, Sandhult 3 604 tkr och Viskafors 2 356 
tkr. Beloppen är uträknade med utgångspunkt från respektive nämnds 
prognosticerade kostnader för 2008. Beloppen blir inte jämförbara 
eftersom skolskjutsar som går med linjetrafik betalas av Kommun-
styrelsen. 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. 

Efter ett beslut av Kommunfullmäktige 15 juni 2000 har en utjämning 
gjorts mellan kommundelsnämnderna av de ersättningar som betalats 
till fristående skolor. En ”räknesnurra” har omfördelat kostnaderna 
så att varje kommundelsnämnd har fått en slutlig kostnad så att varje 
kommundelsnämnd belastats lika mycket i förhållande till den resurs 
per elev som kommundelsnämnden tilldelats. Kommunstyrelsen 
föreslår nu att detta komplicerade system skall upphöra med följd av 
att i fortsättningen blir kostnaden för alla kommundelsnämnder den 
faktiska ersättning som betalas till den fristående skolan.

Barnomsorg
I 2008 års budget avsattes 495,7 mnkr. Kommunstyrelsen har för 
2009 avdelat 532,3 mnkr. Hänsyn har tagits till förändringar av 
antalet barn i de aktuella åldersgrupperna. Barnen i förskoleåldrarna 
väntas öka med 2,5 %. Barnen i skolbarnsomsorgsåldrarna väntas 
öka med 3,0 %. Resurstilldelningen ökas proportionellt till befolk-
ningsökningen, vilket är en nyhet i årets budget. Under ett antal år 
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har i resursförändringen befolkningsförändringen slagit igenom 
med 50%. Dessutom tillförs ytterligare 10 mnkr för att klara en 
sådan utbyggnad at efterfrågan kan tillgodoses.

Resurstilldelningen grundas på att 82 % av kostnaderna avser för-
skoleverksamhet och 18 % skolbarnsomsorg. Detta är en skillnad 
mot 2008 då motsvarande siffror var 80 resp 20 procent. Detta är en 
anpassning till den kostnadsfördelning mellan verksamheterna som 
råder idag. Som basresurs avsätts i båda fallen 88 % av totalresursen. 
Denna fördelas efter invånarantal i åldrarna 1-5 år respektive 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 på till 70 % på 
förvärvsandelen och till 30 % på utlandsandelen. 

Verksamheten får cirka 33 mnkr i statsbidrag för intäktsbortfallet till 
följd av maxtaxan. Detta är i stort samma belopp som 2008. Detta 
skall fördelas till kommundelsnämnderna. Kommunstyrelsen anser 
att Kommunfullmäktige, i likhet med tidigare, skall ge Kommun-
styrelsen ett bemyndigande att göra detta. Kommunstyrelsens avsikt 
är att först kompensera nämnderna för varje nämnds genomsnittliga 
intäktsminskning per barn i enlighet med beräkningar som gjordes 
inför fördelningen 2006. Dessa beräkningar uppdateras till aktuella 
uppgifter om antalet barn.

De kommuner, som infört maxtaxa, får ett särskilt statsbidrag för 
att höja kvaliteten i barnomsorgen. Detta beräknas för 2008 till 
cirka 5 mnkr, samma nivå som 2008. Kommunstyrelsen anser att 
statsbidraget skall användas till att anställa personal i barnomsorgen, 
vilket kan innebära färre barn i grupperna. Även för detta statsbidrag 
bör Kommunfullmäktige ge Kommunstyrelsen ett bemyndigande 
att besluta om fördelningen till kommundelsnämnderna.

Kommunstyrelsens avsikt är att använda principerna för resurs-
fördelningsmodellen vid fördelningen av såväl statsbidraget till 
kvalitetshöjning som den del av maxtaxebidraget, som inte går åt 
för den direkta intäktskompensationen.

Äldreomsorg
I 2008 års budget avsattes 947,0 mnkr. Kommunstyrelsen har för 
2009 avdelat 972,4 mnkr. Här ingår 1,0 mnkr till följd av minskade 
avgifter i äldreomsorgstaxan. Med utgångspunkt i regeringens 
förslag att höja förbehållsbeloppet (=det som den enskilde garan-
teras att behålla) har taxan reviderats. Det nya finns i sin helhet i 
bilaga D.

Tilldelningen förändras p g a att antalet invånare i åldrarna 85 år 
och äldre minskar med 0,4 %, antalet invånare i gruppen 75-84 år 
minskar med 0,9 % respektive antalet invånare i gruppen 65-74 år 
ökar med 4,3 %. Resurstilldelningen förändras i samma proportion 
som befolkningsförändringen.

Resurstilldelningen till äldreomsorgen innehåller flera delmoment. 
Resurser avsätts till var och en av åldersgrupperna 65-74 år, 75-84 
år samt 85 år och äldre.

Resurserna fördelas så att gruppen 74-84 år får 5 gånger mer och 
gruppen 85 år och äldre får 20 gånger mer än gruppen 65-74 år, allt 
räknat per invånare. Inom var och en av de tre grupperna används 

ett strukturindex. 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 grundas hela resurstilldelningen på strukturindex, 
dvs här finns ingen basresurs.

Dessutom får de fyra yttre kommundelarna en tilläggsresurs på 
2 270 tkr som fördelas i relation till antalet personer boende utanför 
tätort med mer ån 500 invånare. Denna resurs skall kompensera för 
reskostnader o dyl.

Utöver kommunbidragen finns under 2009, i likhet med 2008, ett 
särskilt statligt stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg 
om de mest sjuka äldre. Avsikten är att utveckla och förstärka 
insatserna till denna målgrupp.

Kommunstyrelsen fastställer i ett särskilt beslut de produktionser-
sättningar som gäller för respektive äldreboende. Från början avsåg 
dessa ersättningar enbart boenden med heldygnsomsorg. Eftersom 
boendena med hemtjänstinsatser alltmer används för samma mål-
grupp infördes ett liknande produktionsersättningssystem för dessa för 
alla nya inflyttningar fr o m 1 april 2004. Produktionsersättningarna 
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 antal tomma platser. De tomma platserna har 
dock minskat betydligt och hänför sig nu i huvudsak till att platser är 
tomma vid in/utflyttning. Dock gäller fortfarande att det är av största 
vikt att producenten anpassar produktionskostnaden till att platser står 
tomma. Producenterna kan för 2009 räkna med en kompensation för 
tomma platser med 75 % av den genomsnittliga produktionskostna-
den för varje plats. Produktionsersättningen grundar sig på att platser 
för demens får högre ersättning än platser för somatik. Dessutom tas 
hänsyn till faktiska lokalkostnader och liknande. Fr o m 2007 gäller 
att priserna, som brukarna betalar skall innehålla ett påslag som täcker 
intäktsbortfallet när platser står tomma. 

Totala kommunbidrag
För 2009 avsätts totalt 2 446,3 mnkr till kommunbidrag till kom-
mundelsnämnderna. Beräkningsunderlaget för de olika verksam-
hetsområdena framgår av nedanstående tabell.

Kommunbidrag per verksamhetsområde mnkr

Verksamhetsområde

Netto-
kostnad

2007

Kommun-
bidrag
2008

Kommun-
bidrag
2009

Kommundelsadministration 49,3 49,4 50,7
Verksamhetsövergrip- 
ande/förebyggande 6,2 3,9 6,5
Fritid 39,1 38,3 39,3
Kultur 21,4 20,5 21,0
Grundskola inkl särskola 805,6 799,3 824,2
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Kommunbidrag per verksamhetsområde mnkr

Verksamhetsområde

Netto-
kostnad

2007

Kommun-
bidrag
2008

Kommun-
bidrag
2009

Barnomsorg 463,8 495,8 532,3
Äldreomsorg 873,2 947,0 972,4
Övrigt 3,5 - -
Summa 2 262,1 2 354,2 2 446,3

Ovan anges kommunbidragen för varje verksamhetsområde. Dessa 
fördelas till kommundelsnämnderna i enlighet med principerna för 
resursfördelningsmodellen. Utfallet av beräkningarna enligt model-
len innebär att Brämhult får en ökning med 6,83 %. Övriga nämn-
ders ökningar ligger mellan 2,25 % och 5,22 %. Medelökningen är 
3,92 %. Vid bedömningen av ökningarna skall beaktas att de sänkta 
arbetsgivaravgifterna innebär cirka 0,4 % lägre kostnader totalt för 
kommundelsnämnderna. Dessutom har kommundelsnämnderna 
under 2008 fått ett tillfälligt särskild tillskott inom skolområdet, vil-
ket inte är med i jämförelsen ovan. Räknas detta med blir ökningen 
av tillgängliga resurser cirka 0,4 % lägre. 

Statens resurstilldelning till kommunerna sker i allt väsentligt i ett 
generellt system med skatter och skatteutjämningsbidrag. Kom-
munfullmäktige fördelar dessa till nämnderna som kommunbidrag 
(något förenklat uttryckt). Sedan 2001 finns även riktade statsbidrag 
som finansieringskälla. I likhet med 2008 finns statsbidrag till 
kvalitetshöjande insatser i barnomsorgen och som kompensation 
för intäktsbortfall till följd av maxtaxan i barnomsorgen. Detta 
innebär att kommundelsnämnderna utöver de kommunbidrag som 
anges ovan även disponerar statsbidrag på cirka 38 mnkr till sin 
barnomsorgsverksamhet. Detta är betydelsefullt vid bedömningen 
av nämndernas möjligheter att bedriva verksamhet under 2009. 
Dessutom har under senare år tillkommit allt fler riktade statsbidrag 
till särskilda åtgärder, t ex den s k kompetensstegen inom äldre- och 
handikappomsorgen.

Vissa kommundelsnämnder får resurstilldelning vid sidan om den 
generella tilldelningen i resursfördelningsmodellen. Följande gäller 
för denna tilldelning för 2009.

Verksamhet Kostnad tkr
Centrum
Sparrehus 1 363

Dalsjöfors
Pensionärsverksamhet 467

Göta
Samordnare pensionärsverksamheter 515

Fristad
Musikskola 2 290
Pensionärsverksamhet 77

Norrby
Spinnaren 1 669

Sandhult
Pensionärsverksamhet 82

Verksamhet Kostnad tkr
Sjöbo
Blombacka 109
Projekt med datorstöd i äldreomsorg 350

Trandared
Finskt dagcenter 502
Projekt med datorstöd i äldreomsorg 100
Pensionärsverksamhet 543
Summa 8 067

Kommundelsnämndernas uppdrag 2009

Övergripande
Målet att föra ut ansvar och befogenheter kan lösas på olika sätt. 
Det är en uppgift för varje kommundelsnämnd att utifrån lokala 
förutsättningar finna rätt modell. En möjlighet kan vara att kon-
trakt upprättas mellan nämnden och olika enheter för att i förväg 
klarlägga spelregler och resultatkrav. Dessa enheter kan i förläng-
ningen genom att öka sin kompetens utvecklas till att fungera som 
självständiga enheter (intraprenad).

Kommundelsnämnderna skall aktivt arbeta för att minska avståndet 
mellan politiker och invånare. En ökad öppenhet bör leda till ak-
tivare medborgarinflytande. Medel att nå detta kan vara attraktiva 
hemsidor, förslagslådor för synpunkter från allmänhet, öppet hus 
med möjlighet till direkt kontakt med politiker och öppna nämnd-
sammanträden på olika ställen i kommundelen.

Varje kommundelsnämnd bör upprätta och uppdatera ett samlat 
måldokument för nämndens hela verksamhet. Utgångspunkten för 
detta är lagar och andra statliga föreskrifter, av Kommunfullmäktige 
fastställda planer eller andra styrdokument och liknande handlingar. 
Nämnden förutsätts konkretisera dessa utifrån sina förutsättningar 
och ange kompletterande mål för nämndens verksamhet. Av 
programmen skall ansvarsfördelning för att nå de olika målen 
framgå. Där skall även ingå hur systematiserad uppföljning och 
utvärdering skall genomföras. Tidsplan för detta skall anges och 
till vem redovisning skall göras.

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

Fritid
Kommundelsnämnderna driver fritidsgårdar i syfte att erbjuda 
aktiviteter och lokaler för invånarna inom sitt boendeområde. 
Verksamheten skall skapa träffpunkter som alternativ till det 
kommersiella fritidsutbudet. Den skall ha en särskild inriktning 
mot tonårsgrupper och arbeta i socialt förebyggande syfte. Detta 
gäller även för ungdomsarrangemang under veckoslut. Minst en 
fritidsgård eller annan samlingsplats för ungdomar skall finnas i 
varje kommundel.

Kultur
Barn- och ungdomskultur skall prioriteras. Uppsökande verksamhet 
är en viktig uppgift för varje kommundelsnämnd.
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Grundskola, förskoleklass och obligatorisk särskola
Kommundelsnämnderna skall arbeta för att stärka kvaliteten och 
kraftsamla runt åtgärder som leder till att fler elever blir behöriga 
till gymnasiet, som exempelvis att möjliggöra betygsprövningar 
och sommarskola vid behov.

Skolplanen anger som mål att barn/elever och föräldrar skall få en 
reell möjlighet att påverka planering, innehåll och utformning av 
verksamheten. Kommunstyrelsen anser att en väg att nå detta mål 
är att inrätta lokala skolstyrelser, vilket har skett på Myråsskolan, 
Sandaredskolan och Engelbrektskolan.

Kommundelsnämnderna skall ge möjlighet för enskilda skolenheter 
att ge sitt arbete en speciell profil. Detta kan ge skolan ökad attrak-
tionskraft. 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.

Fristående skolor är viktiga komplement till det offentliga skolvä-
sendet. Kommundelsnämnderna ansvarar för att insynsbesök görs 
systematiskt i de fristående skolorna. 

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

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

Skolhälsovården bör förstärkas och samarbetet mellan regionens 
barnhälsovård och kommunens skolhälsovård bör fördjupas. Verk-
samheten bör utformas så att kontinuerlig dokumentation av varje 
individ alltid finns tillgänglig. Varje kommundelsnämnd skall tillse 
att elevhälsan uppfyller basnivån enligt villkor i avtal med Västra 
Götalandsregionen.

Föräldrautbildning i samverkan mellan kommun och region skall 
fortsätta.

Barnomsorg
Öppen förskola har under senare år fått allt mindre omfattning. 
Målet är att det i varje kommundel skall finnas minst en öppen 
förskola.

Det är viktigt att tidigt upptäcka barn med behov av särskilt stöd. 
För att klara detta bör samarbetet barnomsorg-socialtjänst-möd-
ravård-barnavård utvecklas. Nämnderna skall tillse att det redan 
i förskolan finns individuella utvecklingsplaner för varje barn. 
Härigenom ges möjlighet att tidigt sätta in stöd där så behövs. Ett 
mål bör vara att det finns familjecentral i varje kommundel.

Efterfrågeutvecklingen inom barnomsorgen kan se olika ut för 
kommundelarna. I en kommundel kan efterfrågan öka, medan 
den i en angränsande kommundelar minskar. Detta ställer krav på 
berörda kommundelar att samverka vid förändringar. Ledig kapa-
citet i en kommundel måste användas om det är praktiskt möjligt. 
Med de korta avstånd som finns inom centralorten torde detta inte 
innebära någon konflikt med kommunens skyldighet att erbjuda 
närbelägen barnomsorg. Det finns inga principiella hinder att nå-

gon kommundel driver institution i en intilliggande kommundel. 
Det är upp till berörda kommundelsnämnder att tillsammans med 
Lokalförsörjningsnämnden hitta effektiva lösningar. 

Verksamhetsövergripande förebyggande insatser

Insatser i bostadsområden
Kommundelsnämnderna Brämhult, Norrby och Sjöbo har tidigare, 
med särskild finansiering av Kommunstyrelsen, drivit projekt för 
att t ex förbättra sociala nätverk för att ge högre boendekvalitet i 
vissa bostadsområden. Fr o m 2002 betraktas dessa insatser som en 
ordinarie uppgift för berörda kommundelsnämnder. Resurser ingår 
i dessa nämnders kommunbidrag.

De uppgifter som anges ovan betraktades tidigare som en del av 
individ- och familjeomsorgen. Denna verksamhetsgren överfördes 
den 1 januari 2005 till Socialnämnden. En viktigt uppgift som 
kvarstår för kommundelsnämnderna är att arbeta förebyggande 
och tillse att nämndernas verksamheter även fortsättningsvis har 
ett nära samarbete med individ- och familjeomsorgen.

Vård och omsorg om äldre

Övergripande
Det grundläggande målet för den verksamhet som vänder sig till 
äldre människor är att verka för att dessa får möjlighet att leva och 
bo självständigt under trygga förhållanden. Detta skall ske med 
respekt för självbestämmande och integritet.

Äldre- och handikappomsorgen syftar ytterst till att skapa förut-
sättningar för gamla, sjuka och personer med funktionsnedsättning 
att leva ett så normalt och fullgott liv som möjligt. Detta sker 
företrädesvis genom individuellt behovsprövade 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 verksamheten inom äldreomsorgen produceras av 
kommunen. Möjlighet till ytterligare entreprenader bör prövas. 

Kommundelsnämnderna har till uppgift att se till att erforderlig 
kompetens finns för att uppfylla kommunens skyldigheter inom 
hemtjänst och hemsjukvård men även inom habilitering och 
rehabilitering. Detta kan ske inom respektive nämnd eller genom 
gemensamma lösningar för flera nämnder.

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 hemtjänst 
och hemsjukvård och annat stöd i det ordinära boendet i form av 
dagcentraler, dagverksamhet, avlastningsplatser, matdistribution 
m m ge den enskilde möjlighet att bo kvar i den ursprungliga 
bostaden. När vård- och omsorgsbehovet blivit så omfattande, att 
den enskilde inte längre anser att det kan tillgodoses i den ordinarie 
bostaden, blir flyttning till en särskild boendeform aktuell. Denna 
bör då vara så flexibel att vård- och omsorgsinsatserna successivt 
kan anpassas efter växlande behov hos den enskilde. Det är viktigt 
att ge tydlig information om de förutsättningar som gäller för att 
erhålla en plats på särskilt boende. 
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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 kännetecknas 
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 verksamheten skall utformas och bedrivas 
utifrån omvårdnadsperspektivet med sjukvårdsinsatser som ett 
komplement till annan service, när så erfordras.

Det är viktigt med träffpunkter för äldre. Olika slags aktiviteter, 
fysiska – psykiska – sociala, höjer livskvaliteten och bidrar till 
ett hälsosamt åldrande. Kommundelsnämnderna skall verka för 
ytterligare träffpunkter för pensionärer, i första hand genom en 
effektivare användning av kommunens egna lokaler. Erfarenheter 
från andra visar på behovet av en samordnare som är pådrivande i 
verksamheten. Arbetet bör gå ut på att entusiasmera de boende och 
besökare och hitta ny aktiviteter. Skriftlig information genom t ex 
aktivitetsblad eller informationsblad där de aktiva bidrar till innehål-
let är en viktig kanal. Verksamheterna bör vara öppna för alla. Det 
kan vara svårt att få igång verksamheter. En successiv uppbyggnad 
får ske. 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. Kommundelsnämnderna är ansvariga för 
detta ekonomiska stöd.

Restauranger
Målet med verksamheten är att ge främst pensionärer möjlighet att 
i närheten av sina bostäder äta näringsriktig kost i en trivsam miljö. 
Härigenom ökas möjligheterna att bo kvar i den egna lägenheten. 
De nämnder, som är huvudmän för restauranger bör undersöka möj-
ligheterna att föra över dessa till alternativa driftformer. Dock skall 
inriktningen på kommunens totala matproduktion först vara klar. 

Borås Stad ombesörjer matdistribution till enskilda i ordinärt 
boende. Detta kan ske genom daglig leverans av varm mat eller 
genom leverans av kyld mat en gång i veckan. Övergången till 
kyld mat får inte innebära att nuvarande träffpunkter/mötesplatser 
för pensionärer tas bort.

Investeringar

Grundskolor
Om- och tillbyggnad av Asklandaskolan
Kommunen har för 10,5 mnkr köpt f d Hedagårdens centrumbyggnad 
och intilliggande gymnastikbyggnad för att där inrymma en ersättning 
för Asklandaskolan. Projektet är utgiftsberäknat till 41,4 mnkr och 
slutförs i början av 2009. 1,5 mnkr avsätts i budgen för 2009.

Ny idrottshall vid Daltorpskolan
Lokalförsörjningsnämnden har redovisat ett förslag att bygga en 
ny idrottshall i anslutning till Daltorpskolan. Kommunstyrelsen 
avsätter 19,0 mnkr investeringsbudgeten under 2009.

Ombyggnad av Bodaskolan
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att Bodaskolans del för 
åren 7-9 skall byggas om. Utöver att avhjälpa byggnadstekniska pro-

blem och modernisera lokalösningarna ingår att till skolan överföra 
fritidsgård och bibliotek samt att tillföra en samlingslokal. Utgiften 
beräknas till 92,7 mnkr, varav 10,0 mnkr under 2009.

Ombyggnad av Särlaskolan
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att Särlaskolan skall 
byggas om för en beräknat utgift på 34,3 mnkr. Nämnden anger 
att kommundelsnämnden nu redovisat nya förutsättningar vilket 
kommer att innebära att en ny förstudie görs. Kommunstyrelsen 
avsätter 34,3 mnkr, varav 8,0 mnkr under 2009.

Ombyggnad av Bergdalskolan
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att Bergdalsskolan byggs 
om för 25,0 mnkr. Avsikten är att ändra lokallösningarna till att 
ge bättre undervisnings- och arbetsutrymmen. Kommunstyrelsen 
avsätter 25,0 mnkr i investeringsbudgeten, varav 0,2 mnkr under 
2009.

Ombyggnad av skolor i övrigt
Kommunstyrelsen avsätter i investeringsbudgeten 500 tkr under 2009 
för förstudier för vardera Myråsskolan och Kristinebergsskolan.

Barnomsorg

Förskola Sjömarken, invid skolan
Lokalförsörjningsnämnden har fått uppdrag att projektera en ny 
förskola i anslutning till skolan i Sjömarken. Bakgrunden är en 
kraftig ökning av barnantalet till följd av bl a nya småhusområden. 
I avvaktan på den nya förskolan används provisoriska lösningar 
för verksamheten. Kommunstyrelsen förutsätter byggstart under 
2008 och avsätter 21,6 mnkr i investeringsbudgeten, varav 18,0 
mnkr under 2009. 

Förskola Sjömarken
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit ytterligare en förskola 
med 6 avdelningar i Sjömarken. Kommunstyrelsen avsätter 21,6 
mnkr i investeringsbudgeten med lika belopp för vardera 2010 
och 2011.

Renovering av Kullagårdens förskola i Sandared.
Lokalförsörjningsnämnden har fått uppdrag att projektera en 
ombyggnad av Kullagårdens förskola i Sandared. Bakgrunden 
är dokumenterade miljöproblem i byggnaden. Kommunstyrelsen 
avsätter 13,0 mnkr i investeringsbudgeten, varav 12,0 mnkr under 
2009.

Förskola Sparsör.
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med 
sex avdelningar byggs i Sparsör. Bakgrunden är att antalet barn 
ökar i upptagningsområdet samt att möjligheten att placera barn 
i Fristad tätort minskar. Dessutom lämnas förhyrda lokaler. Kom-
munstyrelsen avsätter ett investeringsutrymme på 21,6 mnkr, varav 
7,0 mnkr under 2009. 

Förskola Bredared
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola byggs 
i Bredared. Den skall ersätta nuvarande förhyrda lokaler och pavil-
jong i anslutning till skolan. Kommunstyrelsen avsätter 10,8 mnkr 
i investeringsbudgeten, varav 5,0 mnkr under 2009.
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Förskola Frufällan, tillbyggnad
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att Frufällegården byggs 
till med två avdelningar till totalt fyra. Detta innebär att en provi-
sorisk paviljong kan avvecklas. Utgiften beräknas till 7,9 mnkr, 
varav 1,0 under 2009.

Förskola Bäckaryd
Lokalförsörjningsnämnden har fått projekteringsuppdrag för en ny 
förskola med 5 avdelningar vid Bäckaryd. För Kommundelsnämn-
den Brämhults behov. Avsikten är att tillgodose ett ökat behov av 
platser men även ersättning för små enheter kan bli aktuellt. Kom-
munstyrelsen avsätter 19,0 mnkr i investeringsbudgeten, varav 
18,0 mnkr under 2009.

Förskola Milstolpen
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en ny förskola med 6 av-
delningar i kvarteret Milstolpen i Brämhults kommundel. Bakgrun-
den är ökat barnantal och en ambition att ersätta lägenhetsdaghem. 
Kommunstyrelsen avsätter 21,6 mnkr i investeringsbudgeten med 
halva beloppet för vardera 2010 och 2011.

Förskola Solvarvsgatan
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en ny förskola med 6 
avdelningar vid Solvarvsgatan i Brämhults kommundel. Bakgrun-
den är ökat barnantal och en ambition att ersätta lägenhetsdaghem. 
Kommunstyrelsen avsätter 21,6 mnkr i investeringsbudgeten med 
halva beloppet för vardera 2010 och 2011.

Förskola Liljeberget
Lokalförsörjningsnämnden har fått projekteringsuppdrag för en ny 
förskola med 5 avdelningar på Liljeberget i Centrums kommundel. 
Avsikten är dels att klara ett ökat behov av barnomsorg men den kan 
även bli aktuell som ersättning för andra lokaler. Kommunstyrelsen 
avsätter 17,5 mnkr, varav 16,5 under 2009.

Förskola Östermalmsgården
Östermalmsgårdens förskola invid lasarettet. har sådana problem med 
byggnaden att verksamheten inte kan fortsätta på sikt. Lokalförsörj-
ningsnämnden föreslår att nuvarande byggnad rivs och ersätts med 
en ny byggnad för 4 avdelningar. Ombygganden görs efter det att den 
nya förskolan på Liljeberget är klar för att nuvarande verksamhet skall 
kunna flytta dit. Kommunstyrelsen avsätter i investeringsbudgeten 
14,4 mnkr under 2010.

Förskola Göta
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola byggs 
inom Göta kommundel. Härigenom kan tillfälliga lösningar ersät-
tas. Kommunstyrelsen avsätter i investeringsbudgeten 21,6 mnkr 
varav 0,5 mnkr under 2009.

Förskola Dalsjöfors
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola byggs 
i Dalsjöfors tätort. Härigenom kan tillfälliga lösningar ersättas. 
Kommunstyrelsen avsätter i investeringsbudgeten 21,6 mnkr 
under 2011.

Tillbyggnad Kerstinsgården
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att Kerstinsgården i 
Dalsjöfors byggs till med 2 avdelningar. Kommunstyrelsen avsätter 
7,2 mnkr under 2011.

Förskola Hestra
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med 6 
avdelningar byggs i kvarteret Stenhammar på Hestra.. Bakgrunden 
är ökat barnantal och att ersätta lokaler som används i dag. Kom-
munstyrelsen avsätter 21,6 mnkr varav 1,0 mnkr under 2009.
Förskola Rydboholm
Lokalförsörjningsnämnden har förslagit en ny förskola i Rydboholm 
med två avdelningar. Detta innebär att provisorier kan avvecklas. 
Kommunstyrelsen avsätter 7,2 mnkr under 2010.

Förskola Kransmossen
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att en ny förskola med 6 av-
delningar byggs på Kransmossen på Trandared. Kommunstyrelsen 
avsätter i investeringsbudgeten 21,6 mnkr under 2011.

Äldreomsorg

Ombyggnad av Hulta Ängar
Kommunfullmäktige har i juni 2007 beslutat att Hulta Ängar skall 
byggas om till en kommungemensam anläggning för olika former 
av korttidsvård och dessutom för gymnasiesärskola samt barn-
omsorg och kontorslokaler för Kommundelsnämnden Trandared. 
Utgiften är beräknad till 66,7 mnkr. Arbetena  avslutas 2009. Kom-
munstyrelsen avsätter 4,0 mnkr för dessa arbeten. För inventarier 
avsätts ett investeringsutrymme på 2,4 mnkr under 2009.

Ombyggnad av Dalhems äldreboende
På Dalhems äldreboende i Dalsjöfors finns 33 gruppboendelägen-
heter, som inte uppfyller den standard som kommunen tidigare tagit 
beslut om. Lokalförsörjningsnämnden arbetar nu med ett förslag att 
bygga om och till anläggningen så att de 33 nuvarande lägenheterna 
utökas till 40. AB Toarpshus är fasighetsägare, varför ombygganden 
inte finansieras genom kommunens investeringsbudget.

Verksamhetsmått
Nedan redovisas i tabellform jämförelsetal på kommuntotal nivå 
för kommundelsnämndernas verksamhet. 

Verksamhetsmått kommuntotal
2007 2008 2009

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar 16 16 16
Öppethållande tim per vecka 55 57 56
Öppethållande dagar per vecka 5 5 5

Kultur
Antal folkbibliotek 10 10 10
Öppethållande tim per vecka 40 41 39

Grundskola
Antal elever från kommundelen i 
grundskolan 10 537 10 170 10 036
- varav individintegrerade elever 25 25 30

Antal egna elever i annan kdn 941 850 814
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Verksamhetsmått kommuntotal
2007 2008 2009

Antal egna elever i annan kommun 55 42 45

Antal egna elever i icke-kommunal 
skola 446 441 569

Antal elever från annan kdn 881 843 772

Antal elever från annan kommun 32 26 26

Antal elever i kommundelens skolor, 
ej specialskolor 10 059 9 729 9 463
Antal elever i åk 1 - 3 2 949 2 967 3 061
Antal elever i åk 4 - 6 3 213 3 040 2 995
Antal elever i åk 7 - 9 3 898 3 722 3 407

Lokalyta per elev, m² 14,3 14,9 15,3

Antal vuxna i skolan per 100 elever 11,9 12,0 11,8
- varav heltidslärare 8,1 8,3 8,1
-  varav heltidslärare exkl lärare i hem-

språk och Sv.2. 7,7 7,8 7,8
- varav elevvård 1,8 1,6 1,6

Antal egna elever med skolskjuts 2 052 2 059 2 205
 
Specialskolor, kommungemensamma
Antal specialskolor 5 5 5
Antal elever 48 45 46

Obligatorisk särskola
Antal elever från kommundelen i särskola 118 112 105

Antal elever i kommundelens särskola 113 104 102

Förskoleklass
Antal barn från kommundelen i 
förskoleklass 1 048 1 068 1 079
 - varav i icke-kommunal verksamhet 29 39 42

Antal elever i kdns förskoleklasser 1 006 1 023 1 056

Barnomsorg
Placerade barn
Förskoleverksamhet
Antal placerade barn från egen kdn 4 889 5 063 5 103
-  varav i icke-kommunal verksamhet 272 278 284

Verksamhetsmått kommuntotal
2007 2008 2009

Antal barn i familjedaghem 125 104 90

Andel placerade barn i förskoleverksamhet, % 89 90 90
- varav institution 87 88 89
- varav familjedaghem 2 2 1

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

Antal placerade barn från egen kdn 3 775 3 814 3 889
-  varav i icke-kommunal verksamhet 169 166 168

Antal barn i familjefritidshem 4 3 3

Andel placerade barn som går i för-
skoleklass och årskurs 1-3, % 80 83 82
- varav institution 80 83 82
- varav familjedaghem 0 0 0

Andel placerade barn årskurs, 4-6 % 12 13 15
- varav institution 12 13 15
- varav familjedaghem 0 0 0

Producerade platser, ej specialförskolor
Förskoleinstitutioner
Antal producerade platser i kdn 3 407 3 632 3 686

Skolbarnsomsorg
Antal producerade platser i kdn 2 940 2 989 3 173

Familjedaghem/familjefritidshem
Antal platser i familjedaghem 93 74 68

Antal platser i familjefritidshem 3 1 1

Öppna förskolor
Antal öppna förskolor 5 5 5

Äldre- och handikappomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal vårdtagare med hemtjänst 2 589 2 603 2 582
- varav vårdtagare över 65 år 2 417 2 482 2 389

Antal personer med matdistribution 1 602 1 509 1 484

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal vårdtagare med sjuksköterske-
insatser 2 352 2 205 2 265
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Verksamhetsmått kommuntotal
2007 2008 2009

Rehabilitering, dagvård och  
sjukgymnastik i ordinärt boende
Antal vårdtagare med rehabiliterings-
insatser 1 777 1 710 1 744

Särskilda boendeformer med  
hemtjänst SoL
Antal placerade från egen kdn 138 135 131

Antal producerade platser (lägenheter) 
i egen kdn 138 137 137

Särskilda boendeformer med  
heldygnsomsorg enl SoL
Antal placerade från egen kdn 726 729 735

Antal producerade platser (lägenheter) 
i egen kdn 777 783 785
- varav entreprenader 86 86 86

Verksamhetsmått kommuntotal
2007 2008 2009

Personaltäthet somatiskt boende, 
åa/boende 0,69 0,69 0,69
Personaltäthet demensboende, åa/bo-
ende 0,72 0,73 0,70

Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser 150 141 153

Antal dygn med korttidsvård,  
för egna kdn-invånare 49 570 44 139 45 698
Antal personer från kommundelen 
med korttidsvård 868 885 816

Övrigt
Trygghetstelefoner 2 315 2 281 2 462
Antal hemvårdsbidrag 281 280 269

Verksamhetsmått kommundelsnämnderna budget 2009

Brämhult Centrum
Dalsjö-

fors Fristad Göta Norrby Sandhult Sjöbo
Tranda-

red Viskafors
Totalt/

Snitt

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar 2 3 1 1 2 2 1 1 2 1 16

Öppethållande tim per vecka 86 70 57 32 63 93 56 38 41 22 56

Öppethållande dagar per vecka 6 6 5 5 6 6 6 6 5 4 5

Kultur
Antal folkbibliotek 1 0 1 1 2 1 1 1 1 1 10

Öppethållande tim per vecka 37 0 42 42 80 36 37 37 37 42 39

Grundskola
Antal elever från kommun-
delen i grundskolan 1 299 872 1 324 1 091 843 1 188 1 090 609 980 740 10 036

- varav individintegrerade elever 7 1 3 2 4 3 6 2 0 2 30

Antal egna elever i annan kdn 46 40 44 32 60 80 22 50 390 50 814

Antal egna elever i annan kom-
mun 8 3 5 6 2 4 4 0 2 11 45

Antal egna elever i icke-kom-
munal skola 109 40 24 22 60 175 30 47 35 27 569

Antal elever från annan kdn 155 133 7 50 233 85 20 46 25 18 772
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Verksamhetsmått kommundelsnämnderna budget 2009

Brämhult Centrum
Dalsjö-

fors Fristad Göta Norrby Sandhult Sjöbo
Tranda-

red Viskafors
Totalt/

Snitt

Antal elever från annan kommun 0 0 6 6 2 3 7 1 1 0 26 

Antal elever i kommundelens 
skolor, ej specialskolor 1 291 922 1 269 1 110 956 1 017 1 085 559 576 678 9 46 

Antal elever i åk 1 - 3 399 284 423 360 263 302 345 177 279 229 3 061

Antal elever i åk 4 - 6 374 282 421 326 228 310 345 187 297 225 2 995

Antal elever i åk 7 - 9 518 356 425 424 465 405 395 195 0 224 3 407

Lokalyta per elev, m² 14 15 14 16 12 19 14 18 16 17 15,3

Antal vuxna i skolan per 100 
elever 14,1 12,6 9,2 11,2

Uppgift 
saknas

11,0 10,7 13,0 14,3 12,3 11,8

- varav -heltidslärare 9,5 8,3 7,1 7,5 7,8 7,2 8,5 9,8 8,5 8,1
-  varav heltidslärare exkl lärare i 

hemspråk och Sv.2. 8,5 8,2 7,1 7,5 7,4 7,2 8,3 8,8 8,5 7,8

- varav elevvård 1,6 1,5 1,8 1,3 2,0 1,2 1,5 1,8 1,8 1,6

Antal egna elever med skolskjuts 85 0 455 497 100 220 485 35 8 320 2 205

Specialskolor, kommungemensamma
Antal special skolor 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5

Antal elever 38 0 0 0 0 0 8 0 0 0 46

Obligatorisk särskola
Antal elever från kommundelen 
i särskola 18 6 12 8 10 11 13 8 10 10 105

Antal elever i kommundelens 
särskola 25 0 0 0 7 12 0 58 0 0 102

Förskoleklass
Antal barn från kommundelen  
i förskoleklass 140 82 133 128 111 108 137 71 89 80 1 079
-  varav i icke-kommunal verk-

samhet 2 5 2 2 4 11 2 4 7 3 42 

Antal elever i kdns förskoleklasser 142 85 135 125 104 94 137 67 85 82 1 056

Barnomsorg
Placerade barn
Förskoleverksamhet 

Antal placerade barn från egen kdn 660 480 573 525 535 580 650 322 421 357 5 103
-  varav i icke-kommunal verk-

samhet 48 40 7 6 40 55 18 30 18 22 284

Antal barn i familjedaghem 0 0 15 29 0 0 20 0 18 8 90

Andel placerade barn i förskole-
verksamhet, % 90 96 85 88 92 90 90 99 89 84 90

- varav institution 90 96 84 83 92 90 87 99 86 82 89

- varav familjedaghem 0 0 1 5 0 0 3 0 3 2 1
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Verksamhetsmått kommundelsnämnderna budget 2009

Brämhult Centrum
Dalsjö-

fors Fristad Göta Norrby Sandhult Sjöbo
Tranda-

red Viskafors
Totalt/

Snitt

Skolbarnsomsorg (barn i förskoleklass & skolan tom 12 år)
Antal placerade barn från egen kdn 485 350 518 496 370 410 405 214 353 288 3 889

-  varav i icke-kommunal verksamhet 14 12 3 8 50 40 5 15 8 13 168

Antal barn i familjefritidshem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

Andel placerade barn i förskole-
klass och årskurs 1-3, % 76 82 85 88 80 80 80 73 93 75 82

- varav institution 76 82 85 88 80 80 80 73 93 74 82

- varav familjefritidshem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Andel placerade barn årskurs 4-6, % 18 19 12 19 20 15 5 13 18 8 15

- varav institution 18 19 12 19 20 15 5 13 18 8 15

- varav familjefritidshem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Producerade platser, ej specialförskolor
Förskoleinstitutioner

Antal producerade platser i kdn 475 370 430 378 360 405 490 220 318 240 3 686

Skolbarnsomsorg 

Antal producerade platser i kdn 362 309 434 431 310 288 350 170 274 245 3 173

Familjedaghem/familjefritidshem

Antal platser i familjedaghem 0 0 10 20 0 0 20 0 13 5 68

Antal platser i familjefritidshem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Öppna förskolor

Öppethållande timmar per vecka 18 0 0 20 23 25 0 0 12 0

Antal öppna förskolor 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 5

Äldre- och handikappomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal vårdtagare med hemtjänst 170 524 163 240 280 330 140 280 310 145 2 582

- varav vårdtagare över 65 år 140 509 152 220 250 325 136 245 275 137 2 389

Antal personer med matdistribution 61 340 123 130 140 200 95 170 125 100 1 484

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal vårdtagare med sjuksköterske-
insatser 110 545 120 165 250 330 170 175 275 125 2 265

Rehabilitering, dagvård & sjukgymnasik i ordinärt boende
Antal vårdtagare med rehabilite-
ringsinsatser 108 381 100 120 180 240 140 110 250 115 1 744

Särskilda boendeformer med hemtjänst SoL
Antal placerade från egen kdn 2 11 31 32 4 11 0 1 21 18 131
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Verksamhetsmått kommundelsnämnderna budget 2009

Brämhult Centrum
Dalsjö-

fors Fristad Göta Norrby Sandhult Sjöbo
Tranda-

red Viskafors
Totalt/

Snitt

Antal producerade platser (lägen-
heter) i egen kdn 0 24 30 34 0 8 0 0 21 20 137

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
Antal placerade från egen kdn 53 137 60 37 81 87 42 107 110 21 735

Antal producerade platser (lägen-
heter) i egen kdn 312 85 52 26 0 109 64 76 24 37 785

- varav entreprenader 0 0 0 0 0 86 0 0 0 0 86

Personaltäthet somatiskt boende, 
åa/boende 0,66 0,66 0,61 0,00 0,00 0,75 0,70 0,69 0,84 0,68 0,69
Personaltäthet demensboende, 
åa/boende 0,66 0,69 0,79 0,79 0,00 0,75 0,70 0,76 0,84 0,72 0,70

Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser 15 5 35 16 0 10 4 11 37 20 153

Antal dygn med korttidsvård, för 
egna kdn-invånare 1 643 7 300 4 940 4 400 5 170 6 700 1 400 5 550 4 745 3 850 45 698
Antal personer från kommunde-
larna med korttidsvård 36 125 30 70 85 130 50 115 90 85 816

Övrigt
Trygghetstelefoner 112 615 200 190 255 310 130 260 260 130 2 462

Antal hemvårdsbidrag 28 23 25 30 35 25 25 32 32 14 269 
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Brämhult

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Nettokostnader -245	743 -252	000 -271	800
Kommunbidrag 244	400 252	000 271	800
Resultat -1	343 0 0
Ackumulerat	resultat 16	761
Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden -417 -611 -10	500
Kommundelsnämnden - - -

Nämndens uppgift
I	 inledningsavsnittet	 för	kommundelsnämnderna	anges	de	upp-
gifter	som	gäller	för	alla	kommundelsnämnder.	Notabelt	här	är	att	
Brämhult	ansvarar	för	40	%	av	kommunens	SÄBO-platser.	Spe-
cialuppgifter	för	Brämhult	är	att	driva	en	träningsskola	med	cirka	
25	elever,	vårdplatser	för		palliativ	vård	och	barnomsorg	nattetid.	
Inom	skolområdet	har	nämnden	dessutom	särskilda	uppgifter	för	

lasarettsundervisning,	kommunikationsklass,	rörelsehindrade	och	
Funningeskolan.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen	föreslår	ett	kommunbidrag	på	271,8	mnkr.	Här	
ingår	2,5	mnkr	för	verksamhetsövergripande		förebyggande	arbete,	
bl	a	projektet	Hässsleringen.	Nämnden	disponerar	därutöver	ett	
bidrag	från	ESF-rådet	på	cirka	17,6	mnkr	under	en	treårsperiod	
för	en	satsning	på	att	öka	förvärvsfrekvensen	och	minska	försörj-
ningsstödet.

Nämndens uppdrag 2009
Antalet	barn	ökar	i	förskoleåldrarna,	vilket	medför	att	nämndens	
förskoleplatser		måste	öka	för	att	uppgiften	att	tillgodose	all	efterfrågan	
skall	kunna	lösas.	Motsatt	gäller	för	skolverksamheten	där		nämnden	
måste	förändra	sin	verksamhet	till	följd	av	färre	barn	i	de	övre	åldrarna	
i	kombination	med	att	antalet		elever	i	friskolor	ökar.

Nämnden	gör	en	nu	prognos	om	underskott	för	2008	på	grund	av	
expansionen	i	förskolan.	Målet	för	2009	måste	vara	att	kommun-
bidraget	inte	överskrids,	vilket	bör	underlättas	av	att	nämnden	får	
störst	kommunbidragsökning	av	alla	kommundelsnämnder.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Kultur
Kommundelsbiblioteket	är	öppet	timmar	per	vecka	i	kommundelen.	 33 37 37 40
Hela	kommunen 37 37 38 40

Förskola
Andelen	förskollärare	av	personalen	i	barngrupperna	för	kommundelen. 61 64 70 74
Hela	kommunen 61 64 69 74

Skolbarnsomsorg
Andelen	fritidspedagoger/förskollärare	inom	skolbarnsomsorgen	är	för	
kommundelen. 95 100 100 100
Hela	kommunen 91 93 94 95



Kommundelsnämnden Brämhult Budget 2009

88

Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Grundskola
Andel	som	har	minst	godkänt	i	alla	ämnen	för	kommundelen	 67 68 80 90
Hela	kommunen 74 77 78 79
Andelen	som	når	målen	i	nationella	proven	i	år	5	för	kommundelen. 70 83 85 90
Hela	kommunen 80 78 82 84

Äldreomsorg
Andelen	personal	med	undersköterskeutbildning	eller	motsvarande	bedömd	
kompetens	i	hemtjänsten	i	kommundelen 80 85 85 90
Hela	kommunen 79 85 86 87
Andelen	personal	med	är	undersköterskeutbildning	eller	motsvarande	
bedömd	kompetens	i	SÄBO	är	i	kommundelen. 80 85 85 90
Hela	kommunen 82 85 86 87
Nattfastan	är	högst	i	kommundelen,	antal	timmar 11 11 10 10
Hela	kommunen,	antal	timmar 8	av	191) Alla1) 2) 2)

1) Klarar 11 tim
2) Alla klarar 10 tim

Brämhults	egen	prognos	är	att	 i	huvudsak	uppnås	de	mål	som	
nämnden	satt	 för	2008.	Detta	ger	en	god	förutsättning	för	den	
höjda	ambition	som	nämnden	anger	för	2009.	Nämnden	ligger	
under	det	kommuntotala	målet	för	godkända	i	år	9	i	grundskolan,	
vilket	kan	förklaras	av	nämndens	befolkningsstruktur.	Mot	denna	
bakgrund	är	ambitionen	att	2009	nå	ett	högre	mål	för	denna	verk-
samhet	viktig.

Målen	för	sjukfrånvaro	respektive	deltider/timanställningar	avvi-
ker	inte	påtagligt	från	kommunens	genomsnitt.	Sjukfrånvaron	är	i	
utgångsläget	något	bättre	än	genomsnittet.

Investeringar
I	investeringsbudgeten	ingår	tre	nya	förskolor	och	ombyggnad	av	
Bodaskolan.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Fritidsverksamhet
Antal	fritidsgårdar 2	 2	 2	
Öppethållande	tim	per	vecka 86	 86	 86	
Öppethållande	dagar	per	vecka 6	 6	 6	

Kultur
Antal	folkbibliotek 1 1	 1	
Öppethållande	tim	per	vecka 33	 33	 37	

Grundskola
Antal	elever	från	kommundelen	i	
grundskolan 1	348 1	296 1	299

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

-	varav	individintegrerade	elever 3 3 7

Antal	egna	elever	i	annan	kdn 74	 52	 46	

Antal	egna	elever	i	annan	kommun 8	 8	 8	

Antal	egna	elever	i	icke-kommunal	
skola 75	 69	 109	

Antal	elever	från	annan	kdn 156	 164	 155	

Antal	elever	från	annan	kommun 0	 0	 0	

Antal	elever	i	kommundelens	skolor,	ej	
specialskolor 1	347	 1	331	 1	291	
Antal	elever	i	åk	1	-	3 371	 388	 399	
Antal	elever	i	åk	4	-	6 420	 381	 374	
Antal	elever	i	åk	7	-	9 556	 562	 518	

Lokalyta	per	elev,	m² 13,7	 13,9	 14,2	

Antal	vuxna	i	skolan	per	100	elever	 15,5 15,0	 14,1	
-	varav	heltidslärare	 9,7 10,0	 9,5	
-		varav	heltidslärare	exkl	lärare	i	hem-

språk	och	Sv.2. 8,1	 8,3	 8,5	
-	varav	elevvård 4,4	 1,5	 1,6	
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Antal	egna	elever	med	skolskjuts 92	 88	 85	
	
Specialskolor, kommungemensamma
Antal	specialskolor 4 4	 4	
Antal	elever 40	 37	 38	

Obligatorisk särskola
Antal	elever	från	kommundelen	i	särskola 18		 17	 18	

Antal	elever	i	kommundelens	särskola 26	 26	 25	

Förskoleklass
Antal	barn	från	kommundelen	i	försko-
leklass 141	 141	 140	
	-	varav	i	icke-kommunal	verksamhet 2	 3	 2	

Antal	elever	i	kdns	förskoleklasser 137	 136	 142	

Barnomsorg
Placerade barn
Förskoleverksamhet
Antal	placerade	barn	från	egen	kdn 618	 653	 660	
-	varav	i	icke-kommunal	verksamhet 46	 45	 48	

Antal	barn	i	familjedaghem 5	 0	 0	

Andel	placerade	barn	i	förskoleverk-
samhet,		%	 87	 90	 90	
-	varav	institution 86	 90	 90	
-	varav	familjedaghem	 1	 0	 0	

Skolbarnsomsorg	(barn	i	förskoleklass	
och	i	skolan	tom	12	år)
Antal	placerade	barn	från	egen	kdn 467	 481	 485	
-	varav	i	icke-kommunal	verksamhet 15	 15	 14	

Antal	barn	i	familjefritidshem 0	 0	 0	

Andel	placerade	barn	som	går	i	försko-
leklass	och	årskurs	1-3,	% 71	 77	 76	
-	varav	institution 71	 77	 76	
-	varav	familjedaghem	 0	 0	 0	

Andel	placerade	barn	årskurs,	4-6	% 13	 14	 18	
-	varav	institution 13	 14	 18	
-	varav	familjedaghem	 0	 0	 0	

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Producerade platser, ej specialförskolor
Förskoleinstitutioner
Antal	producerade	platser	i	kdn 396	 469	 475	

Skolbarnsomsorg
Antal	producerade	platser	i	kdn 359	 368	 362	

Familjedaghem/familjefritidshem
Antal	platser	i	familjedaghem 3	 0	 0	

Antal	platser	i	familjefritidshem 0	 0	 0	

Öppna	förskolor
Öppethållande	timmar	per	vecka 18	 18	 18	
Antal	öppna	förskolor 1	 1	 1	

Äldre- och handikappomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal	vårdtagare	med	hemtjänst 166	 199	 170	
-	varav	vårdtagare	över	65	år 137	 170	 140	

Antal	personer	med	matdistribution 55	 69	 61	

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal	vårdtagare	med	sjuksköterske-
insatser 120	 102	 110	

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik  
i ordinärt boende
Antal	vårdtagare	med	rehabiliterings-
insatser 107	 93	 108	

Särskilda boendeformer med hemtjänst SoL
Antal	placerade	från	egen	kdn 0	 2	 2	

Antal	producerade	platser	(lägenheter)	
i	egen	kdn		 0	 0	 0	

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
Antal	placerade	från	egen	kdn 51	 51	 53	

Antal	producerade	platser	(lägenheter)	
i	egen	kdn	 306	 312	 312	
-	varav	entreprenader 0	 0	 0	

Personaltäthet	somatiskt	boende,	
åa/boende 0,65	 0,66	 0,66	
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Personaltäthet	demensboende,	åa/boende 0,66	 0,66	 0,66	

Korttidsvård
Antal	producerade	korttidsplatser 15	 15	 15	

Antal	dygn	med	korttidsvård,	för	egna	
kdn-invånare 2	302	 2	013	 1	643	

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Antal	personer	från	kommundelen	med	
korttidsvård 52	 41	 36	

Övrigt
Trygghetstelefoner 107	 113	 112	
Antal	hemvårdsbidrag 20	 23	 28	
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Centrum

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Nettokostnader -306	741 -316	500 -324	700
Kommunbidrag 311	400 316	500 324	700
Resultat 4	659 0 0
Ackumulerat	resultat 19	895
Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden -390 -4	000 -34	638
Kommundelsnämnden - - -

Nämndens uppgift
I	inledningsavsnittet	för	kommundelsnämnderna	anges	de	uppgifter	
som	gäller	för	alla	kommundelsnämnder.	En	särskild	uppgift	därutö-
ver	för	Centrum	är	att	driva	Sparrehus,	ett	dagcenter		för	äldre.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen	 föreslår	ett	kommunbidrag	på	324,7	mnkr.	
Utöver	den	generella	tilldelningen	har	nämnden	fått	1	363	tkr	för	
verksamheten	vid	Sparrehus.

Nämndens uppdrag 2009
Eftersom	nämnden	förutser	en	ökning	av	antalet	barn	i	förskolan	
måste	nämnden	ha	beredskap	att	klara	den	ökade	efterfrågan.	Mot	
bakgrund	av	att	antalet	elever	i	skolan	minskat	under	senare	år	bör	
nämnden	kunna	visa	att	de	tillfälliga	lokalerna	kunnat	minskas.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Förskola
Andelen	förskollärare	av	personalen	i	barngrupperna	för	kommundelen. 70 70 64 75
Hela	kommunen 61 64 69 74

Skolbarnsomsorg
Andelen	fritidspedagoger/förskollärare	inom	skolbarnsomsorgen	är	för	kommundelen. 99 99 93 93
Hela	kommunen 91 93 94 95

Grundskola
Andel	som	har	minst	godkänt	i	alla	ämnen	för	kommundelen	 79 79 83 83
Hela	kommunen 74 77 78 79
Andelen	som	når	målen	i	nationella	proven	i	år	5	för	kommundelen. 93 95 85 85
Hela	kommunen 80 78 82 84

Äldreomsorg
Andelen	personal	med	undersköterskeutbildning	eller	motsvarande	bedömd	kompetens	
i	hemtjänsten	i	kommundelen 87 90 90 91
Hela	kommunen 79 85 86 87
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Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Andelen	personal	med	är	undersköterskeutbildning	eller	motsvarande	bedömd	kompe-
tens	i	SÄBO	är	i	kommundelen. 92 92 92 93
Hela	kommunen 82 85 86 87
Nattfastan	är	högst	i	kommundelen. 11 11 11 10
Hela	kommunen,	antal	timmar 8	av	191) Alla1) 2) 2)

1) Klarar 11 tim
2) Alla klarar 10 tim

Nämnden	når	inte	sina	egna	mål	för	2008	vad	gäller	utbildad	personal	
i	förskola	och	skolbarnsomsorg.	Trots	detta	är	dock	andelen	utbildad	
personal	i	skolbarnsomsorgen	hög.	Denna	bakgrund	gör	att	nämnden	
sänker	sina	mål	för	2009.	Nämnden	hade	vid	vårterminen	2008	
överträffat	målet	för	godkända	i	alla	ämnen	i	år	9	(82	%).	Däremot	
var	resultatet	i	år	5	klart	under	det	satta	målet,	vilket	givit	en	ny	
utgångspunkt	för	målet	för	2009.	Utbildningsnivån	i	äldreomsorgen	
är	hög.

Utgångsläget	 för	sjukfrånvaro	var	något	högre	än	kommunens	
genomsnitt.	Prognosen	för	2008	är	att	frånvaron	minskar.	Centrum	
räknar	med	ytterligare	förbättring	,	bl	a	till	följd	av	särskilda	projekt	
för	att	sänka	sjukfrånvaron.	Andelen	deltidsanställda	är	högre	än	
kommunsnittet	och	försämras	ytterligare	enligt	senaste	prognos.	
Detta	är	således	ett	område	för	ytterligare	analys	om	möjlighet	
finns	till	förbättringar.

Investeringar
I	investeringsbudgeten	finns	en	ny	förskola	på	Liljeberget	och	en	
ombyggnad	av	Östermalmsgården.

Verksamhetsmått

2007 2008 2009

Fritidsverksamhet
Antal	fritidsgårdar 3 3 3
Öppethållande	tim	per	vecka 65 90 70
Öppethållande	dagar	per	vecka 6 6 6

Grundskola
Antal	elever	från	kommundelen	i	
grundskolan 918 854 872
-	varav	individintegrerade	elever 1 1 1

Antal	egna	elever	i	annan	kdn 43 31 40

Antal	egna	elever	i	annan	kommun 5 3 3

Antal	egna	elever	i	icke-kommunal	
skola 38 34 40

Antal	elever	från	annan	kdn 167 152 133

Verksamhetsmått

2007 2008 2009

Antal	elever	från	annan	kommun 0 0 0

Antal	elever	i	kommundelens	skolor,		
ej	specialskolor 1	000 938 922
Antal	elever	i	åk	1	-	3 256 262 284
Antal	elever	i	åk	4	-	6 291 275 282
Antal	elever	i	åk	7	-	9 453 401 356

Lokalyta	per	elev,	m² 12,3 12,9 14,7

Antal	vuxna	i	skolan	per	100	elever	 11,4 11,7 12,6	
-	varav	heltidslärare	 8,3 8,9 8,3
-		varav	heltidslärare	exkl	lärare	i	hem-

språk	och	Sv.2. 8,2 8,7 8,2
-	varav	elevvård 1 1,5 1,5

Antal	egna	elever	med	skolskjuts 0 0 0

Obligatorisk särskola
Antal	elever	från	kommundelen	i	
särskola 7 6 6

Förskoleklass
Antal	barn	från	kommundelen	i	för-
skoleklass 95 99 82
	-	varav	i	icke-kommunal	verksamhet 4 6 5

Antal	elever	i	kdns	förskoleklasser 89 93 85

Barnomsorg
Placerade barn
Förskoleverksamhet
Antal	placerade	barn	från	egen	kdn 489 510 480
-	varav	i	icke-kommunal	verksamhet 45 45 40
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Verksamhetsmått

2007 2008 2009

Antal	barn	i	familjedaghem 2 0

Andel	placerade	barn	i	förskoleverk-
samhet,		%	 98 96 96
-	varav	institution 98 96 96
-	varav	familjedaghem	 0 0 0

Skolbarnsomsorg	(barn	i	förskoleklass	
och	i	skolan	tom	12	år)
Antal	placerade	barn	från	egen	kdn 334 350 350
-	varav	i	icke-kommunal	verksamhet 17 16 12

Antal	barn	i	familjefritidshem 0 0 0

Andel	placerade	barn	som	går	i	försko-
leklass	och	årskurs	1-3,	% 82 86 82
-	varav	institution 82 86 82
-	varav	familjedaghem	 0 0 0

Andel	placerade	barn	årskurs,	4-6	% 14 14 19
-	varav	institution 14 14 19
-	varav	familjedaghem	 0 0 0

Producerade platser, ej specialförskolor
Förskoleinstitutioner
Antal	producerade	platser	i	kdn 346 362 370

Skolbarnsomsorg
Antal	producerade	platser	i	kdn 287 289 309

Familjedaghem/familjefritidshem
Antal	platser	i	familjedaghem 0 0 0

Antal	platser	i	familjefritidshem 0 0 0

Öppna	förskolor
Öppethållande	timmar	per	vecka 0 0 0
Antal	öppna	förskolor 0 0 0

Äldre- och handikappomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal	vårdtagare	med	hemtjänst 612 580 524

Verksamhetsmått

2007 2008 2009

-	varav	vårdtagare	över	65	år 598 560 509

Antal	personer	med	matdistribution 403 390 340

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal	vårdtagare	med	sjuksköterskein-
satser 554 485 545

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik  
i ordinärt boende
Antal	vårdtagare	med	rehabiliterings-
insatser 340 360 381

Särskilda boendeformer med hemtjänst SoL
Antal	placerade	från	egen	kdn 19 11 11

Antal	producerade	platser	(lägenheter)	
i	egen	kdn		 24 24 24

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg  
enl SoL
Antal	placerade	från	egen	kdn 136 135 137

Antal	producerade	platser	(lägenheter)	
i	egen	kdn	 83 83 85
-	varav	entreprenader 0 0 0

Personaltäthet	somatiskt	boende,	
åa/boende 0,66 0,66 0,66
Personaltäthet	demensboende,	åa/bo-
ende 0,69 0,69 0,69

Korttidsvård
Antal	producerade	korttidsplatser 7 5 5

Antal	dygn	med	korttidsvård,	för	egna	
kdn-invånare 8	083 6	800 7	300
Antal	personer	från	kommundelen	med	
korttidsvård 124 150 125

Övrigt
Trygghetstelefoner 554 500 615
Antal	hemvårdsbidrag 36 30 23
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Dalsjöfors

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Nettokostnader -244 233 -245 800 -256 700
Kommunbidrag 241 949 245 800 256 700
Resultat -2 289 0 0
Ackumulerat resultat 1 667
Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden -1 163 -12 000 -
Kommundelsnämnden - - -

Nämndens uppgift
I inledningsavsnittet för kommundelsnämnderna anges de uppgifter 
som gäller för kommundelsnämnderna.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 256,7 mnkr. 
Utöver den generella tilldelningen har nämnden fått 467 tkr för 

pensionärsverksamhet i Gånghester.  Eftersom det särskilda re-
surstillskottet till små skolenheter ökas får nämnden ett förbättrat 
utgångsläge. Även förändringen av beräkningen av det särskilda 
tillskottet till skolskjutsarna bör något förbättra nämndens läge.

Nämnden har nu en prognos att verksamheten kommer att gå med 
ett underskott 2008, dock delvis till följd av felbudgetering . Det 
är viktigt att nämnden inför 2009 gör sådana avvägningar och 
bedömningar att  budgeten  kommer att hållas 2009.

Nämndens uppdrag 2009
Arbetet med att anpassa skolverksamheten till det minskade elevun-
derlaget i år 7–9 måste fortsätta. Nämnden har i sin budgetskrivelse 
påpekat att produktionen av SÄBO-platser inte helt finansieras av 
de intäkter som Kommunstyrelsen fastställt, vilket innebär att kom-
mundelens egna resurser får täcka upp mellanskillnaden. Detta är 
inte acceptabelt utan kostnaderna måste anpassas till intäkterna.

Avsikten är att bygga om äldreboendet Dalhem under 2009. Verk-
samheten kommer under ombyggnadstiden ha bedrivas i tillfälligt 
förhyrda lokaler på f d Hedagården i Fristad. Kommunstyrelsen 
kommer att senare ta ställning till de ekonomiska konsekvenser 
detta medför för kommundelen.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Kultur
Kommundelsbiblioteket är öppet timmar per vecka i kommundelen. 42 42 42 48
Hela kommunen 37 37 38 40

Förskola
Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna för kommundelen. 54 56 58 60
Hela kommunen 61 64 69 74

Skolbarnsomsorg
Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom skolbarnsomsorgen är för kommundelen. 98 98 99 100
Hela kommunen 91 93 94 95
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Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Grundskola
Andel som har minst godkänt i alla ämnen för kommundelen 83 84 85 86
Hela kommunen 74 77 78 79
Andelen som når målen i nationella proven i år 5 för kommundelen. 92 94 95 96
Hela kommunen 80 78 82 84

Äldreomsorg
Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens 
i hemtjänsten i kommundelen 85 87 88 90
Hela kommunen 79 85 86 87
Andelen personal med är undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens 
i SÄBO är i kommundelen. 88 90 91 92
Hela kommunen 82 85 86 87
Nattfastan är högst i kommundelen. 11 11 11 10
Hela kommunen, antal timmar 8 av 191) Alla1) 2) 2)

1) Klarar 11 tim
2) Alla klarar 10 tim

Utbildningsnivån i förskolan är i utgångsläget lägre än snittet för 
kommunen. Nämnden väntas nå sitt mål för 2008, vilket innebär ett 
förbättrat läge. Nämnden bör noga analysera möjligheterna att nå en 
högre andel än det som anges i målen för 2009 och 2010. Nämnden 
överträffade 2008 sitt mål för resultatet i år 5 och nådde 96 %. Detta 
är högt över kommunens genomsnitt. För att kommunens genomsnitt 
för godkända i år 9 skall kunna förbättras är det viktig att Dalsjöfors 
minst når de mål som satts upp för 2009 och 2010.

Nämnden når inte fullt sitt mål för 2008 för utbildningsnivån i 
hemtjänsten men ligger ändå nära kommunens genomsnitt.

Sjukfrånvaron är i utgångsläget lägre än kommunens genomsnitt. 
Prognosen för 2008 är obetydligt sämre än det satta målet. Andelen 
deltidsanställningar är på samma nivå som kommuntotalen.

Investeringar
I investeringsbudgeten finns två förskolor. Dessutom planeras en 
om- och tillbyggnad av Dalhems äldreboende. Men då detta ägs av 
AB Toarpshus ingår det inte i den formella investeringsbudgeten.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar 1 1 1
Öppethållande tim per vecka 57 57 57
Öppethållande dagar per vecka 5 5 5

Kultur
Antal folkbibliotek 1 1 1
Öppethållande tim per vecka 42 42 42

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Grundskola
Antal elever från kommundelen i 
grundskolan 1 423 1 364 1 324
- varav individintegrerade elever 3 3 3

Antal egna elever i annan kdn 104 65 44

Antal egna elever i annan kommun 5 5 5

Antal egna elever i icke-kommunal 
skola 24 21 24

Antal elever från annan kdn 31 13 7

Antal elever från annan kommun 4 4 6

Antal elever i kommundelens skolor, 
ej specialskolor 1 325 1 290 1 269
Antal elever i åk 1 - 3 433 428 423
Antal elever i åk 4 - 6 430 410 421
Antal elever i åk 7 - 9 462 452 425

Lokalyta per elev, m² 13,7 14,1 14,3

Antal vuxna i skolan per 100 elever 10,3 10,1 9,2
- varav heltidslärare 7,3 7,2 7,1
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

-  varav heltidslärare exkl lärare i 
hemspråk och Sv.2. 7,3 7,2 7,1

- varav elevvård 2,0 2,1 1,8

Antal egna elever med skolskjuts 449 449 455

Obligatorisk särskola
Antal elever från kommundelen i 
särskola 14 13 12

Förskoleklass
Antal barn från kommundelen i 
förskoleklass 139 134 133
 - varav i icke-kommunal verksamhet 1 2 2

Antal elever i kdns förskoleklasser 138 136 135

Barnomsorg
Placerade barn
Förskoleverksamhet
Antal placerade barn från egen kdn 571 570 573
- varav i icke-kommunal verksamhet 10 10 7

Antal barn i familjedaghem 16 15 15

Andel placerade barn i förskoleverk-
samhet,  % 86 85 85
- varav institution 84 82 84
- varav familjedaghem 2 3 1

Skolbarnsomsorg (barn i förskole-
klass och i skolan tom 12 år)
Antal placerade barn från egen kdn 503 491 518
- varav i icke-kommunal verksamhet 2 3 3

Antal barn i familjefritidshem 3 0 0

Andel placerade barn som går i 
förskoleklass och årskurs 1-3, % 83 79 85
- varav institution 83 79 85
- varav familjedaghem 0 0 0

Andel placerade barn årskurs, 4-6 % 6 11 12
- varav institution 6 11 12
- varav familjedaghem 0 0 0

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Producerade platser, ej specialförskolor
Förskoleinstitutioner
Antal producerade platser i kdn 417 416 430

Skolbarnsomsorg
Antal producerade platser i kdn 396 400 434

Familjedaghem/familjefritidshem
Antal platser i familjedaghem 12 10 10

Antal platser i familjefritidshem 2 0 0

Öppna förskolor 0 0 0

Antal öppna förskolor 0 0 0

Äldre- och handikappomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal vårdtagare med hemtjänst 182 189 163
- varav vårdtagare över 65 år 169 173 152

Antal personer med matdistribution 152 108 123

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal vårdtagare med sjuksköterske-
insatser 151 133 120

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik  
i ordinärt boende
Antal vårdtagare med rehabiliterings-
insatser 105 100 100

Särskilda boendeformer med hemtjänst SoL
Antal placerade från egen kdn 34 34 31

Antal producerade platser (lägenhe-
ter) i egen kdn  30 30 30

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
Antal placerade från egen kdn 60 60 60

Antal producerade platser (lägenhe-
ter) i egen kdn 52 52 52
- varav entreprenader 0 0 0

Personaltäthet somatiskt boende, 
åa/boende 0,62 0,60 0,61
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Personaltäthet demensboende, 
åa/boende 0,81 0,79 0,79

Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser 34 32 35

Antal dygn med korttidsvård, för 
egna kdn-invånare 5 282 4 970 4 940

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Antal personer från kommundelen 
med korttidsvård 81 79 30

Övrigt
Trygghetstelefoner 196 166 200
Antal hemvårdsbidrag 25 25 25
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Fristad

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Nettokostnader -213 632 -219 800 -224 600
Kommunbidrag 214 125 216 400 224 600
Resultat 493 -3 400 0
Ackumulerat resultat 10 813
Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden -2 618 -22 400 -14 500
Kommundelsnämnden - - -

Nämndens uppgift
I inledningsavsnittet för kommundelsnämnderna anges de uppgifter 
som gäller för kommundelsnämnderna. Till skillnad från övriga 
nämnder ansvarar Kommundelsnämnden Fristad för musikskola 
i sin kommundel.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 224,6 mnkr. 
Utöver den generella tilldelningen har nämnden fått 2 290  tkr  för 
musikskola och 77 tkr för pensionärsverksamhet. 

Nämndens uppdrag 2009
Elevantalet i skolans år 7 – 9 minskar vilket ställer krav på nämnden 
att anpassa sin verksamhet.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Kultur
Kommundelsbiblioteket är öppet timmar per vecka i kommundelen. 42 42 42 42
Hela kommunen 37 37 38 40

Förskola
Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna för kommundelen. 66 68 68 74
Hela kommunen 61 64 69 74

Skolbarnsomsorg
Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom skolbarnsomsorgen är för kommundelen. 83 84 84 84
Hela kommunen 91 93 94 95

Grundskola
Andel som har minst godkänt i alla ämnen för kommundelen 65 68 73 79
Hela kommunen 74 77 78 79
Andelen som når målen i nationella proven i år 5 för kommundelen. 86 89 92 95
Hela kommunen 80 78 82 84
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Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Äldreomsorg
Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens 
i hemtjänsten i kommundelen 90 95 97 99
Hela kommunen 79 85 86 87
Andelen personal med är undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens 
i SÄBO är i kommundelen. 81 86 90 99
Hela kommunen 82 85 86 87
Nattfastan är högst i kommundelen. 11 11 11 11
Hela kommunen, antal timmar 8 av 191) Alla1) 2) 2)

1) Klarar 11 tim
2) Alla klarar 10 tim

Kommundelen har något lägre andel utbildad personal i skol-
barnsomsorgen än kommunens genomsnitt. Nämnden bör särskilt 
uppmärksamma detta. Resultatet i år 9 i grundskolan är mycket 
lågt. Det bör vara en prioriterad uppgift för nämnden att ändra detta 
med ambitionen att på sikt nå ett värde som är högre än det som 
nämnden anger som mål för 2010. Resultaten i år 5 är bättre än 
kommunens genomsnitt, vilket borde utgöra en bra utgångspunkt 
för att förbättra resultatet i år 9.

Kommundelen har högst andel deltidsanställda av alla kommunde-
lar. Nämnden har angivit en ambition att kraftigt minska detta.

Investeringar
I investeringsbudgeten ingår utbyggnad av förskolor i Sparsör, 
Frufällan och Bredared.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar 1 1 1
Öppethållande tim per vecka 32 32 32
Öppethållande dagar per vecka 5 5 5

Kultur
Antal folkbibliotek 1 1 1
Öppethållande tim per vecka 42 42 42

Grundskola
Antal elever från kommundelen i 
grundskolan 1 188 1 147 1 091
- varav individintegrerade elever 5 2 2

Antal egna elever i annan kdn 29 22 32

Antal egna elever i annan kommun 3 2 6

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Antal egna elever i icke-kommunal 
skola 14 14 22

Antal elever från annan kdn 54 45 50

Antal elever från annan kommun 3 4 6

Antal elever i kommundelens skolor, ej 
specialskolor 1 206 1 159 1 110
Antal elever i åk 1 - 3 339 350 360
Antal elever i åk 4 - 6 376 332 326
Antal elever i åk 7 - 9 491 477 424

Lokalyta per elev, m² 14,6 15,2 15,9

Antal vuxna i skolan per 100 elever 11,1 11,5 11,2
- varav heltidslärare 7,4 7,4 7,5
-  varav heltidslärare exkl lärare i hem-

språk och Sv.2. 7,4 7,4 7,5
- varav elevvård 1,6 1,7 1,3

Antal egna elever med skolskjuts 502 501 497

Obligatorisk särskola
Antal elever från kommundelen i 
särskola 8 7 8

Förskoleklass
Antal barn från kommundelen i 
förskoleklass 115 122 128
- varav i icke-kommunal verksamhet 2 2 2

Antal elever i kdns förskoleklasser 117 121 125
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Barnomsorg
Placerade barn
Förskoleverksamhet
Antal placerade barn från egen kdn 487 530 525
- varav i icke-kommunal verksamhet 8 10 6

Antal barn i familjedaghem 38 38 29

Andel placerade barn i förskoleverk-
samhet,  % 86 88 88
- varav institution 79 82 83
- varav familjedaghem 7 6 5

Skolbarnsomsorg (barn i förskoleklass 
och i skolan tom 12 år)
Antal placerade barn från egen kdn 439 450 496
- varav i icke-kommunal verksamhet 6 8 8

Antal barn i familjefritidshem 0 0 0

Andel placerade barn som går i försko-
leklass och årskurs 1-3, % 76 88 88
- varav institution 76 88 88
- varav familjedaghem 0 0 0

Andel placerade barn årskurs, 4-6 % 23 12 19
- varav institution 23 12 19
- varav familjedaghem 0 0 0

Producerade platser, ej specialförskolor
Förskoleinstitutioner
Antal producerade platser i kdn 355 376 378

Skolbarnsomsorg
Antal producerade platser i kdn 350 354 431

Familjedaghem/familjefritidshem
Antal platser i familjedaghem 27 25 20

Antal platser i familjefritidshem 0 0 0

Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka 20 20 20
Antal öppna förskolor 1 1 1

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Äldre- och handikappomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal vårdtagare med hemtjänst 190 220 240
- varav vårdtagare över 65 år 180 210 220

Antal personer med matdistribution 118 130 130

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal vårdtagare med sjuksköterske-
insatser 123 160 165

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik  
i ordinärt boende
Antal vårdtagare med rehabiliterings-
insatser 124 110 120

Särskilda boendeformer med hemtjänst SoL
Antal placerade från egen kdn 29 32 32

Antal producerade platser (lägenheter) 
i egen kdn  34 34 34

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
Antal placerade från egen kdn 37 35 37

Antal producerade platser (lägenheter) 
i egen kdn 26 26 26
- varav entreprenader 0 0 0

Personaltäthet demensboende, åa/bo-
ende 0,79 0,79 0,79

Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser 16 14 16

Antal dygn med korttidsvård, för egna 
kdn-invånare 3 695 4 400 4 400
Antal personer från kommundelen med 
korttidsvård 56 60 70

Övrigt
Trygghetstelefoner 156 180 190
Antal hemvårdsbidrag 30 30 30
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Göta

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Nettokostnader ‑215	052 ‑229	200 ‑234	300
Kommunbidrag 217	900 229	200 234	300
Resultat 2	848 0 0
Ackumulerat	resultat 13	688
Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden ‑ ‑10	000 ‑19	928
Kommundelsnämnden ‑ ‑ ‑

Nämndens uppgift
I	inledningsavsnittet	för	kommundelsnämnderna	anges	de	uppgifter	
som	gäller	för	kommundelsnämnderna.	Kommundelsnämnden	har	

ansvar	för	en	träningsskola	(särskola)	och	en	dagverksamhet	för	
dementa.	Därutöver	finns	en	funktion	för	att	samordna	aktiviteter	
för	pensionärer	i	hela	kommunen.

Göta	är	den	enda	kommundel	som	inte	har	något	äldreboende.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen	 föreslår	ett	kommunbidrag	på	234,3	mnkr.	
Utöver	den	generella	tilldelningen	har	nämnden	fått	515	tkr	för	
samordningen	av	aktiviteter	för	pensionärer.

Nämndens uppdrag 2009
Antalet	elever	i	skolan	årskurs	7	–	9	minskar,	vilket	ställer	krav	
på	nämnden	att	anpassa	verksamheten.	Kommunstyrelsen	avser	
under	året	att	ta	ställning	till	om	den	numera	lilla	särskoleenheten	
på	Kristinebergskolan	kan	samordnas	med	annan	verksamhet.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Kultur
Kommundelsbiblioteket	är	öppet	timmar	per	vecka	i	kommundelen.	 44 44 44 44
Hela	kommunen 37 37 38 40

Förskola
Andelen	förskollärare	av	personalen	i	barngrupperna	för	kommundelen. 61 65 70 75
Hela	kommunen 61 64 69 74

Skolbarnsomsorg
Andelen	fritidspedagoger/förskollärare	inom	skolbarnsomsorgen	är	för	kommundelen. 78 89 90 92
Hela	kommunen 91 93 94 95

Grundskola
Andel	som	har	minst	godkänt	i	alla	ämnen	för	kommundelen	 69 75 76 80
Hela	kommunen 74 77 78 90
Andelen	som	når	målen	i	nationella	proven	i	år	5	för	kommundelen. 74 79 82 85
Hela	kommunen 80 78 82 84
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Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Äldreomsorg
Andelen	personal	med	undersköterskeutbildning	eller	motsvarande	bedömd	kompetens	
i	hemtjänsten	i	kommundelen 79 88 91 95
Hela	kommunen 79 85 86 87

Andelen	godkänd	i	år	9	ligger	något	under	snittet	för	kommunen	
för	2008.	Mot	bakgrund	av	att	det	finns	en	ambition	att	öka	mål‑
uppfyllelsen	 för	kommunen	 totalt	 sett,	bör	nämnden	 ingående	
analysera	sin	möjligheter	att	nå	ett	även	högre	mål	2009	än	det	
som	nämnden	anger.

Götas	 sjukfrånvaro	är	klart	högre	än	kommunens	genomsnitt.	
Nämnden	har	antagit	en	”Friskvårdsplan”	för	att	öka	närvaron.	Det	
är	viktigt	att	detta	leder	till	konkreta	resultat.

Investeringar
I	investeringsbudgeten	finns	en	ny	förskola		och	en	ny	idrottshall	
vid	Daltorpskolan.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Fritidsverksamhet
Antal	fritidsgårdar 2	 2	 2	
Öppethållande	tim	per	vecka 65	 63	 63	
Öppethållande	dagar	per	vecka 6	 6	 6	

Kultur
Antal	folkbibliotek 2 2	 2	
Öppethållande	tim	per	vecka,	folkbib‑
liotek 80	 80	 80	

Grundskola
Antal	elever	från	kommundelen	i	
grundskolan 869	 843	 843	
‑	varav	individintegrerade	elever 3	 4	

Antal	egna	elever	i	annan	kdn 65	 56	 60	

Antal	egna	elever	i	annan	kommun 2	 2	 2	

Antal	egna	elever	i	icke‑kommunal	
skola 54	 50	 60	

Antal	elever	från	annan	kdn 261	 260	 233	

Antal	elever	från	annan	kommun 0	 0	 2	

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Antal	elever	i	kommundelens	skolor,	
ej	specialskolor 1	009	 995	 956	
Antal	elever	i	åk	1	‑	3 250	 244	 263	
Antal	elever	i	åk	4	‑	6 233	 246	 228	
Antal	elever	i	åk	7	‑	9 527	 505	 465	

Lokalyta	per	elev,	m² 12,3	 11,9	 12,4	

Antal	vuxna	i	skolan	per	100	elever	 11,8 12,5	
‑	varav	heltidslärare	 8,1 8,5	
‑		varav	heltidslärare	exkl	lärare	i	hem‑

språk	och	Sv.2. 7,6	 7,8	
‑	varav	elevvård 1,5	 1,5	

Antal	egna	elever	med	skolskjuts 115	 100	 100	

Obligatorisk särskola
Antal	elever	från	kommundelen	i	
särskola 11	 11	 10	

Antal	elever	i	kommundelens	särskola 11	 9	 7	

Förskoleklass
Antal	barn	från	kommundelen	i	
förskoleklass 92	 110	 111	
	‑	varav	i	icke‑kommunal	verksamhet 3	 3	 4	

Antal	elever	i	kdns	förskoleklasser 87	 105	 104	

Barnomsorg
Placerade barn
Förskoleverksamhet
Antal	placerade	barn	från	egen	kdn 509	 543	 535	
‑	varav	i	icke‑kommunal	verksamhet 37	 40	 40	

Antal	barn	i	familjedaghem 0	 0	 0	
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Andel	placerade	barn	i	förskoleverk‑
samhet,		%	 91	 98	 92	
‑	varav	institution 91	 98	 92	
‑	varav	familjedaghem	 0	 0	 0	

Skolbarnsomsorg	(barn	i	förskoleklass	och	i	skolan		
tom	12	år)
Antal	placerade	barn	från	egen	kdn 335	 366	 370	
‑	varav	i	icke‑kommunal	verksamhet 46	 45	 50	

Antal	barn	i	familjefritidshem 0	 0	 0	

Andel	placerade	barn	som	går	i	för‑
skoleklass	och	årskurs	1‑3,	% 95	 80	 80	
‑	varav	institution 95	 80	 80	
‑	varav	familjedaghem	 0	 0	 0	

Andel	placerade	barn	årskurs,	4‑6	% 10	 17	 20	
‑	varav	institution 10	 17	 20	
‑	varav	familjedaghem	 0	 0	 0	

Producerade platser, ej specialförskolor
Förskoleinstitutioner
Antal	producerade	platser	i	kdn 360	 380	 360	

Skolbarnsomsorg
Antal	producerade	platser	i	kdn 264	 295	 310	

Familjedaghem/familjefritidshem
Antal	platser	i	familjedaghem 0	 0	 0	

Antal	platser	i	familjefritidshem 0	 0	 0	

Öppna	förskolor
Öppethållande	timmar	per	vecka 23	 23	 23	
Antal	öppna	förskolor 1	 1	 1	

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Äldre- och handikappomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal	vårdtagare	med	hemtjänst 269	 260	 280	
‑	varav	vårdtagare	över	65	år 257	 255	 250	

Antal	personer	med	matdistribution 164	 160	 140	

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal	vårdtagare	med	sjuksköterske‑
insatser 267	 250	 250	

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i  
ordinärt boende
Antal	vårdtagare	med	rehabiliterings‑
insatser 175	 170	 180	

Särskilda boendeformer med hemtjänst SoL
Antal	placerade	från	egen	kdn 3	 5	 4	

Antal	producerade	platser	(lägenheter)	
i	egen	kdn		 0	 0	 0	

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
Antal	placerade	från	egen	kdn 83	 80	 81	

Antal	producerade	platser	(lägenheter)	
i	egen	kdn	 0	 0	 0	
‑	varav	entreprenader

Korttidsvård
Antal	producerade	korttidsplatser 12	 10	 0	

Antal	dygn	med	korttidsvård,	för	egna	
kdn‑invånare 6	046	 4	700	 5	170	
Antal	personer	från	kommundelen	
med	korttidsvård 108	 95	 85	

Övrigt
Trygghetstelefoner 252	 255	 255	
Antal	hemvårdsbidrag 33	 35	 35	
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Norrby

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Nettokostnader ‑263 958 ‑289 500 ‑297 800
Kommunbidrag 270 200 289 500 297 800
Resultat 6 242 0 0
Ackumulerat resultat 10 544
Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden ‑177 ‑500 ‑9 000
Kommundelsnämnden ‑ ‑ ‑

Nämndens uppgift
I inledningsavsnittet för kommundelsnämnderna anges de uppgifter 
som gäller för kommundelsnämnderna. Norrby ansvara för en enhet 

för särskolans träningssärskola och Spinnaren, där det finns verk‑
samhet för personer med funktionsnedsättning. Norrby har också 
en funktion för kostsamordning för hela kommunen.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen  föreslår ett kommunbidrag på 297,8 mnkr. 
Utöver den generella tilldelningen har nämnden fått 1 669 tkr för 
verksamheten  i Spinnaren. I tilldelningen ingår också 1475 tkr för 
verksamhetsövergripande förebyggande arbete.

Nämndens uppdrag 2009
Kommundelens skolverksamhet påverkas i en betydande omfatt‑
ning av att en ökad andel av eleverna får sin undervisning i fristående 
skolor. Härigenom får kommundelen ett krav att anpassa sin egen 
skolverksamhet till dessa nya förutsättningar.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Kultur
Kommundelsbiblioteket är öppet timmar per vecka i kommundelen.  31 31 36 41
Hela kommunen 37 37 38 40

Förskola
Andelen förskollärare av personalen i barngrupperna för kommundelen. 70 75 75 80
Hela kommunen 61 64 69 74

Skolbarnsomsorg
Andelen fritidspedagoger/förskollärare inom skolbarnsomsorgen är för kommundelen. 100 100 100 100
Hela kommunen 91 93 94 95

Grundskola
Andel som har minst godkänt i alla ämnen för kommundelen  73 78 78 85
Hela kommunen 74 77 78 79
Andelen som når målen i nationella proven i år 5 för kommundelen. 75 85 85 90
Hela kommunen 80 78 82 84
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Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Äldreomsorg
Andelen personal med undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompetens i 
hemtjänsten i kommundelen 74 80 85 88
Hela kommunen 79 85 86 87
Andelen personal med är undersköterskeutbildning eller motsvarande bedömd kompe‑
tens i SÄBO är i kommundelen. 92 93 94 95
Hela kommunen 82 85 86 87
Nattfastan är högst i kommundelen.
Hela kommunen, antal timmar 11 11 11 10

Norrby har i utgångsläget fler utbildade förskollärare än kommu‑
nens genomsnitt. Nämnden hade en ambition att öka denna andel 
2008 men får enligt senaste prognos vidkännas en minskning. 
Nämnden har dock kvar sin ursprungliga ambition. Resultatet  i 
grundskolans år 9 försämrades 2008 och nämnden når sålunda 
inte det uppsatta målet för detta år. Detta bör föranleda att nämnden 
med hög prioritet analyserar hur andelen godkända elever skall öka. 
Resultatet för de nationella proven i år 5 i grundskolan blev bättre 
2008 än 2007 men målet för 2008 uppnåddes inte.
Utbildningsnivån för SÄBO‑personalen är hög. Målet för utbild‑
ningsnivån för hemtjänstpersonalen för 2008 kommer att uppnås. 
Kommundelens mål är dock lägre än målet för kommunen totalt.

Investeringar
I investeringsbudgeten finns en ny förskola på Hestra och en om‑
byggnad av Särlaskolan.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Fritidsverksamhet
Antal fritidsgårdar 2 2 2
Öppethållande tim per vecka 93 93 93
Öppethållande dagar per vecka 6 6 6

Kultur
Antal folkbibliotek 1 1 1
Öppethållande tim per vecka 31 31 36

Grundskola
Antal elever från kommundelen i 
grundskolan 1 125 1 082 1 188
‑ varav individintegrerade elever 4 2 3

Antal egna elever i annan kdn 70 55 80

Antal egna elever i annan kommun 4 2 4

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Antal egna elever i icke‑kommunal 
skola 117 125 175

Antal elever från annan kdn 115 100 85

Antal elever från annan kommun 3 3 3

Antal elever i kommundelens skolor, 
ej specialskolor 1 108 1 025 1 017
Antal elever i åk 1 ‑ 3 288 288 302
Antal elever i åk 4 ‑ 6 320 292 310
Antal elever i åk 7 ‑ 9 500 445 405

Lokalyta per elev, m² 17,0 20,5 18,5

Antal vuxna i skolan per 100 elever  12,1 11,0 11,0
‑ varav heltidslärare  7,9 7,8 7,8
‑  varav heltidslärare exkl lärare i 

hemspråk och Sv.2. 7,5 7,4 7,4
‑ varav elevvård 1,8 2,0 2,0

Antal egna elever med skolskjuts 20 60 220

Obligatorisk särskola
Antal elever från kommundelen i 
särskola 13 13 11

Antal elever i kommundelens särskola 16 15 12

Förskoleklass
Antal barn från kommundelen i 
förskoleklass 106 106 108
 ‑ varav i icke‑kommunal verksamhet 8 12 11
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Antal elever i kdns förskoleklasser 95 91 94

Barnomsorg
Placerade barn
Förskoleverksamhet
Antal placerade barn från egen kdn 541 560 580
‑ varav i icke‑kommunal verksamhet 49 50 55

Antal barn i familjedaghem 0 0 0

Andel placerade barn i förskoleverk‑
samhet,  %  85 85 90
‑ varav institution 85 85 90
‑ varav familjedaghem  0 0 0

Skolbarnsomsorg (barn i förskoleklass och i skolan  
tom 12 år)
Antal placerade barn från egen kdn 396 400 410
‑ varav i icke‑kommunal verksamhet 40 40 40

Antal barn i familjefritidshem 0 0 0

Andel placerade barn som går i för‑
skoleklass och årskurs 1‑3, % 72 85 80
‑ varav institution 72 85 80
‑ varav familjedaghem  0 0 0

Andel placerade barn årskurs, 4‑6 % 14 15 15
‑ varav institution 14 15 15
‑ varav familjedaghem  0 0 0

Producerade platser, ej specialförskolor
Förskoleinstitutioner
Antal producerade platser i kdn 353 400 405

Skolbarnsomsorg
Antal producerade platser i kdn 259 260 288

Familjedaghem/familjefritidshem
Antal platser i familjedaghem 0 0 0

Antal platser i familjefritidshem 0 0 0

Öppna förskolor
Öppethållande timmar per vecka 25 25 25

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Antal öppna förskolor 1 1 1

Äldre- och handikappomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal vårdtagare med hemtjänst 337 320 330
‑ varav vårdtagare över 65 år 325 320 325

Antal personer med matdistribution 201 178 200

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal vårdtagare med sjuksköterske‑
insatser 337 330 330

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordi-
närt boende
Antal vårdtagare med rehabiliterings‑
insatser 242 240 240

Särskilda boendeformer med hemtjänst SoL
Antal placerade från egen kdn 11 11 11

Antal producerade platser (lägenheter) 
i egen kdn   8 8 8

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
Antal placerade från egen kdn 89 92 87

Antal producerade platser (lägenheter) 
i egen kdn  109 109 109
‑ varav entreprenader 86 86 86

Personaltäthet somatiskt boende, 
åa/boende 0,75 0,75 0,75
Personaltäthet demensboende, 
åa/boende 0,75 0,75 0,75

Korttidsvård
Antal producerade korttidsplatser 10 10 10

Antal dygn med korttidsvård, för egna 
kdn‑invånare 7582 6571 6700
Antal personer från kommundelen 
med korttidsvård 133 130 130

Övrigt
Trygghetstelefoner 303 300 310
Antal hemvårdsbidrag 27 25 25
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Sandhult

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Nettokostnader -188	016 -198	200 -208	500
Kommunbidrag 186	700 198	200 208	500
Resultat -1	316 0 0
Ackumulerat	resultat 0
Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden -302 -2	000 -12	000
Kommundelsnämnden -35 - -

Nämndens uppgift
I	inledningsavsnittet	för	kommundelsnämnderna	anges	de	uppgifter	
som	gäller	 för	kommundelsnämnderna.	En	särskild	uppgift	 för	
Kommundelsnämnden	Sandhult	är	specialskolan	Sjöhagen.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen	 föreslår	ett	kommunbidrag	på	208,5	mnkr.	
Utöver	den	generella	tilldelningen	har	nämnden	fått	82	tkr	för	stöd	
till	pensionärsverksamhet.

Nämndens uppdrag 2009
Liksom	för	huvuddelen	av	kommundelsnämnderna	minskar	anta-
let	elever	i	år	7	–	9	i	kommundelens	skolor	men	i	Sandhult	finns	
även	en	minskning	i	år	4-	6.	Detta	medför	krav	på	anpassning	
av	verksamheten	 till	de	nya	förutsättningarna.	Antalet	 	elever	 i	
förskoloklassen	ökar.

Under	de	senaste	åren	har	förskolan	vuxit	kraftigt	i	kommundelen.	
Ökningen		av	barnantalet	fortsätter		om	än	i	något	lägre	takt.	Detta	
ställer	särskilda	krav	på	nämnden	att	inom	ramen	för	sin	totaleko-
nomi	finansiera	förskolan.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Kultur
Kommundelsbiblioteket	är	öppet	timmar	per	vecka	i	kommundelen.	 34 37 37 37
Hela	kommunen 37 37 38 40

Förskola
Andelen	förskollärare	av	personalen	i	barngrupperna	för	kommundelen. 64 70 75 80
Hela	kommunen 61 64 69 74

Skolbarnsomsorg
Andelen	fritidspedagoger/förskollärare	inom	skolbarnsomsorgen	är	för	kommundelen. 95 98 98 98
Hela	kommunen 91 93 94 95

Grundskola
Andel	som	har	minst	godkänt	i	alla	ämnen	för	kommundelen	 89 90 90 92
Hela	kommunen 74 77 78 79
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Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Andelen	som	når	målen	i	nationella	proven	i	år	5	för	kommundelen. 69 75 80 80
Hela	kommunen 80 78 82 84

Äldreomsorg
Andelen	personal	med	undersköterskeutbildning	eller	motsvarande	bedömd	kompetens	i	
hemtjänsten	i	kommundelen 80 85 88 90
Hela	kommunen 79 85 86 87
Andelen	personal	med	är	undersköterskeutbildning	eller	motsvarande	bedömd	kompe-
tens	i	SÄBO	är	i	kommundelen. 56 65 70 75
Hela	kommunen 82 85 86 87
Nattfastan	är	högst	i	kommundelen. 11 11 11 10
Hela	kommunen,	antal	timmar 8	av	191) Alla1) 2) 2)

1) Klarar 11 tim
2) Alla klarar 10 tim

Kommundelen	når	sina	mål	för	2008	för	barnomsorgen,	vilka	är	
klart	över	kommunens	genomsnitt.	Andelen	med	godkända	prov	i		
år	5	i	grundskolan	för	2008	blev	81	%,	klart	över	målet	på	75	%.	
Däremot	nådde	inte	kommundelen	målet	för	2008	för	godkända	i	
alla	ämnen	i	år	9	men	hade	här	ett	mål	som	var	högre	än	alla	andra	
kommundelar.	Nämnden	har	en	mycket	låg	andel	utbildad	personal	
i	SÄBO-verksamheten	där	en	lätt	konstaterad	ambition	bör	vara	att	
öka	denna	andel.	

Nämnden	har	en	hög	andel	deltidsanställningar	och	har	i	budget-
handlingarna	angett	avsikten	att	kartlägga	i	vilken	grad	som	dessa	
deltider	är	ofrivilliga.

Investeringar
I	investeringsbudgeten	finns	två	nya	förskolor	och	ombyggnad	av	
en	förskola.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Fritidsverksamhet
Antal	fritidsgårdar 1 1 1
Öppethållande	tim	per	vecka 52 53 56
Öppethållande	dagar	per	vecka 6 6 6

Kultur
Antal	folkbibliotek 1 1 1
Öppethållande	tim	per	vecka 34 37 37

Grundskola
Antal	elever	från	kommundelen	i	
grundskolan 1	155 1	128 1	090
-	varav	individintegrerade	elever 5 6 6

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Antal	egna	elever	i	annan	kdn 17 22 22

Antal	egna	elever	i	annan	kommun 9 4 4

Antal	egna	elever	i	icke-kommunal	
skola 22 20 30

Antal	elever	från	annan	kdn 16 14 20

Antal	elever	från	annan	kommun 18 10 7

Antal	elever	i	kommundelens	skolor,	ej	
specialskolor 1	141 1	106 1	085
Antal	elever	i	åk	1	-	3 326 327 345
Antal	elever	i	åk	4	-	6 383 366 345
Antal	elever	i	åk	7	-	9 432 413 395

Lokalyta	per	elev,	m² 13,2 13,2 14,0

Antal	vuxna	i	skolan	per	100	elever	 10,4 10,6 10,7
-	varav	heltidslärare	 6,9 7,1 7,2
-		varav	heltidslärare	exkl	lärare	i	hem-

språk	och	Sv.2. 6,9 7,1 7,2
-	varav	elevvård 0,8 0,5 1,2

Antal	egna	elever	med	skolskjuts 481 475 485
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Specialskolor, kommungemensamma
Antal	specialskolor 1 1 1
Antal	elever 8 8 8

Obligatorisk särskola
Antal	elever	från	kommundelen	i	
särskola 19 17 13

Antal	elever	i	kommundelens	särskola 0 0 0

Förskoleklass
Antal	barn	från	kommundelen	i	försko-
leklass 115 112 137
-	varav	i	icke-kommunal	verksamhet 2 1 2

Antal	elever	i	kdns	förskoleklasser 115 115 137

Barnomsorg
Placerade barn
Förskoleverksamhet
Antal	placerade	barn	från	egen	kdn 539 600 650
-	varav	i	icke-kommunal	verksamhet 14 16 18

Antal	barn	i	familjedaghem 27 21 20

Andel	placerade	barn	i	förskoleverk-
samhet,		%	 87 89 90
-	varav	institution 83 86 87
-	varav	familjedaghem	 4 3 3

Skolbarnsomsorg	(barn	i	förskoleklass	
och	i	skolan	tom	12	år)
Antal	placerade	barn	från	egen	kdn 380 380 405
-	varav	i	icke-kommunal	verksamhet 5 7 5

Antal	barn	i	familjefritidshem 0 0 0

Andel	placerade	barn	som	går	i	försko-
leklass	och	årskurs	1-3,	% 79 85 80
-	varav	institution 79 85 80
-	varav	familjedaghem	 0 0 0

Andel	placerade	barn	årskurs,	4-6	% 5 5 5
-	varav	institution 5 5 5
-	varav	familjedaghem	 0 0 0

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Producerade platser, ej specialförskolor
Förskoleinstitutioner
Antal	producerade	platser	i	kdn 405 461 490

Skolbarnsomsorg
Antal	producerade	platser	i	kdn 321 328 350

Familjedaghem/familjefritidshem
Antal	platser	i	familjedaghem 22 21 20

Antal	platser	i	familjefritidshem 0 0 0

Öppna	förskolor 0 0 0

Antal	öppna	förskolor 0 0 0

Äldre- och handikappomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal	vårdtagare	med	hemtjänst 139 140 140
-	varav	vårdtagare	över	65	år 136 136 136

Antal	personer	med	matdistribution 87 90 95

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal	vårdtagare	med	sjuksköterske-
insatser 166 180 170

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i  
ordinärt boende
Antal	vårdtagare	med	rehabiliterings-
insatser 128 160 140

Särskilda boendeformer med hemtjänst SoL
Antal	placerade	från	egen	kdn 0 0 0

Antal	producerade	platser	(lägenheter)	
i	egen	kdn		 0 0 0

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
Antal	placerade	från	egen	kdn 42 42 42

Antal	producerade	platser	(lägenheter)	
i	egen	kdn	 64 64 64
-	varav	entreprenader 0 0 0

Personaltäthet	somatiskt	boende,	
åa/boende 0,71 0,70 0,70
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Personaltäthet	demensboende,	åa/bo-
ende 0,71 0,70 0,70

Korttidsvård
Antal	producerade	korttidsplatser 4 4 4

Antal	dygn	med	korttidsvård,	för	egna	
kdn-invånare 1	849 2	050 1	400

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Antal	personer	från	kommundelen	med	
korttidsvård 53 50 50

Övrigt
Trygghetstelefoner 124 127 130
Antal	hemvårdsbidrag 26 25 25
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Sjöbo

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Nettokostnader -187	639 -196	900 -203	700
Kommunbidrag 187	100 196	900 203	700
Resultat -539 0 0
Ackumulerat	resultat 1	177
Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden -264 - -17	897
Kommundelsnämnden - - -

Nämndens uppgift
I	inledningsavsnittet	för	kommundelsnämnderna	anges	de	uppgifter	
som	gäller	 för	kommundelsnämnderna.	Sjöbo	har	som	särskild	
uppgift	att	ansvara	för	grundsärskolan	med	cirka	60	elever.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen	 föreslår	ett	kommunbidrag	på	203,7	mnkr.	
Utöver	den	generella	tilldelningen	har	nämnden	fått	109	tkr	för	
kostnader	i	anslutning	till	seniorboendet	Blombacka	och	350	tkr	för	
ett	särskilt	projekt	med	datorstöd	i	äldreomsorgen.	I	tilldelningen	
ingår	också	1519	tkr	till	verksamhetsövergripande	förebyggande	
arbete.

Nämndens uppdrag 2009
I	likhet	med	de	flesta	andra	kommundelar	minskar	elevantalet	i	
grundskolans	år	7	–	9.	Detta	medför	ett	behov	att	anpassa	kost-
naderna	 till	den	resursminskning	som	det	minskade	elevantalet	
medför.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Kultur
Kommundelsbiblioteket	är	öppet	timmar	per	vecka	i	kommundelen.	 33 33 37 40
Hela	kommunen 37 37 38 40

Förskola
Andelen	förskollärare	av	personalen	i	barngrupperna	för	kommundelen. 59 65 70 75
Hela	kommunen 61 64 69 74

Skolbarnsomsorg
Andelen	fritidspedagoger/förskollärare	inom	skolbarnsomsorgen	är	för	kommundelen. 82 90 92 95
Hela	kommunen 91 93 94 95
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Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Grundskola
Andel	som	har	minst	godkänt	i	alla	ämnen	för	kommundelen	 74 77 80 95
Hela	kommunen 74 77 78 79
Andelen	som	når	målen	i	nationella	proven	i	år	5	för	kommundelen. 75 74 76 100
Hela	kommunen 80 78 82 84

Äldreomsorg
Andelen	personal	med	undersköterskeutbildning	eller	motsvarande	bedömd	kompetens	
i	hemtjänsten	i	kommundelen 82 85 86 87
Hela	kommunen 79 85 86 87
Andelen	personal	med	är	undersköterskeutbildning	eller	motsvarande	bedömd	kompetens	
i	SÄBO	är	i	kommundelen. 79 87 85 87
Hela	kommunen 82 85 86 87
Nattfastan	är	högst	i	kommundelen. 11 11 10 10
Hela	kommunen,	antal	timmar 8	av	191) Alla1) 2) 2)

1) Klarar 11 tim
2) Alla klarar 10 tim

Andelen	som	når	målen	i	nationella	proven	i	år	5	är	något	lägre	
än	kommunens	genomsnitt.	Detta	bör	nämnden	särskilt	uppmärk-
samma.	Nämnden	sätter	det	höga	målet	att	alla	elever	klarar	proven	
år	2010.	

Nämnden	har	en	nivå	för	sjukskrivningar	som	något	överstiger	
den	genomsnittliga	för	kommunen.	Mot	bakgrund	att	denna	ge-
nomsnittsnivå	nu	sjunker	bör	det	vara	en	uppgift	för	nämnden	att	
analysera	hur	även	Sjöbos		nivå	kan	sjunka.	Kommundelen	har	en	
låg	andel	deltidsanställda.	

Investeringar
Inga	investeringar	inom	nämndens	område.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Fritidsverksamhet
Antal	fritidsgårdar 1 1 1
Öppethållande	tim	per	vecka 38 38 38
Öppethållande	dagar	per	vecka 6 6 6

Kultur
Antal	folkbibliotek 1 1 1
Öppethållande	tim	per	vecka 33 33 37

Grundskola
Antal	elever	från	kommundelen	i	
grundskolan 634 616 609
-	varav	individintegrerade	elever 2 2 2

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Antal	egna	elever	i	annan	kdn 63 59 50

Antal	egna	elever	i	annan	kommun 0 0 0

Antal	egna	elever	i	icke-kommunal	
skola 47 47 47

Antal	elever	från	annan	kdn 43 48 46

Antal	elever	från	annan	kommun 2 1 1

Antal	elever	i	kommundelens	skolor,	
ej	specialskolor 568 561 559
Antal	elever	i	åk	1	-	3 159 161 177
Antal	elever	i	åk	4	-	6 193 193 187
Antal	elever	i	åk	7	-	9 216 207 195

Lokalyta	per	elev,	m² 17,6 17,9 17,8

Antal	vuxna	i	skolan	per	100	elever	 12,9 13,7 13,0
-	varav	heltidslärare	 8,1 9,0 8,5
-		varav	heltidslärare	exkl	lärare	i	

hemspråk	och	Sv.2. 7,9 8,4 8,3
-	varav	elevvård 1,6 1,5 1,5

Antal	egna	elever	med	skolskjuts 38 36 35
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Obligatorisk särskola
Antal	elever	från	kommundelen	i	
särskola 12 10 8

Antal	elever	i	kommundelens	
särskola 60 54 58

Förskoleklass
Antal	barn	från	kommundelen	i	
förskoleklass 70 62 71
	-	varav	i	icke-kommunal	verksamhet 5 5 4

Antal	elever	i	kdns	förskoleklasser 61 52 67

Barnomsorg
Placerade barn
Förskoleverksamhet
Antal	placerade	barn	från	egen	kdn 333 330 322
-	varav	i	icke-kommunal	verksamhet 27 27 30

Antal	barn	i	familjedaghem 5 0 0

Andel	placerade	barn	i	förskoleverk-
samhet,		%	 98 99 99
-	varav	institution 97 99 99
-	varav	familjedaghem	 1 0 0

Skolbarnsomsorg	(barn	i	förskoleklass	och	i	skolan	
tom	12	år)
Antal	placerade	barn	från	egen	kdn 220 228 214
-	varav	i	icke-kommunal	verksamhet 17 16 15

Antal	barn	i	familjefritidshem 0 0 0

Andel	placerade	barn	som	går	i	för-
skoleklass	och	årskurs	1-3,	% 71 74 73
-	varav	institution 71 74 73
-	varav	familjedaghem	 0 0 0

Andel	placerade	barn	årskurs,	4-6	% 15 13 13
-	varav	institution 15 13 13
-	varav	familjedaghem	 0 0 0

Producerade platser, ej specialförskolor
Förskoleinstitutioner
Antal	producerade	platser	i	kdn 214 220 220

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Skolbarnsomsorg
Antal	producerade	platser	i	kdn 160 161 170

Familjedaghem/familjefritidshem
Antal	platser	i	familjedaghem 4 0 0

Antal	platser	i	familjefritidshem 0 0 0

Öppna	förskolor 0 0 0

Antal	öppna	förskolor 0 0 0

Äldre- och handikappomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal	vårdtagare	med	hemtjänst 257 250 280
-	varav	vårdtagare	över	65	år 222 215 245

Antal	personer	med	matdistribution 200 165 170

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal	vårdtagare	med	sjuksköterske-
insatser 247 175 175

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik  
i ordinärt boende
Antal	vårdtagare	med	rehabiliterings-
insatser 182 110 110

Särskilda boendeformer med hemtjänst SoL
Antal	placerade	från	egen	kdn 2 1 1

Antal	producerade	platser	(lägenhe-
ter)	i	egen	kdn		 0 0 0

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
Antal	placerade	från	egen	kdn 105 107 107

Antal	producerade	platser	(lägenhe-
ter)	i	egen	kdn	 76 76 76
-	varav	entreprenader

Personaltäthet	somatiskt	boende,	
åa/boende 0,69 0,69 0,69
Personaltäthet	demensboende,	
åa/boende 0,76 0,76 0,76
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Korttidsvård
Antal	producerade	korttidsplatser 11 11 11

Antal	dygn	med	korttidsvård,	för	
egna	kdn-invånare 4	832 3	875 5	550

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Antal	personer	från	kommundelen	
med	korttidsvård 74 110 115

Övrigt
Trygghetstelefoner 240 250 260
Antal	hemvårdsbidrag 25 30 32
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Trandared

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Nettokostnader -252	404 -257	800 -266	000
Kommunbidrag 249	400 257	800 266	000
Resultat -3	004 0 0
Ackumulerat	resultat -438
Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden -15	087 -46	500 -4	000
Kommundelsnämnden - - -

Nämndens uppgift
I	inledningsavsnittet	för	kommundelsnämnderna	anges	de	uppgifter	
som	gäller	 för	kommundelnämnderna.	Nämnden	får	en	utökad	
uppgift	2009	då	korttidsverksamheten	på	Hulta	Ängar	startar	efter	
den	omfattande	ombyggnaden.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen	föreslår	ett	kommunbidrag	på	266,0	mnkr.	Utö-
ver	den	generella	tilldelningen	har	nämnden	fått	502		tkr	för	Finskt	
Dagcenter,	100	tkr	för	utveckling	av	datorstöd	i	äldreomsorg,	543	
tkr	för	möteslokal	för	pensionärsverksamhet	samt	927	tkr	för	ett	
projekt	som	bl	a	arbetar	med	utåtagerande	barn	i	skolan.	

Nämndens uppdrag 2009
Volymerna	inom	skola,	förskola	eller	äldreomsorg	visar	inte	behov	
av	några	omfattande	åtgärder	under	2009.	

Bidraget	till	den	finska	verksamheten	har	åtskilliga	gånger	disku-
terats	av	företrädare	 för	Kommunstyrelse,	Kommundelsnämnd	
och	representanter	 från	den	aktuella	verksamheten.	Avsikten	är	
att	bidraget	skall	ses	som	en	stimulans	till	verksamhet	för	mål-
gruppen	och	inte	som	en	garanti	för	lokalkostnader	eller	en	viss	
personalvolym.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Kultur
Kommundelsbiblioteket	är	öppet	timmar	per	vecka	i	kommundelen.	 32 32 37 40
Hela	kommunen 37 37 38 40

Förskola
Andelen	förskollärare	av	personalen	i	barngrupperna	för	kommundelen. 65 65 70 75
Hela	kommunen 61 64 69 74

Skolbarnsomsorg
Andelen	fritidspedagoger/förskollärare	inom	skolbarnsomsorgen	är	för	kommundelen. 100 100 100 100
Hela	kommunen 91 93 94 95
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Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Grundskola
Andelen	som	når	målen	i	nationella	proven	i	år	5	för	kommundelen. 76 77 100 100
Hela	kommunen 74 77 78 79

Äldreomsorg
Andelen	personal	med	undersköterskeutbildning	eller	motsvarande	bedömd	kompetens	i	
hemtjänsten	i	kommundelen 79 77 82 100
Hela	kommunen 79 85 86 87
Andelen	personal	med	är	undersköterskeutbildning	eller	motsvarande	bedömd	kompetens	
i	SÄBO	är	i	kommundelen. 79 80 86 100
Hela	kommunen 82 85 86 87
Nattfastan	är	högst	i	kommundelen. 11 11 10 10
Hela	kommunen,	antal	timmar 8	av	191) Alla1) 2) 2)

1) Klarar 11 tim
2) Alla klarar 10 tim

Trandared	ansvarar	inte	för	någon	7-9	skola.	Alltså	ingår	ovan	inte	
några	uppgifter	om	andelen	elever	i	år	9	som	har	godkänt	i	alla	äm-
nen.	Andelen	godkända	i	nationella	prov	i	år	5	var	något	lägre	än	det	
mål	som	gäller	för	genomsnittet	i	kommunen.	Då	ambitionen	är	att	
öka	detta	genomsnitt	bör	nämnden	noga	analysera	möjligheten	till	
en	förbättring.	Nämnden	har	angivit	det	höga	målet	för	2009	är	att	
100	%	är	godkända.	Mot	bakgrund	av	att	resultatet	2008	var	76	%	
innebär	detta	en	kraftig	ökning.	Det	är	värt	att	uppmärksamma	att	
all	personal	i	skolbarnsomsorgen	har	rätt	utbildning

Trandareds	sjukfrånvaro	är	i	utgångsläget	lika	med	kommunens	
genomsnitt.	Nämnden	bibehåller	denna	nivå	under	2008	vilket	i	
praktiken	innebär	en	relativ	försämring	jämfört	med	kommunen	i	
övrigt.	Kommundelen	har	en	låg	andel	deltidsanställda		men	ökar	
denna	något	under	2008	jämfört	med	2007.	Nämnden	bör	analysera	
denna	utveckling.

Investeringar
I	investeringsbudgeten	finns	en	ny	förskola	och	avslutningen	av	
ombygganden	av	Hulta	Ängar	inklusive	inventarieanskaffningar.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Fritidsverksamhet
Antal	fritidsgårdar 2 2 2
Öppethållande	tim	per	vecka 41 41 41
Öppethållande	dagar	per	vecka 5 5 5

Kultur
Antal	folkbibliotek 1 1 1
Öppethållande	tim	per	vecka 32 32 37

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Grundskola
Antal	elever	från	kommundelen	i	
grundskolan 1	066 1	048 980
-	varav	individintegrerade	elever 0

Antal	egna	elever	i	annan	kdn 421 438 390

Antal	egna	elever	i	annan	kommun 5 2 2

Antal	egna	elever	i	icke-kommunal	
skola 30 36 35

Antal	elever	från	annan	kdn 20 32 25

Antal	elever	från	annan	kommun 0 2 1

Antal	elever	i	kommundelens	skolor,	
ej	specialskolor 618 604 576
Antal	elever	i	åk	1	-	3 288 284 279
Antal	elever	i	åk	4	-	6 330 320 297
Antal	elever	i	åk	7	-	9 0 0 0

Lokalyta	per	elev,	m² 15,1 15,5 16,3

Antal	vuxna	i	skolan	per	100	elever	 13,13 13,4 14,3
-	varav	heltidslärare	 9,27 9,1 9,8
-		varav	heltidslärare	exkl	lärare	i	hem-

språk	och	Sv.2. 8,6 8,3 8,8
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

-	varav	elevvård 1,3 1,8 1,8

Antal	egna	elever	med	skolskjuts 8 10 8

Obligatorisk särskola
Antal	elever	från	kommundelen	i	
särskola 10 9 10

Förskoleklass
Antal	barn	från	kommundelen	i	
förskoleklass 97 101 89
	-	varav	i	icke-kommunal	verksamhet 0 2 7

Antal	elever	i	kdns	förskoleklasser 96 99 85

Barnomsorg
Placerade barn
Förskoleverksamhet
Antal	placerade	barn	från	egen	kdn 453 420 421
-	varav	i	icke-kommunal	verksamhet 17 15 18

Antal	barn	i	familjedaghem 18 18 18

Andel	placerade	barn	i	förskoleverk-
samhet,		%	 95 92 89
-	varav	institution 91 88 86
-	varav	familjedaghem	 4 4 3

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

Antal	placerade	barn	från	egen	kdn 400 370 353
-	varav	i	icke-kommunal	verksamhet 8 6 8

Antal	barn	i	familjefritidshem 0 0 0

Andel	placerade	barn	som	går	i	för-
skoleklass	och	årskurs	1-3,	% 90 94 93
-	varav	institution 90 94 93
-	varav	familjedaghem	 0 0 0

Andel	placerade	barn	årskurs,	4-6	% 17 16 18
-	varav	institution 17 16 18
-	varav	familjedaghem	 0 0 0

Producerade platser, ej specialförskolor
Förskoleinstitutioner
Antal	producerade	platser	i	kdn 352 323 318

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Skolbarnsomsorg
Antal	producerade	platser	i	kdn 301 284 274

Familjedaghem/familjefritidshem
Antal	platser	i	familjedaghem 18 11 13

Antal	platser	i	familjefritidshem 0 0 0

Öppna	förskolor
Öppethållande	timmar	per	vecka 9 12 12
Antal	öppna	förskolor 1 1 1

Äldre- och handikappomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal	vårdtagare	med	hemtjänst 295 310 310
-	varav	vårdtagare	över	65	år 258 310 275

Antal	personer	med	matdistribution 124 124 125

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal	vårdtagare	med	sjuksköterske-
insatser 267 270 275

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordi-
närt boende
Antal	vårdtagare	med	rehabiliterings-
insatser 275 245 250

Särskilda boendeformer med hemtjänst SoL
Antal	placerade	från	egen	kdn 23 21 21

Antal	producerade	platser	(lägenheter)	
i	egen	kdn		 22 21 21

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
Antal	placerade	från	egen	kdn 107 107 110

Antal	producerade	platser	(lägenheter)	
i	egen	kdn	 24 24 24
-	varav	entreprenader 0 0 0

Personaltäthet	somatiskt	boende,	
åa/boende 0,84 0,84 0,84
Personaltäthet	demensboende,	åa/boende 0,84 0,84 0,84

Korttidsvård
Antal	producerade	korttidsplatser 20 20 37
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Antal	dygn	med	korttidsvård,	för	egna	
kdn-invånare 5	690 4	745 4	745
Antal	personer	från	kommundelen	
med	korttidsvård 117 90 90

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Övrigt
Trygghetstelefoner 258 260 260
Antal	hemvårdsbidrag 42 45 32



Budget 2009 Kommundelsnämnden Viskafors

	 	 119

Viskafors

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Nettokostnader -144	705 -151	900 -158	200
Kommunbidrag 147	200 151	900 158	200
Resultat 2	495 0 0
Ackumulerat	resultat 2	495
Nettoinvesteringar
Lokalförsörjningsnämnden -18	195 -14	400 -
Kommundelsnämnden -232 - -

Nämndens uppgift
I	inledningsavsnittet	för	kommundelnämnderna	anges	de	uppgifter	
som	gäller	för	kommundelsnämnderna.

Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsen	föreslår	ett	kommunbidrag	på	158,2	mnkr.	

Nämndens uppdrag 2009
Nämnden	har	redovisat	en	prognos	för	2008	som	visar	ett	underskott	
på	cirka	-1	mnkr.	Mot	denna	bakgrund	blir	nämndens	viktigaste	
uppdrag	för	2009	att	säkerställa	att	verksamheten	hålls	inom	det	
ekonomiska	utrymmet.

I	likhet	med	flera	andra	minskar	elevantalet	i	år	7	–	9	i	grundsko-
lan.	En	viktig	uppgift	blir	då	att	anpassa	produktionskostanden	till	
den	minskning	av	kommunbidragstilldelningen	som	följer	av	det	
minskade	antalet	barn.

Övergripande verksamhetsmål

Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Kultur
Kommundelsbiblioteket	är	öppet	timmar	per	vecka	i	kommundelen.	 41 42 42 42
Hela	kommunen 37 37 38 40

Förskola
Andelen	förskollärare	av	personalen	i	barngrupperna	för	kommundelen. 51 55 55 65
Hela	kommunen 61 64 69 74

Skolbarnsomsorg
Andelen	fritidspedagoger/förskollärare	inom	skolbarnsomsorgen	är	för	kommundelen. 100 100 100 100
Hela	kommunen 91 93 94 95

Grundskola
Andel	som	har	minst	godkänt	i	alla	ämnen	för	kommundelen	 81 84 84 87
Hela	kommunen 74 77 78 79
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Mål
Utgångs-

läge %

Förbätt-
ringsmål 
2008 %

Förbätt-
ringsmål 
2009 %

Förbätt-
ringsmål 
2010 %

Andelen	som	når	målen	i	nationella	proven	i	år	5	för	kommundelen. 63 66 69
Hela	kommunen 80 78 82 84

Äldreomsorg
Andelen	personal	med	undersköterskeutbildning	eller	motsvarande	bedömd	kompetens	i	
hemtjänsten	i	kommundelen 59 65 71 80
Hela	kommunen 79 85 86 87
Andelen	personal	med	är	undersköterskeutbildning	eller	motsvarande	bedömd	kompetens	
i	SÄBO	är	i	kommundelen. 75 81 85 87
Hela	kommunen 82 85 86 87
Nattfastan	är	högst	i	kommundelen. 2	av	11 11 10 10
Hela	kommunen,	antal	timmar 8	av	191) Alla1) 2) 2)

1) Klarar 11 tim
2) Alla klarar 10 tim

Andelen	utbildade	 förskollärare	är	klart	 lägre	än	genomsnittet	
i	kommunen.	Av	detta	följer	att	en	angelägen	uppgift	är	att	öka	
denna	andel.	Det	är	värt	att	notera	att	det	 i	skolbarnsomsorgen	
finns	endast	personal	med	önskvärd	utbildning.	Andelen	som	når	
målen	i	de	nationella	proven	i	år	5	är	låg.	Nämnden	har	inte	i	sitt	
budgetförslag	angivit	något	mål	för	denna	verksamhet	för	2009.	Mot	
denna	bakgrund	är	det	viktigt	att	nämnden	omgående	analyserar	
läget,	redovisar	åtgärder	och	fastställer	ett	mål.	Andelen	utbildad	
personal	i	hemtjänsten	är	låg	i	utgångsläget	varför	de	satta	målen	
blir	lägre	än	kommunens	genomsnitt

Nämnden	har	för	2008	satt	målet	att	minska	sjukfrånvaron	till	6,5	%	
utifrån	den	höga	utgångsnivån	på	8,2	%.	Denna	nivå	är	klart	över	
kommunens	genomsnitt.	Nämndens	prognos	är	att	målet	för	2008	
inte	kommer	att	nås	helt.
	Nämnden	har	betydligt	fler	deltidsanställda	än	genomsnittet	för	
kommunen.	Hittills	under	2008	har	andelen	inte	minskat.	Det	är	
en	viktig	uppgift	för	nämnden	att	analysera	vad	orsaken	är	till	att	
så	många	deltidsanställda	finns	i	verksamheten.	Analysen	bör	leda	
till	åtgärder	för	att	minska	ofrivilligt	deltidsarbete.

Investeringar
I	investeringsbudgeten	finns	en	ny	förskola	i	Rydboholm.

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Fritidsverksamhet
Antal	fritidsgårdar 1 1 1
Öppethållande	tim	per	vecka 22 22 22
Öppethållande	dagar	per	vecka 4 4 4

Kultur
Antal	folkbibliotek 1 1 1
Öppethållande	tim	per	vecka 29 41 42

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Grundskola
Antal	elever	från	kommundelen	i	
grundskolan 811 792 740
-	varav	individintegrerade	elever 2 3 2

Antal	egna	elever	i	annan	kdn 55 50 50

Antal	egna	elever	i	annan	kommun 14 14 11

Antal	egna	elever	i	icke-kommunal	
skola 25 25 27

Antal	elever	från	annan	kdn 18 15 18

Antal	elever	från	annan	kommun 2 2 0

Antal	elever	i	kommundelens	skolor,	
ej	specialskolor 737 720 678
Antal	elever	i	åk	1	-	3 239 235 229
Antal	elever	i	åk	4	-	6 237 225 225
Antal	elever	i	åk	7	-	9 261 260 224

Lokalyta	per	elev,	m² 16,0 16,0 17,0

Antal	vuxna	i	skolan	per	100	elever	 10,8 11,6 12,3
-	varav	heltidslärare	 8,3 8,5 8,5
-		varav	heltidslärare	exkl	lärare	i	

hemspråk	och	Sv.2. 8,3 8,5 8,5
-	varav	elevvård 1,1 1,6 1,8
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Antal	egna	elever	med	skolskjuts 347 340 320

Obligatorisk särskola
Antal	elever	från	kommundelen	i	
särskola 7 9 10

Förskoleklass
Antal	barn	från	kommundelen	i	
förskoleklass 78 81 80
	-	varav	i	icke-kommunal	verksamhet 2 4 3

Antal	elever	i	kdns	förskoleklasser 71 75 82

Barnomsorg
Placerade barn
Förskoleverksamhet
Antal	placerade	barn	från	egen	kdn 350 347 357
-	varav	i	icke-kommunal	verksamhet 19 20 22

Antal	barn	i	familjedaghem 14 12 8

Andel	placerade	barn	i	förskoleverk-
samhet,		%	 85 87 84
-	varav	institution 81 84 82
-	varav	familjedaghem	 4 3 2

Skolbarnsomsorg	(barn	i	förskoleklass	och	i	skolan	tom	
12	år)
Antal	placerade	barn	från	egen	kdn 301 298 288
-	varav	i	icke-kommunal	verksamhet 13 10 13

Antal	barn	i	familjefritidshem 1 3 3

Andel	placerade	barn	som	går	i	för-
skoleklass	och	årskurs	1-3,	% 87 80 75
-	varav	institution 86 79 74
-	varav	familjedaghem	 1 1 1

Andel	placerade	barn	årskurs,	4-6	% 10 10 8
-	varav	institution 10 10 8
-	varav	familjedaghem	 0 0 0

Producerade platser, ej specialförskolor
Förskoleinstitutioner
Antal	producerade	platser	i	kdn 209 225 240

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Skolbarnsomsorg
Antal	producerade	platser	i	kdn 243 250 245

Familjedaghem/familjefritidshem
Antal	platser	i	familjedaghem 7 7 5

Antal	platser	i	familjefritidshem 1 1 1

Öppna	förskolor 0 0 0

Antal	öppna	förskolor 0 0 0

Äldre- och handikappomsorg
Insatser i ordinärt boende
Antal	vårdtagare	med	hemtjänst 142 135 145
-	varav	vårdtagare	över	65	år 135 133 137

Antal	personer	med	matdistribution 98 95 100

Sjuksköterskor i ordinärt boende
Antal	vårdtagare	med	sjuksköterske-
insatser 120 120 125

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i ordi-
närt boende
Antal	vårdtagare	med	rehabiliterings-
insatser 99 122 115

Särskilda boendeformer med hemtjänst SoL
Antal	placerade	från	egen	kdn 18 18 18

Antal	producerade	platser	(lägenheter)	
i	egen	kdn		 20 20 20

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg enl SoL
Antal	placerade	från	egen	kdn 17 20 21

Antal	producerade	platser	(lägenheter)	
i	egen	kdn	 37 37 37
-	varav	entreprenader 0 0 0

Personaltäthet	somatiskt	boende,	
åa/boende 0,68 0,68 0,68
Personaltäthet	demensboende,	
åa/boende 0,72 0,72 0,72
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Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Korttidsvård
Antal	producerade	korttidsplatser 21 20 20

Antal	dygn	med	korttidsvård,	för	egna	
kdn-invånare 4	209 4	015 3	850

Verksamhetsmått
2007 2008 2009

Antal	personer	från	kommundelen	
med	korttidsvård 70 80 85

Övrigt
Trygghetstelefoner 125 130 130
Antal	hemvårdsbidrag 17 12 14
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Finansiering

Ekonomiskt sammandrag tkr
2007 2008 2009

Intäkter 583	538 583	856 586	780
Kostnader -287	785 -288	856 -304	780
Nettointäkter 295	753 295	000 282	000

Verksamhetsbeskrivning
För	att	tydliggöra	nämndernas	ekonomiska	ansvar	och	för	att	re-
dovisningen	skall	bli	rättvisande,	belastas	de	olika	verksamheterna	
med	vissa	kalkylmässiga	kostnader,	främst	kostnader	för	pensioner	
och	för	det	kapital	som	användes	i	verksamheten.	Motsvarande	be-
lopp	redovisas	som	intäkt	under	huvudprogrammet	Finansiering.

Kostnaderna	för	under	året	intjänade	pensionsrätter	påföres	resp	
verksamhet	med	ett	pålägg	på	personalkostnaderna.	Detta	pålägg	
är	en	s	k	kalkylmässig	kostnad	hos	nämnderna	och	redovisas	som	
en	intäkt	under	Finansieringsprogrammet.	De	verkliga	pensions-
kostnaderna	redovisas	enligt	den	s	k	blandmodellen	och	består	dels	
av	utbetalningar	av	t	o	m	1997-12-31	intjänade	pensioner,	dels	av	
årets	intjänade	pensionsförmåner.

För	att	stimulera	till	en	effektiv	kapitalanvändning	belastas	nämn-
derna	med	kostnader	för	det	kapital	som	bundits	i	verksamheten	i	
form	av	kapitalkostnader	för	utnyttjade	materiella	anläggningstill-
gångar.	Kommunen	tillämpar	den	s	k	reala	annuitetsmetoden,	som	
innebär	att	kapitalkostnaden	fördelas	lika	i	fast	penningvärde	över	
investeringens	livslängd.	Annuitetsbeloppen	justeras	sedan	årligen	
i	förhållande	till	förändringar	i	konsumentprisindex.	Avkastnings-
kravet,	den	s	k	realräntan,	har	av	Kommunfullmäktige	fastställts	till	

3,5	%.	Kapitalkostnaderna	belastar	nämnderna	fr	o	m	budgetåret	
året	efter	det	att	investeringen	skett.

Verksamheten 2009
Intjänade	pensionsförmåner	har	beräknats	 till	157,5	mnkr,	som	
finansieras	med	ett	påslag	på	6,83	%	inkl	löneskatt	på	lönesumman.	
Den	avgiftsbestämda	delen	av	ålderspensionen,	i	genomsnitt	4,7	%	
av	lönesumman	avsätts	individuellt	medan	0,7	%	avser	förmåns-
bestämd	ålderspension	för	inkomster	över	7,5	inkomstbasbelopp.	
Avsättningen	på	5,5	%	(exkl	löneskatt)	är	höjd	med	0,2%-enheter	
jämfört	med	2008.	För	den	individuellt	avsatta	delen	av	pensionen	
budgeteras	134,6	mnkr	medan	den	förmånsbestämda	delen	beräk-
nas	uppgå	till	20,0	mnkr.	Kostnaden	för	utbetalningarna	av	t	o	m	
1997-12-31	 intjänade	pensioner,	den	s	k	ansvarsförbindelsen	är	
budgeterad	till	106,9	mnkr.	

De	interna	kapitalkostnaderna	för	utnyttjade	anläggningstillgångar	
har	beräknats	till	375,0	mnkr,	varav	15,0	mnkr	avser	investeringar	
under	2008.

I	de	fall	kommunen	förhyr	sådana	särskilda	boendeformer	som	
anges	i	Socialtjänstlagen	och	Lagen	om	stöd	och	service	till	vissa	
funktionshindrade,	erhålls	ett	särskilt	momsstatsbidrag	på	18	%	av	
hyreskostnaden.	Momsstatsbidraget	är	beräknat	till	8,0	mnkr

Sammantaget	är	årets	pensionskostnader	budgeterade	 till	258,7	
mnkr.	Nämnderna	har	i	kalkylmässiga	kapital-	och	pensionskostna-
der	m	m	påförts	532,5	mnkr,	som	här	neutraliseras	genom	en	intäkt	
med	samma	belopp.	Tillsammans	med	8,0	mnkr	i	ersättning	för	
viss	mervärdesskatt,	ökning	av	semesterlöneskulden,	8,0	mnkr	och	
övriga	poster	på	netto	8,2	mnkr	uppgår	de	beräknade	nettointäkterna	
under	finansieringsprogrammet	till	282,0	mnkr.
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Förslag till beslut

I driftbudgeten anvisas normalt nämnderna ett anslag eller kom-
munbidrag. I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. 
Investeringsanslag anvisas antingen direkt i budgeten eller genom 
särskilda fullmäktigebeslut. I de fall anslag anvisas i budgeten har 
detta särskilt markerats i investeringsbudgeten med ”B”.

Kommunfullmäktige skall förutom kommunbidragen och investe-
ringsanslagen fatta särskilda beslut om skattesatsen samt fastställa 
ett antal taxor och avgifter. I vissa fall redovisas förändringar i taxor 
och avgifter i budgeten, i vissa fall redovisas hela taxan i form av 
särskilda bilagor.

Enligt de riktlinjer för kommunens penninghantering Kommun-
fullmäktige fastställde den 21 mars 1996 skall omfattningen av 
den långfristiga upplåningen läggas fast i budgeten. Med långfristig 
upplåning menas då lån med en beräknad faktisk löptid över ett år, 
även om den formella förfallotiden är kortare. Enligt finansierings-
budgeten beräknas ingen ökning av de långfristiga skulderna 2009. 
Handlingsberedskap erfordras dock för eventuella budgetavvikelser, 
då ökade nettokostnader eller investeringar enbart kan finansieras 
med ökad upplåning. Kommunstyrelsens förslag grundas på att 
låneramen sätts till 200 mnkr för den kommunala förvaltningsor-
ganisationen. Utöver denna låneram får Kommunstyrelsen enligt 
riktlinjerna dels ta upp kortfristiga lån för att parera förskjutningar 
mellan in- och utbetalningar under året samt för finansiering av 
de kommunala företagens behov av rörelsekapital inom det s k 
koncernkontot, dels omsätta tidigare upptagna långfristiga lån. För 
förmedlade lån till de kommunala bolagen gäller att Kommun-
styrelsen är bemyndigad att ta upp lån motsvarande de godkända 
investeringsbudgetarna.

Kommunstyrelsen har sedan 1993 bemyndigats att i Kommun-
fullmäktiges ställe fatta beslut om investeringsanslag. Rutinen 
har fungerat väl och medverkat till kortare handläggningstider. En 
förutsättning för bemyndigandet är att projekten ifråga var medtagna 
i investeringsbudgeten och till såväl innehåll som utgifter och in-
komster följer vad som angivits i budgeten. Samma bemyndigande 
förslås även för år 2009.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen i likhet med 
vad som f n gäller också bemyndigas att besluta om tilläggsan-
slag för oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst 
5 000 000 kr. Kommunstyrelsen föreslås också bemyndigas att 

besluta om markförvärv och markförsäljningar intill ett belopp på 
högst 5 000 000 kr per förvärv/försäljning. Ärenden av principiell 
betydelse förutsätts dock prövas av Kommunfullmäktige oavsett 
belopp.

Kommunstyrelsen föreslås liksom föregående år också bemyndigas 
att besluta om dels förbud mot återbesättande av vakanta tjänster, 
dels placering av övertalig personal på vakanta tjänster. Det är inte 
acceptabelt att personal sägs upp p g a arbetsbrist om det finns 
lediga befattningar inom andra förvaltningar i kommunen. Kom-
munstyrelsen bör ha möjlighet att direkt kunna anvisa övertaliga 
till lediga befattningar. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar

att	 i	driftbudgeten	bevilja	nämnderna	följande	kommunbidrag	
(kr)
Kommunfullmäktige 9	100	000
Revisorskollegiet 3	700	000
Kommunstyrelsen
-	kommunledning	 55	000	000
-	gemensam	service 14	750	000
-	kommungemensam	verksamhet 233	900	000
Valnämnden 1	800	000
Lokalförsörjningsnämnden
-	lokalförvaltning 0
-	övrigt 25	600	000
Fritids-	och	turistnämnden
-	fritid	och	turism 111	250	000
-	föreningsbidrag 34	800	000
Servicenämnden 0
Byggnadsnämnden 27	350	000
Gatunämnden
-	vatten-	och	avlopp 25	000	000
-	väghållning,	parker	m	m 116	300	000
-	persontransporter 54	150	000
Miljönämnden 10	350	000
Konsumentnämnden 4	550	000
Kulturnämnden 107	200	000
Utbildningsnämnden 456	100	000
Socialnämnden 845	300	000
Överförmyndarnämnden 4	500	000
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Kommundelsnämnden	Brämhult 271	800	000
Kommundelsnämnden	Centrum 324	700	000
Kommundelsnämnden	Dalsjöfors 256	700	000
Kommundelsnämnden	Fristad 224	600	000
Kommundelsnämnden	Göta 234	300	000
Kommundelsnämnden	Norrby 297	800	000
Kommundelsnämnden	Sandhult 208	500	000
Kommundelsnämnden	Sjöbo 203	700	000
Kommundelsnämnden	Trandared 266	000	000
Kommundelsnämnden	Viskafors 158	200	000

att	 investeringsbudgeten	skall	 ligga	till	huvudsaklig	grund	för	
kommunens	investeringsverksamhet	under	perioden	2009-
2011,	varvid	anslag	i	budgeten	för	år	2009	beviljas	i	enlighet	
med	vad	som	särskilt	markerats

att	 bemyndiga	Kommunstyrelsen	att	godkänna	och	besluta	om	
anslag	till	de	projekt	som	upptagits	 i	 investeringsbudgeten	
under	förutsättningen	att	utgiften	för	respektive	projekt	inte	
överstiger	vad	som	avsatts	i	budgeten

att	 fastställa	skattesatsen	för	år	2009	till	21:49	%

att	 fastställa	nedanstående		taxor	och	avgifter:
-	 vatten-	och	avloppstaxa	enligt	bilaga	A
-	 taxa	för	prövning	och	tillsyn	enligt	miljöbalkens	område	

enligt	bilaga	B
-	 taxa	för	prövning	och	tillsyn	enligt	strålskyddslagen	enligt	

bilaga	C
-	 taxa	för	vård	och	omsorg	inom	äldre-	och	handikapp-

omsorgen	enligt	bilaga	D
	
att	 lämna	övriga	taxor	som	skall	beslutas	av	Kommunfullmäktige	

oförändrade		under	år	2009	förutom	sotningstaxa	och	renhåll-
ningstaxa	som	läggs	fram	som	särskilda	ärenden.

att	 upphäva	Kommunfullmäktiges	beslut	2000-05-25	 till	den	
del	som	avser	det	 interna	utjämningssystemet	mellan	kom-
mundelsnämnderna	för	ersättning	till	de	fristående	skolorna

att	 bemyndiga	Kommunstyrelsen	att	under	år	2009	uppta	nya	
långfristiga	lån	på	sammanlagt	högst	200	000	000	kr

att	 bemyndiga	Kommunstyrelsen	att	under	2009	uppta	långfristiga	
lån	för	förmedling	till	kommunens	bolag	på	sammanlagt	högst	
de	godkända	investeringsbudgetarna	för	bolagen

att	 bemyndiga	Kommunstyrelsen	att	besluta	om	tilläggsanslag	
för	oförutsedda	kostnader	och	utgifter	för	sammanlagt	högst	
5	000	000	kr

att	 bemyndiga	Kommunstyrelsen	att	besluta	om	smärre	mark-
förvärv	och	markförsäljningar	 intill	 ett	belopp	på	högst	
5	000	000	kr	per	ärende

att	 bemyndiga	Kommunstyrelsen	att	besluta	om	fördelning	av	
högst	1	000	000	kr	till	projekt	inom	ramen	för	BoråsBorås

att	 bemyndiga	Kommunstyrelsen	att	besluta	om	fördelning	av	
högst	400	000	kr	 i	marknadsföring/sponsring	 inom	Kom-
munstyrelsens	ansvarsområde.

att	 bemyndiga	Kommunstyrelsen	att	besluta	om	fördelning	av	
högst	750	000	kr	avseende	Tilläggsförslag	mellan	Borås	stad	
och	Västra	Götalandsregionens	Hälso-	och	sjukvårdsnämnd	
i	Sjuhärad

	
att	 bemyndiga	Kommunstyrelsen	att	besluta	om	fördelning	av	

högst	5	000	000	kr	till	utvecklingsprojekt	inom	grundskolan	
och	förskolan

att	 bemyndiga	Kommunstyrelsen	att	besluta	om	fördelning	av	
högst	13	000	000	kr	till	enhetstaxa	och	fria	kollektivtrafikresor	
mellan	kl	10-14	vardagar	under	andra	halvåret	2009

att	 bemyndiga	Kommunstyrelsen	att	besluta	om	fördelning	av	
högst	4	000	000	kr	till	projekt	för	utveckling	av	staden

att	 bemyndiga	Kommunstyrelsen	att	besluta	om	fördelning	av	
högst	1	000	000	kr	till	stöd	för	lokal	utveckling

att	 bemyndiga	Kommunstyrelsen	att	besluta	om	fördelning	till	
kommundelsnämnderna	av	statsbidrag	till	barnomsorg

att	 bemyndiga	Kommunstyrelsen	att	besluta	om	förbud	mot	åter-
besättande	av	vakanta	tjänster

att	 bemyndiga	Kommunstyrelsen	att	placera	övertalig	personal	på	
vakanta	tjänster	samt

att	 i	övrigt	fastställa	upprättat	förslag	till	budget	för	år	2009

KOMMUNSTYRELSEN

Ulrik Nilsson

 Christer Johansson
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Socialdemokraternas 
Alternativa budget 2009

Inledning
Socialdemokraterna presenterar här sin budget för Borås Stad 2009. 
Det är en budget som tar sin utgångspunkt i vår grundläggande 
värderingar om alla människors lika värde. Det är en budget för 
utveckling av vår gemensamma välfärd. Det är en budget som 
sätter människan i centrum.

Vår budget för 2009 innehåller ökade resurser till förskolan, skolan, 
äldreomsorgen, fritiden och kulturen. En viktig utgångspunkt är 
att kommunen 2009 inte skall behöva genomföra besparingar i 
våra viktigaste välfärdsområden. Vi tillskjuter därför ytterligare 
13 miljoner kr för att undvika besparingar inom förskolan, skolan 
och äldreomsorgen. Men därutöver innehåller vår budget även 
satsningar för att ytterligare stärka de nämnda och för välfärden 
centrala områdena. 

I de senare årens alternativa budgetar har socialdemokraterna 
framhållit att det funnits ett större utrymme att fördela till våra 
välfärdsområden än vad majoriteten ansett sig ha råd med.

Våra värderingar utgår från att se problemen och handla tidigt. Det 
är klokt, ur det mänskliga perspektivet, men också ur det kom-
munalekonomiska.

Att vi har gjort rätt prioriteringar utifrån det mänskliga perspektivet 
är vi helt övertygade om, men det har också varje år visat sig att vi 
har gjort en helt korrekt bedömning av kommunens ekonomiska 
kraft. Det vi velat satsa extra i budgetskedet har det funnits god 
bäring i med hänsyn till kommunens ekonomiska resultat.

Förhållandena inför budget 2009 skiljer sig nu markant ifrån före-
gående år. En lågkonjunktur är på väg in med effekter redan 2008 
fortsätter och förvärras 2009, genom krisen på finansmarknaden. 
Den senaste prognosen från SKL beskriver även klart minskade 
skatteintäkter 2010, ett år som tidigare bedömts som det första på 
väg upp ur svackan. Den borgerliga regeringen föreslår dessutom 
i sin budgetproposition att statsbidragen till kommunerna inte skall 
indexuppräknas.

Socialdemokraterna har stor respekt för de ekonomiska villkoren 
som råder. Därför är vi noga med att de förslag som vi vill tillföra 
budgeten 2009 är så korrekta de kan bli i sina beräkningar.

Den budget socialdemokraterna lägger fram i den rådande ekono-
miska situationen är väl balanserad. De satsningar som görs ryms 

väl inom ramen för en god kommunal ekonomi. På lång sikt innebär 
våra budgetförslag såväl ekonomiska och, vilket är ännu viktigare, 
mänskliga vinster. 

Våra värderingar styrs mer av samverkan än konkurrens. På kom-
munal verksamhet före privata vinster på barn, ungdomar och 
äldre.
Vi måste satsa på positiva möten mellan människor med olika 
bakgrund. Vi tror att det kan ge framgång i kampen mot ensamhet, 
mobbning, främlingsfientlighet och rasism.

Socialdemokraternas budgetförslag bygger därför i stora delar på 
att stärka budgeten i dessa syften. Inte i varje situation med mer 
pengar, ibland räcker planering och god beredskap. 
Ett område som vi vet måste förstärkas är skolan. Tillräckligt många 
varningar finns för att inse att om vi inte gör något nu så kan priset 
senare bli mycket högt. Andra områden av samma karaktär är 
åtgärder för minoriteter och mångfald. 
Integration i dess vidaste bemärkelse måste vara en självklar led-
stjärna. Alla ska med – så enkelt är det.

Miljö och samhällsbyggnad

Goda boendemiljöer
Trygghet och människors välbefinnande hör ihop. Kommunen kan 
bidra till detta genom inbjudande, välskötta och snygga stadsmiljöer. 
Trygghetsmätningar visar att det ibland finns en oro och rädsla att 
vistas ute i våra bostadsområden och på stan. Ett viktigt steg i att 
skapa trygga utomhusmiljöer är att fullfölja genomförandet av den 
antagna belysningsplanen. Ofredande och våld förekommer främst 
under dygnets mörka timmar. Erfarenheter visar att upplysta och 
exponerade ytor har en trygghetsskapande effekt. Dessutom kan 
rätt placerad belysning inte bara bidra till ökad trygghet utan också 
bli en positiv upplevelse av stadsbilden. 

Ett system med Cityvärdar kan innebära att Borås bli mer attraktivt för 
såväl de egna innevånarna som turister och samtidigt genom sin blotta 
närvaro bidra till att skapa trygghet. Cityvärdarna ska sköta uppgifter 
som inte omfattas av de vanliga verksamheterna. Bland annat ska de 
kunna ge viss turistinformation, vägleda, svara på frågor men också 
fixa till skadade blomsterkrukor och överfulla papperskorgar. 

Omvandlingen av butiksstrukturen till allt mer storskalig handel är 
inte enbart av godo. Det innebär problem inte minst med tanke på 
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servicen åt äldre och för dem utan bil. Möjligheten att själv handla 
sina dagligvaror inom ”rullatoravstånd” är en del av livskvaliteten. 
Denna möjlighet bör finnas för alla som bor i en tätort. 

Majoritetens ohämmade ambition att tillskapa attraktiva boenden 
för att tillgodose enskildas boendeintressen hotar gemensamma 
värden. För oss är det självklart att värna det rörliga friluftslivet och 
naturvärden runt sjöar och vattendrag. Det är viktigt att strandskyd-
det respekteras vid bygglovgivning och detaljplaneläggning. 
Vi ser därför med oro på den statliga utredning som föreslår att 
ansvaret för att bevilja undantag från strandskyddet flyttas från 
länsstyrelsen till kommunerna. Erfarenheter från Borås visar att 
den borgerliga majoriteten vid upprepade tillfällen helt utan grund 
frångått reglerna för strandskydd.

För att hushålla med mark, utnyttja gjorda investeringar i gator, 
VA och kollektivtrafik samt för att värna miljön är förtätning av 
befintlig bebyggelse ett viktigt instrument. Detta får dock inte 
ske så oreserverat att värdefulla grönområden tas i anspråk. Borås 
gröna kvaliteter runt bostäder samt stadens gröna kilar ut mot våra 
rekreationsområden är en av våra stora tillgångar. De är till glädje 
för boråsarna men också en viktig resurs för ökad inflyttning till 
kommunen. 

Yrkande: Värna gröna miljöer och strandskydd, ett viktigt in-
strument i detta är grönområdesplanen. Grönområdesplanen skall 
revideras 2009.

Bostadsbyggnation och bra boendemiljöer
Socialdemokraterna i Borås vill utveckla både befintliga och nya 
bostadsområden mot en större mångfald och variation både vad 
gäller hustyper och upplåtelseformer. Att blanda hyresrätter, bo-
stadsrätter och ägda bostäder liksom olika storlekar på bostäder ger 
en god social struktur och främjar integrationen. Vårt kommunala 
bostadsbolag behöver få en större andel bostäder i centrum.
Bostadsbyggandet i Borås, och då framförallt hyresrätter, måste öka. 
De kommunala bostadsbolagen, speciellt AB Bostäder, måste bli 
aktivare trots de borttagna subventionerna vid byggande.

Bristen på lägenheter för studerande har synliggjorts av såväl media 
som studentföreträdare. Situationen kan inte tillåtas fortgå och vi 
vill därför ge AB Bostäder i uppdrag att bygga bostäder lämpade 
för studenter. Ett lämpligt objekt är området i hörnet Kungsgatan 
- Järnvägsgatan.

Allför länge har Nedre Norrby endast varit en framtida resurs för 
stadens utveckling. Mycket har sagts men lite har hänt. Under 
senare tid beror det på utredningen om stationsområdet och Gö-
talandsbanans kommande sträckning genom centrala Borås. Det 
är angeläget att beslut fattas och järnvägens sträckning klargörs så 
arbetet med nybyggnation kan ta fart. Vi vill upprätta ett program 
med inriktningen mot en ny form av bebyggelse i området. Här ska 
ges plats för bostäder, handel, arbetsplatser, förskola och grönska. 
Att ett planprogram börjar tas fram för Nedre Norrby bör ha hög 
prioritet oaktat de oklarheter som råder vad gäller Götalandsbanans 
sträckning. Processen måste komma igång för att efter beslut snabbt 
kunna verkställas, eventuellt efter revidering om behov därav skulle 
föreligga. Områdets anslutning till Viskan ska tas tillvara och bli 
en naturlig samlingsplats för de boende på Norrby.

Som socialdemokrater har vi en vision om hur vi skall använda 
den fysiska miljön i ett socialt perspektiv. Nedgångna utemiljöer 
är inte förutsättningen för utanförskap. Segregation, missbruk, 
ensamhet eller arbetslöshet skapas inte av att det växer maskrosor 
i asfalten. Nedgångna miljöer kan dock förstärka en negativ spiral 
för ett bostadsområde. Våra miljonprogramsområdens yttre miljö 
skall inte vara lika fin som det välordnade villaområdets. Den skall 
vara finare. Bostadsbolag, Fritid- och Turistnämnd, föreningar och 
kommundelsnämnderna måste, gärna i projektform, samverka med 
Gatunämnden för att hitta lösningar. 

Vad det gäller utveckling av centrummiljöer har mycket gjorts och 
det visar vilken kraft det finns om man har en ambition att göra det 
i konsensus. Denna utveckling ska fortsätta. Vi anser att Torggatan 
skall stängas för allmän personbilstrafik. Detta måste samplaneras 
med Österlånggatans framtida gestaltning. Vi vill därmed påbörja 
skapandet av ett torg för alla. 
Ett levande torg utgör en positiv träffpunkt för boråsare och be-
sökare. Socialdemokraterna vill ha en mötespunkt där alla trivs, 
barn, ungdom, vuxna och äldre. Gatunämnden skall inom sina 
investeringsanslag prioritera ombyggnaden av Torggatan. Men 
det är viktigt att inte slå sig till ro därmed utan gå vidare och skapa 
fler attraktiva gågator och miljöer i centrum. Nästa steg kan vara i 
samband med Viskaholms områdets utveckling.

Yrkande: Ge uppdrag till våra kommunala bostadsbolag att öka 
nyproduktionen av hyresrätter och studentbostäder. 

Yrkande: Ta fram program för Nedre Norrby

Yrkande: Torggatan stängs för allmän persontrafik. 

Utveckla våra stadscentrum 
Attraktiva centrummiljöer ute i våra kommundelar är något vi 
socialdemokrater värnar om. Detta är särskilt viktigt i områden där 
det inte finns några andra naturliga mötesplatser. Inbjudande torg 
och centrummiljöer bidrar dessutom till ökad integration genom 
möten mellan människor. Vår målsättning är att den fysiska och 
sociala miljön i stadsdelarna når den kvaliteten att de attraherar 
människorna att vilja bo kvar och att nya flyttar in. Det handlar 
mycket om att skapa delaktighet, att skapa goda känslor inför den 
egna stadsdelen. Det är naturligtvis lättare om man ser att där finns 
något att vara stolt över
 
Genom samverkan och ökat inflytande kan man starta processer 
som leder till ökad integration. Det är nödvändigt att ta vara på 
invånarnas engagemang för att frigöra dessa krafter. Det utveck-
lingsarbete som bedrivs på Norrby, Sjöbo och Hässleholmen måste 
fortsätta och motsvarande arbete snarast startas i andra områden, 
exempelvis Hulta.
Ett levande torg är en förutsättning för att butiker och andra närings-
idkare skall etablera sig, att torghandel och annan verksamhet skall 
bli intressant och därmed bidra till kvalitet för de boende. Vi ger 
därför Kommunstyrelsen i samråd med Brämhults kommundels-
nämnd och AB Bostäder, som förvaltar Hässletorg, i uppdrag att 
tillsammans med de boende i området planera för en ombyggnad 
som ökar trivseln på dessa platser. I detta arbete föreslår socialde-
mokraterna att Hässlehus fritidsgård ska finnas kvar på Hässletorg. 
Ett projekt av denna storleksordning och vikt är av vitalt intresse för 
hela Borås och kräver en kommungemensam finansiering. 
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Yrkande: Ge Kommunstyrelsen i samråd med kommundelsnämnd 
Brämhult och AB Bostäder uppdrag att planera för ombyggnad av 
Hässletorg. 

Trafiksäkerhet
Säker skolväg är idag ingen verklighet för alla barn. Därför krävs 
en skyndsam utbyggnad av i första hand gång- och cykelvägar. 
Detta gäller speciellt, men inte specifikt, i våra ytterområden, 
tydligt exemplifierat med vägen förbi Stockaströmmen i Viska-
fors och gamla Göteborgsvägen mellan Sjömarken och Sandared. 
Men även inne i våra bostadsområden måste arbetet fortsätta då 
det fortfarande i allt för stor utsträckning saknas säkra vägar för 
oskyddade trafikanter. 
Nollvisionen är en vision värd att arbeta för vilket innebär att 
ingen skall omkomma eller allvarligt skadas i trafiken. Ett inslag 
för att förverkliga visionen är att alla barn i Borås skolor erbjuds 
trafikundervisning.

Kollektivtrafik
Den ökande trafiken skapar stora problem för vår hälsa och miljö i 
form av buller och utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar. I 
dag är vi beroende av att kunna ta oss från hemmet, till skola/dagis, 
till arbetet, till affären och hem igen. Många väljer alternativet att 
använda egen bil framför kollektivtrafiken. I ”Miljömål för Borås” 
anges att ny bebyggelse ska placeras med goda förutsättningar för 
kollektivtrafiken. Detta skapar även möjligheter till förbättrad kol-
lektivtrafik för befintlig bebyggelse i området. Genom en kollektiv-
trafik som är anpassad för personer med funktionsnedsättning med 
låggolvsentréer och stor tillgänglighet i våra bostadsområden kan 
friheten för personer med funktionsnedsättning öka och kostnaden 
för färdtjänsten minskas.

Borås Lokaltrafik är ett viktigt bolag för en väl fungerande kol-
lektivtrafik och som effektiv prisdämpare av kollektivtrafikens 
kostnadsutveckling.

Ungdomsrabatt 
Socialdemokraterna har tidigare föreslagit att det snarast infösa ung-
domsrabatt i kollektivtrafiken i Borås enligt den modell som finns i 
övriga kommuner i Västra Götalandsregionen. Detta för att stimulera 
ungdomar att åka kollektivt. Det är en viktig åtgärd och när nu Borås 
borgerliga majoritet tagit sitt förnuft till fånga kommer Borås som den 
sist av Västra Götaland kommuner att införa en ungdomsrabatt.

Enhetstaxa
Under 2009 vill vi ta ett första steg mot enhetstaxa genom att införa 
ett gemensamt periodkort för hela kommunen. Priset på periodkor-
tet skall motsvara priset på ett periodkort inom centralorten. De 
pengar som majoriteten anslår för kollektivtrafikåtgärder täcker 
kostnaderna för denna reform.
Vår ambition är därefter att gå vidare med att införa enhetsavgift i 
hela kommunen som även omfattar värdekort och kontantbiljett.

Viskan
Vatten är en källa till liv och upplevelser samt en viktig tillgång 
för oss boråsare och för de som besöker Borås som turister. Att 
paddla, gå eller cykla, i eller längs Viskan får inte längre bara vara 
en framtidstanke. Såväl land- som vattenvägen längs Borås ”blå 
band”, från Öresjö till kommungränsen, måste göras tillgänglig 
oavsett vilken färdsätt man väljer. 

Ån har också en stor betydelse för vegetationen och de fåglar som 
häckar eller rastar i mer svårtillgängliga partier. Viskans sträckning 
genom kommunen skall därför tas tillvara på bästa sätt. 

Under stor uppmärksamhet utarbetades ett stadsbyggnadsprogram 
för Borås. Det gavs namnet Staden vid Viskan och godkändes av 
fullmäktige i augusti 2002. I programmet lyfts Viskan fram som ett 
av de mest prioriterade områdena. Utmed vattendraget ska bostäder 
byggas i attraktiva lägen. Men byggande eller annan etablering 
får aldrig innebära att allmänhetens tillträde till Viskans stränder 
minskas. Inriktningen måste alltid vara att öka tillgängligheten och 
utveckla det offentliga rummet. 
Viskan ska utgöra en identitet för staden. Flera åtgärder är genom-
förda. I de centrala delarna har Viskan getts en ökad tillgänglighet 
och Sandwalls plats har utvecklats till en av Borås främsta mötes-
platser. I pågående planarbeten för handelshuset på Viskaholm och 
i omvandlingen av Simonsland är det viktigt att tillgängligheten 
till Viskan ökar.

I mindre centrala partier av Viskan kan möjligheterna till ett aktivt 
friluftsliv ökas. Här kan kanottilläggningsplatser samt rastplatser 
med vindskydd och grillmöjligheter iordningställas. Dessa skall 
lokaliseras utan att hota viktiga natur- eller miljövärden. Fullmäktige 
godkände 2000 Lokalförsörjningsnämndens ambitiösa åtgärdspa-
ket ”Viskan genom Borås”. I den redovisas och kostnadsbedöms 
ett stort antal angelägna åtgärder för att öka tillgängligheten och 
rekreationsmöjligheterna längs Viskan, från Öresjö till Jössabron. 
Åtta år har nu gått sen beslutet togs.

Vi vill fortsätta arbetet med ett samlat program för Viskan, an-
visa budgetmedel och ta ett aktivt ansvar för genomförandet av 
åtgärderna. I arbetet ser vi till Viskans betydelse för omgivande 
stadsdelar och för att binda samman centrum med Knalleland och 
Borås Arena. 
En lösning för ett gångstråket längs Viskan förbi Elektra saknas 
fortfarande. Det arbetet måste prioriteras. Ytterligare steg är ett 
iordningställande av gångstråk från Druveforsfallet och söderut. 
Vi vill se Viskan bli den sammanbindande länk genom stora delar 
av Borås Stad som den har förutsättning att vara.

Yrkande: Anvisa Gatunämnden 1 miljon kronor i investeringsan-
slag för 2009 för att öka tillgängligheten längs Viskan.

Besöksnäring och turism 
Många boråsare är verksamma inom besöksnäringen. En satsning 
på turister och evenemang innebär en viktig ökning av antalet 
arbetstillfällen. 
Besöksnäringen bör utvecklas ytterligare. Borås har stora möjlig-
heter att attrahera både de egna invånarna och besökare genom 
att bättre utnyttja de värden som finns. För att få till stånd detta 
behövs ett ökat engagemang och samarbete mellan flera aktörer 
till exempel föreningar, organisationer, näringslivet, Högskolan 
och kommunen.

Knallelandsområdets unika innehåll och karaktär med handel, bad, 
djurpark, idrottsanläggningar och naturreservat måste marknads-
föras bättre. 
En fortsatt satsning på kultur och upprustning av stadsmiljön gör 
Borås mer attraktivt. Vi vet idag att kulturen är en viktig fram-
gångsfaktor för en stads utveckling och tillväxt. Gratis entré till våra 



Budget 2009 Socialdemokraternas Alternativa budget 2009

  129

museer ökar intresset för stadens utbud. Ett upprustat Kulturhus och 
intressanta parker kan ge ett bra besökstillskott.

Strålningsfria områden
Den kraftiga utbyggnaden av det mobila telenätet har inneburit en 
ökad oro för strålningens effekter på människors hälsa. Forsknings-
rapporter ger ingen entydig kunskap som vägledning men Borås 
Stad bör ta människors oro på allvar och utreda vilka områden inom 
kommunen som har en mindre strålningsbelastning. Där bör inga 
nya kraftledningar eller telekomanläggningar lokaliseras. Inom 
dessa områden kan istället enskilda med oro för strålning eller 
besvär av dessa ges möjlighet att bosätta sig.

Yrkande: Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2009 pre-
sentera strålningsfria områden eller områden med mindre strål-
ningsbelastning. 

Idrotts- och fritidsanläggningar 

Badanläggningar 
Stadsparksbadet är genom sin placering ett ”landmärke” för Borås. 
Badet har hunnit bli 23 år och det är dags att göra badet till en an-
läggning av mer upplevelse, äventyr och rekreation. 

Kombinationen, ett modernt Alidebergsbad och ett utvecklat 
Stadsparksbad, ger förutsättningar som är få kommuner av Borås 
storlek förunnat. Det öppnar nya och lockande perspektiv för såväl 
barnfamiljer som motions- och tävlings simmare.

Skateboard- och inlines hall
Skateboardåkarna i Borås har länge varit satta på undantag. Tidigare 
framtagna hallförslag har avvisats av majoriteten med motiveringen 
att de inte varit ekonomiskt försvarbara. 

Socialdemokraterna menar att hela processen med att ta fram en 
hall till skateboardåkarna har hanterats på ett oacceptabelt och 
icke professionellt sätt till nackdel för de engagerade ungdomarna. 
Ett förslag på nybyggnation låg framme för beslut i Fritids- och 
Turistnämnden, men avslogs i sista stund av den borgerliga majo-
riteten. Hade beslut fattats hade en ny hall varit klar nu. Istället har 
frågan fördröjts genom den borgerliga majoritetens agerande och 
skateboardåkarna står idag utan hall. 
En ny skateboardhall måste därför komma till stånd snarast. För 
att detta skall vara möjligt vill vi till fullo bevilja Fritids- och 
turistnämnden det äskade anslaget på 9,1 miljoner kronor för att 
bygga en ny hall.

Yrkande: Bevilja Fritids- och turistnämnden 9,1 miljoner för att 
bygga en ny skateboard- och inlineshall.

Fotbollsplaner
Fotbollen är en växande sport och behovet av bra fotbollsplaner är 
ständigt aktuellt. Många områden är i behov av förnyelse. Ambitio-
nen måste vara en utökning av konstgräsplaner med en geografisk 
fördelning så att de först och främst gynnar barn- och ungdomsidrot-
ten i hela kommunen. Lika viktigt är att ett genusperspektiv ständigt 
är närvarande vid planering och placering av konstgräsplaner. Då ger 
vi förutsättningar för såväl flick- som pojkidrott att utvecklas. 

Vi ser positivt på att det nu föreslås en ny konstgräsplan på Bräm-
hults idrottsplats.
Socialdemokraterna vill under 2009 också anlägga en konstgräsplan 
i fullstorlek på Boda idrottsplats. 

Yrkande: Under 2009 anlägga konstgräsplan på Boda idrottsplats. 
För ändamålet avsätter vi 2,5 miljoner kronor.

Yrkande: Ge Fritids- och turistnämnden i uppdrag att ta fram en 
genomförandeplan för konstgräsplaner enligt våra kriterier. 

Daltorpshallen
Daltorpsskolan har länge fått dras med undermåliga gymnastik-
lokaler. Situationen har av den borgerliga majoriteten skötts på ett 
häpnadsväckande dåligt sätt. Ingenting har hänt under deras 10 år 
vid makten fastän behovet varit skriande. Detta är inte acceptabelt. 
Vi menar att det är ett högprioriterat projekt som borde genomförts 
för länge sedan. 

Yrkande: Kommunfullmäktige beslutar att Daltorpsskolans 
idrottshall faktiskt skall byggas under 2009 och inte bara existera 
som anslag i budgettexten.

Vandringsleder
Människors behov av fritid och rekreation kan inte nog framhål-
las. Utöver Borås Stads egna anläggningar har kommunen, för att 
få ett stort och varierat utbud, genom anläggningslån stimulerat 
föreningslivet.

Vandringslederna runt Borås utgör en stor tillgång i sammanhanget, 
men är i dagsläget i stort behov av upprustning. Inte minst har 
senaste årens stormar bidragit till detta.

Att paddla, gå eller cykla, i eller längs Viskan får inte längre bara 
vara en framtidstanke. Såväl land- som vattenvägen längs Borås 
”blå band”, från Öresjö till kommungränsen, måste göras tillgänglig 
oavsett vilket färdsätt man väljer. 

Vi föreslår att ett samlat grepp tas för att rusta- och märka upp 
vandringslederna. En möjlighet är att Lokalförsörjningsnämnden 
samverkar med föreningslivet i denna planering och att resurser 
från våra OSA-lag kan ingå.

Yrkande: För upprustning av Borås vandringsleder avsätter vi 
0,5 miljoner för 2009.

Föreningsbidrag
De ideella organisationerna gör ett betydelsefullt arbete för barn och 
ungdomar och är ett viktigt komplement till kommunens insatser 
mot utslagning och missbruk. Därför måste de även i fortsättningen 
få stöd. Samarbetet mellan ideella föreningar och fritidsgårdarna 
måste initieras där det saknas och utvecklas där det redan etablerats. 
Satsningen och prioriteringen av barn och ungdom får inte känna 
några gränser eller revir. Men det är viktigt att arbetet i föreningarna 
medvetet inriktas på det sociala momentet; att lära barnen fungera 
bra ihop med andra och att skapa trygghet för dem. Ingen ska 
stängas ute av konkurrensen i resultatinriktade satsningar; idrott 
ska vara roligt för alla. Barnen och ungdomarna måste ha ett tydligt 
inflytande på hur aktiviteterna bedrivs. 
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Alla barn skall ha råd att idrotta, ekonomi får aldrig vara ett hinder 
för deltagande. Socialdemokraterna vill därför ge Fritids- och turist-
nämnden i uppdrag att se över att det inte förekommer ekonomiska 
hinder för deltagande.

Vi vill att kommunen ska ställa krav på att föreningar som får bidrag 
redovisar hur de arbetar. En verksamhet där alla får plats och där 
ingen slås ut av elitsatsning eller toppning ska vara en förutsättning 
för det kommunala bidraget. Detta ska poängtera vikten av att 
skapa kamratanda och trygghet; positiva gängbildningar istället 
för negativa och destruktiva.

Kommunens bidragsgivning till föreningarna skall vara flexibel och 
utgå från verksamheternas innehåll och hur de själva valt att organi-
sera sig. Bidragssystemet får inte vara så stelbent att vissa föreningar 
utestängas för att man inte passar in i en viss mall. Vi ger därför 
Fritids- och turistnämnden i uppdrag att ta med sig frågeställningen 
till den pågående utredningen om föreningsbidragen.
Vi vill också öka stödet med 0,5 mnkr till de organisationer som 
Socialnämnden ger bidrag till. Exempel är Länkarna, Bris och 
Rädda Barnen. 

Yrkande: Uppdra åt Fritids- och turistnämnden att kräva in en 
redovisning hur man motverkar elitsatsning på barn och yngre 
ungdomar.

Yrkande: 0,5 miljoner kronor till Socialnämnden för ökat stöd till 
frivillighetsorganisationer.

Hållbar och alternativ energi
Borås Stad har kommit långt med att producera el och värme av 
biobränsle. Genom satsningen på över 400 mnkr har förbränningen 
av sorterat avfall ökat möjligheten att producera el och värme 
på ett miljöriktigt sätt. Vi vill att fler skall kunna ansluta sig till 
fjärrvärme. Det kan ske genom att bygga ut nätet från Ryaverket 
till kommunens olika tätorter. Om detta inte är möjligt skall man 
gå vidare och bygga fler biobränsleeldade värmecentraler i kom-
munens mindre tätorter. 

Utvecklingen i Borås visar på fördelen med ett kommunägt kraftvär-
meverk som kan producera el och värme på ett miljöriktigt sätt. Ett 
kommunalt ägande ger möjligheter till inflytande över produktion 
och bränsleval, och till en effektiv samordning med andra led i en 
miljöriktig energiproduktion. 

I miljöarbetet påtalas behovet av att minska den fossila förbränning-
en och elanvändningen. Detta är viktiga steg mot ett hållbarare sam-
hälle. Ännu i bruk varande oljeeldade uppvärmnings anläggningar, 
exempelvis Viskaforsskolan, bör snarast bytas ut mot miljöriktiga 
alternativ. Det gäller också användandet av andra fossila bränslen. 
Det är samtidigt viktigt att utveckla och marknadsföra långsiktigt 
hållbara energislag som vindkraft och solenergi.

Kommunen måste aktivt underlätta arbetet för fler vindkraft eta-
bleringar. 
Teknikutvecklingen för utvinning av solenergi har inneburit att det 
är ett bra komplement till andra energislag. 
Det är viktigt att Stadsbyggnadskontoret och energirådgivningen 
aktivt marknadsför detta hållbara energislag.

Yrkande: Borås Stad skall så långt möjligt använda s k grön el, 
godkänd som ”Bra Miljöval”, i all sin verksamhet. 

Utbyggnad av fjärrvärme
Socialdemokrater har tagit initiativ för utbyggnad och utveckling 
av fjärrvärme till villor och mindre flerfamiljshus. Det är av största 
vikt att denna satsning fortsätter.

Borås Energi och Miljö AB har under senare år anslutit många nya 
kunder i ”villaprojektet”. Genom att anslutningarna är många och 
varje kund inte förbrukar så stor mängd energi har lönsamheten 
kortsiktigt varit relativt låg.
Möjligtvis är det dessa skäl som gjort att tänkbara kunder ansett 
informationen om fjärrvärmeplanen bristfällig. Många har valt t ex 
bergvärme istället då man inte vågat avvakta besked från Borås 
Energi och Miljö AB.

Vi anser att ett ”anslutningsprogram” skall tas fram där också s k 
”olönsamma” områden aktualiseras av miljöskäl.

Yrkande: Satsa på utbyggd fjärrvärme.

Servicekontoret 
Socialdemokraterna menar att en effektiv egenregiutförare inom 
kommunaltekniken är en förutsättning för en något så när sund 
konkurrens. Branschen har knappast någon hög trovärdighet i det 
avseendet efter skandalerna med prisuppehållande kartellbildning. 
Vi vill utveckla och förstärka Servicekontoret till att bli en ännu mer 
effektiv utförare. Vi är fullt övertygade att det gynnar konkurrenssi-
tuationen och därmed ett bättre utfall av varje satsad skattekrona.
Vi kan notera att Servicekontoret får betydligt mindre pengar till 
förnyelse av sin fordonspark än vad de själva begärt. Dessutom 
innebär ambitionen att införskaffa fler miljöbilar ökade kostnader. 
Vi kan i sammanhanget konstatera att byte till miljövänliga fordon 
inte håller önskad takt. 

Yrkande: Servicekontoret skall vara kvar som en kompetent och 
kostnadseffektiv utförare. Tillräckligt stor för att upprätthålla en 
sund konkurrens.

Yrkande: Servicekontoret skall få frihet att genom avtal etablera 
samarbete med andra närliggande kommuner beträffande tekniska 
specialisttjänster. 
 
Yrkande: För 2009 avsätts ytterligare 5 miljoner kronor i inves-
teringsmedel till Servicekontoret för inköp av fordon utöver de 
föreslagna 15 miljonerna, d v s totalt 20 miljoner kronor. 

Folkhälsa

Välfärdsbokslut
Borås Stad har under en längre tid upprättat årliga välfärdsbokslut, 
där olika välfärds- och hälsoaspekter jämförs mellan kommunde-
larna. Resultaten från välfärdsboksluten visar att det i huvudsak är 
samma kommundelar som har låg förvärvsfrekvens, lågt valdelta-
gande, högt antal sjukdagar, hög andel socialbidrag samt färre barn 
med kariesfria tänder. Kommunen måste satsa mer resurser i dessa 
områden så att inte människornas möjligheter begränsas.
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Som alltid gäller att satsa tidigt. Att kommunen tillsammans med 
regionen initierar preventiv fluor behandling i grundskolan för alla 
barn är ett steg för att öka antalet barn med kariesfria tänder.
 
Även det faktum att de ekonomiska skillnaderna mellan män och 
kvinnor är stora genom alla åldrar anser vi oacceptabelt. För social-
demokraterna är allas rätt till arbete och utbildning en självklarhet. 
Vi menar att uppföljningen och redovisningen av resultaten från 
välfärdsbokslutet måste få en större tyngd i verksamheterna. Detta 
för att kunna ge alla invånare i Borås Stad lika möjligheter till ut-
veckling och en ökad möjlighet att känna delaktighet i samhället. 

Ekologisk och närproducerad mat 
Nu när Borås blivit en Fair Trade City är det viktigt att inriktningen 
fortsätter så vi får behålla certifieringen och att satsningen på eko-
logiska produkter och närproducerade livsmedel får rejäl fart. Vår 
miljö tål inte mer påfrestningar, vi måste minska användningen av 
gifter och bekämpningsmedel samt begränsa transporterna. Idag 
finns det ett bra utbud av varor som är ekologiska och rättvisemärkta. 
Denna satsning är nödvändig även om det skulle kosta kommunen 
några kronor extra. För dessa extra pengar får vi bättre miljö, renare 
samvete och en bättre mat. 

Familjecentral
I t ex Norrby kommundel finns en familjecentral där olika intressen-
ter samarbetar i arbetet med familjer som har behov av samhällsstöd 
i olika former. Eftersom familjen är en av samhällets viktigaste 
grundstenar anser vi att inriktningen skall vara att även de kommun-
delsnämnder som inte har sådan verksamhet aktivt skall ta kontakt 
med övriga huvudmän för att starta denna verksamhetsform. Målet 
är att en familjecentral skall finnas i varje kommundel.

Yrkande: Det skall finnas en familjecentral i varje kommundel.

Aktiv fritid
Utanför skoltid, på fritiden, är det viktigt att barn och ungdomar 
aktiveras. Vi hör dagligen om deras allt sämre hälsostatus och 
bristande kondition. Stillasittande aktiviteter konkurrerar ut tidi-
gare vanliga spontanaktiviteter som landhockey på gårdsplanen, 
pulkaåkning och skridsko på hemmaspolade isbanor m m. Det 
saknas i många stadsdelar bra förutsättningar för att kunna göra 
dessa aktiviteter. Kommunen kan ta initiativ och tillsammans med 
fastighetsägarna initiera en kartläggning över vad som finns idag 
och vad som behöver förbättras. Gärna tillsammans med ideella 
krafter i bostadsområdena.

Yrkande: Avsätta 0,5 miljoner kronor till Fritids- och Turistnämn-
den till investeringsinsatser för vardagsmotion riktad till barn och 
ungdomar.

Förebyggande arbete
Koncentration på det förebyggande arbetet skall vara vägledande. 
Med en inriktning att förskjuta alkoholdebuten, att tidigt motverka 
alkoholproblem, och framför allt att ändra attityder till alkohol, 
tobak och droger 
Det alkoholpolitiska programmet måste följas – t ex ska det res-
pekteras i tillståndsärenden att idrott och alkohol inte hör ihop. 
Vi måste se till att det finns många och bra drog- och alkoholfria 
mötesplatser för ungdomar.

Något som tydligare måste lyftas fram är arbetet mot kemiskt 
framställda vävnads uppbyggande preparat, exempelvis anabola 
steroider. Användandets många gånger katastrofala följder, såväl 
fysiskt, psykiskt som socialt är idag konstaterat och innefattar inte 
bara användaren utan också familj och övrig omgivning. 

De nya grupper med missbruksproblem som finns kräver nya och 
bättre behandlingsmetoder i öppenvården. En god omvårdnad och 
ett bra boendestöd gör att missbruksvården i stor utsträckning kan 
ske på hemmaplan. Att kunna arbeta förebyggande kräver tidig 
upptäckt av problemen. Det i sin tur förutsätter bättre samarbete 
mellan primärvården och den kommunala rådgivningsgruppen. 
Även samarbetet med ideella organisationer behöver utvecklas 
ytterligare.

Miljöskydd
Miljö- och klimatpolitik är för socialdemokraterna en självklarhet. 
Det är en moralisk fråga för oss, vi vill lämna över en planet till kom-
mande generationer som det är möjligt att leva på. Övergripande 
frågor för 2009 och framåt är att prioritera arbetet med att minska 
trafik, buller och luftföroreningar. Det är frågor som handlar om 
folkhälsa och livskvalité.
Vi anser att det är en självklarhet att följa översikts- och grön-
områdesplanen samt värna höga naturvärden och strandskyddet. 
Det räcker inte med fina ord på ett papper, det måste även synas i 
praktisk handling.

Kultur och fritid
Satsning på barn- och ungdom och deras plats i kulturens centrum 
är den bästa investering vi kan göra. Att kulturen blir den motvikt 
mot de destruktiva krafter som söker vinna mark, exemplifierade 
av bl a nazism, rasism, missbruk och våld. 
Inom all kulturverksamhet skall barn och ungdom prioriteras.

Bibliotek
Folkbiblioteken och de integrerade folk- och skolbiblioteken är 
kärnan i kommunens kulturella verksamheten och samtidigt en 
öppen och demokratiska plats.
Folkbiblioteken som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförut-
sättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande, 
och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i 
samhället. Där skall innevånarna kunna få hjälp att lotsas till ny kun-
skap, i den snårskog av information som är så lätt att gå vilse i.
 
Varje kommundel måste tillförsäkras ett väl fungerande bibliotek 
med brett utbud av böcker och andra medier. Ett öppethållande, 
där ambitionen är att även ha lördagsöppet, som gör biblioteket 
attraktivt och lätt tillgängligt för invånarna. 
Socialdemokraterna vill stärka bibliotekens position som en själv-
klar samlingspunkt i varje kommundel. Ett tillskott på 3 miljoner 
kronor till folk- och skolbiblioteken innebär att man kan ha en 
lokal prägel och ett brett utbud av böcker och andra medier, samt 
ett öppethållande som gör biblioteket attraktivt och lättillgängligt 
för invånarna.
En av bibliotekens viktigaste uppgifter är att stimulera barns 
språkutveckling och lust till läsning. Det är därför av största vikt att 
biblioteken är involverade i skolornas läsutvecklingsprojekt.
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Yrkande: 2,5 miljoner till kommundelsnämnderna och 0,5 miljo-
ner till Kulturnämnden för ett brett utbud och generösa öppettider i 
folk- och skolbiblioteken.
 
Samla specialiserade museer
Runt om i Borås Stad finns en mängd små specialiserade museer, 
t ex Skol- och Barnomsorgsmuseet och Idrottsmuseet, som många 
gånger inte får den uppmärksamhet de förtjänar. Några ligger för 
närvarande i malpåse och andra är beroende av enskilda eldsjälars 
möjlighet till engagemang. 
För att råda bot mot detta vill vi att Kulturnämnden tillsammans med 
Lokalförsörjningsnämnden får ett utredningsuppdrag att undersöka 
möjligheten att samla befintliga mindre museer lokalmässigt. Det 
skulle kunna ge samordningsvinster genom gemensamma arrang-
emang, öppethållande, information etc.

Yrkande: Utred möjligheterna att samla småmuseerna i ett hus.

Kulturhuset 
Kulturhuset är en av Borås största och viktigaste träffpunkter. Den 
når över alla gränser och blir därigenom de många möjligheternas 
mötesplats. Ett nav i ett demokratiskt samhälle, öppet för alla på 
lika villkor. Där kan stora och små, personliga och gemensamma 
kulturupplevelser samsas sida vid sida. En oas, nära men ändå långt 
ifrån allt brus vardagen omger oss med.
Kulturnämnden har lagt fram ett förslag, som vi tycker är bra, till 
ombyggnation av Kulturhuset där även en Black Box ingår. Fullt 
utbyggt enligt kulturnämndens förslag får vi ett Kulturhus att vara 
stolta över och som underlättar gränsöverskridande kulturmöten. 

Utsmyckning vid nybyggnation
Socialdemokraterna vill återinföra 1 % regeln för konstnärlig ut-
smyckning vid nybyggnation. Det innebär att motsvarande1 % av 
byggkostnaden avsätts för konstnärlig utsmyckning. De anslagna 
medlen motsvarar idag inte på något sätt de behov som finns. Det 
är därför en kraftfull satsning för Borås fortsatta utveckling.

Yrkande: 1 % av byggkostnaden avsätts för konstnärlig utsmyck-
ning vid nybyggnationer.

Kulturskolan 
Alla ungdomar måste få möjlighet till en rikare fritid genom egna 
kulturella aktiviteter. Kommunens kulturutbud ska nå så många 
som möjligt, och barnen skall vara en prioriterad grupp i det ar-
betet. Det får inte vara en ekonomisk fråga om man väljer att gå i 
Kulturskolan. Vi vill därför att undervisning i Kulturskolan ska vara 
kostnadsfri de första två åren, så att alla kan pröva sitt intresse och 
sina talanger. Det är viktigt att man har bredd på musikutbudet, så 
olika musikinriktningar kan tillfredställas. 
Det är också viktigt att ”Kulårs” verksamheten för 7 åringar fortsät-
ter. Inte minst i de socialt mer utsatta kommundelarna. ”Kulåret” 
innebär, enligt idrottsskolans modell, att 7 åringar får pröva på olika 
kulturaktiviteter som dans, musik, drama och skapande verksamhet. 
De båda verksamheternas skilda inriktning blir ett komplement till 
varandra
Kulturen som barriärbrytande kraft måste omsorgsfullt tas tillvara. 
Kulturskolan kan där inta en central roll och vara en resurs även 
inom andra områden än rent kulturella. Det förutsätter ett utåtriktat, 
uppsökande arbete, i första hand riktat till de socialt utsatta områ-
dena Sjöbo, Norrby, Hässleholmen och Hulta. 

Genom att finnas i våra stadsdelar kan Kulturskolan riva ner murar 
och bli intressant även för andra grupper och personer än de som 
idag söker sig till och deltar i verksamheten. 

Yrkande: 1 miljon till Kulturnämnden för en avgiftsfri kulturskola 
de två första åren. 

Kulturmötesplats på Sjöbo
Vi kan nu med glädje konstatera att Sjöbo kommundel öppnat den 
50 tals biografen som finns vid Sjöbo Torg och använder den som 
en aktivitetslokal knuten till Sjöbo fritidsgård. Det är positivt att 
Sjöbo nu får en mötesplats för olika evenemang och kulturaktivi-
teter. Biografen innebär dessutom ytterligare en kommunal biograf 
där skolbio kan visas. 
Vi vill dock gå vidare för att återställa den kulturhistoriskt intres-
santa byggnad som biografen är i dess ursprungliga skick. Med 
sin tradition och historia är Sjöbobiografen såväl som Röda Kvarn 
biografen ett ansvar och en angelägenhet för hela Borås.
Kommundel Sjöbo måste jobba vidare med verksamheten för att 
hitta samarbetspartners för att på bästa sätt utnyttja lokalen. 

Gratis inträde på museerna 
Socialdemokraterna föreslår att det ska vara gratis inträde på alla 
kommunala museer i Borås. 

Yrkande: 1 miljon till Kulturnämnden som kompensation för 
fria inträden.

Fritidsgårdar
Fritidsgårdarna är samlingspunkt för ungdomen i sina respektive 
stadsdelar och kommundelscentra. Det är för oss självklart att 
kommunen ska erbjuda ett sådant alternativ för meningsfull syssel-
sättning. Den återhållsamhet som präglat fritidsgårdsverksamheten 
under flera år måste brytas för att istället ge dessa möjlighet att ta 
tillvara och främja den positiva kraft som ungdomarna represente-
rar. Bra verksamhet och generöst öppethållande är avgörande för 
att fritidsgården skall kunna vara en viktig och lockande resurs för 
ungdomar som inte finner sin plats i andra organiserade fritidsaktivi-
teter och sysselsättningar. Vi vill framhålla fritidsgårdens egenvärde 
och betydelse för just dessa ungdomar.

Vi vill också förstärka de folkbildande kvaliteter som fritidsgårdarna 
traditionellt representerar genom att ta tillvara ungdomars idéer, 
skapande förmåga och behovet av att själva få vara med och forma 
sin fritid, sina fritidsaktiviteter och sina liv. Fritidsgårdarna måste 
därför arbeta på ett sådant sätt att besökarna har möjlighet att utöva 
ett verkligt inflytande på verksamheten.

Varje kommundel ska ha minst en fritidsgård. Gårdarna ska vara 
öppna minst 5 dagar i veckan och alltid på fredag och lördag. Med 
hjälp av fritidsledare erbjuda ett så bra utbud av aktiviteter att de 
blir ett attraktivt och naturligt val för ungdomarna. 

I Borås centrum, dit många ungdomar dras på kvällstid, saknas 
något motsvarande. Vi vill i Centrums kommundel skapa dels en 
fritidsgård, dels samlingspunkter för de något äldre tonåringarna. 
 
Yrkande: Uppdra åt lokalförsörjningsnämnden att ta fram lämplig 
lokal för en fritidsgård i kommundel Centrum.



Budget 2009 Socialdemokraternas Alternativa budget 2009

  133

Yrkande: 3 miljoner kr till kommundelarna för förstärkning av 
fritidsgårdsverksamheten, för generösa öppettider och god kvalitet 
i verksamheten.

Ungdomens hus 
Socialdemokraterna vill skapa samlingsplatser i centrala lägen i 
Borås som ett alternativ i nöjesutbudet för tonåringarna. Utöver dis-
co, café, konserter och liknande kan ytterligare aktiviteter ges plats, 
öppna för såväl spontana besök som mer planerad verksamhet. 
Innan beslut om ungdomens hus fattas måste det vara bred förank-
ring kring förslaget. 

Rockborgen 
Rockborgen fyller ett stort behov hos musikälskande Boråsare. Här 
finns inte bara ungdomar och ledare, som visar ett stort engagemang 
för verksamheten, utan även personer med några år på nacken i en 
miljö som för ändamålet är helt rätt. 

Rockborgen bör därför ges bra förutsättningar för en fortsatt verk-
samhet. Det kan man göra genom att kommun som fastighetsägare 
ansvarar för lokalerna. Det är inte rimligt att lägga fastighetsskötsel 
på musikintresserade ungdomar. Därför avsätter vi 1,5 miljoner 
kronor 2009 för att göra lokalerna säkra och godkända.

Yrkande: 1,5 miljoner i investeringsanslag till Fritid- och turist-
nämnden för att renovera Rockborgen. 

Tillgänglighet för bad- och fiske
Tillgängligheten till våra sjöar och vattendrag är ett centralt inslag 
för rekreation och friluftsliv. Detta begränsas nu av bl.a. vasstillväxt 
som blivit ett problem då det försvårar tillgängligheten och minskar 
attraktionen i allt större omfattning. Bad- och fiskemöjligheterna 
försämras i första hand men också sjöns eller vattendragets värde 
som allmän rekreationsmiljö. 
I dagsläget är det oklart vem som ansvarar för tillgängligheten till 
våra sjöar och badplatser. Risken är uppenbar att ingen känner något 
helhetsansvar. Detta är säkert en av anledningarna till undermåligt 
underhåll på sina håll. 

Yrkande: Fritids- och turistnämnden får totalansvar för våra sjöar 
och badplatser 

Sjömarkenbadet
Sjömarkenbadet är ett viktigt och värdefullt rekreationsområde både 
för de boende i området men även för övriga boråsare. Inte minst 
genom de välbesökta badresorna som kommunen genomför under 
somrarna. Badområdet har emellertid fått stå och förfalla under en 
längre tid utan att någon upprustning skett. 

Yrkande: 1 miljon till Fritids- och turistnämnden i investerings-
anslag för att rusta upp och modernisera Sjömarkenbadet under 
2009. 

Omsorg om våra barn och ungdomar 

Skolans uppdrag
Satsningen på våra barn och ungdomar är god ekonomisk hushåll-
ning. Det vi gör tidigt, för våra yngre barn är en investering för 
framtiden. Barnens tidiga uppväxt påverkar deras förutsättningar 

senare i livet, och i förlängningen vilket samhälle vi bygger upp. 
Borås ska utveckla en stimulerande miljö för det livslånga lärandet. 
Det kräver ett nära samarbete mellan alla länkar i kedjan – förskola, 
grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, folkhögskolor, stu-
dieförbund, högskola och arbetsliv. 
Det är kommunens skyldighet att säkerställa att eleverna i våra 
skolor verkligen ges förutsättningar att få kunskaper, färdigheter 
och skolning i övrigt för att i framtiden delta i samhällslivet. I det 
följande anger vi inriktningen av viktiga kringverksamheter för 
att detta skall vara genomförbart. Det viktigaste enligt vår upp-
fattning är dock att huvuduppgiften att förmedla kunskap sköts på 
ett sådant sätt att alla elever får möjlighet att nå kunskapsmålen. 
Speciellt gäller det att hitta former så att samtidigt som eleverna 
ges grundläggande färdigheter i läsning, skrivning och räkning 
inte de övriga ämnena försummas. Verksamheten i klassrummen 
måste organiseras på ett sådant sätt att lärarna verkligen kan ägna 
sig åt sin grundläggande uppgift att lotsa eleverna fram till den 
måluppfyllelse som är möjlig för varje elev. 

För oss är en satsning på förskolan och dess pedagogiska innehåll 
en självklarhet. Barnomsorgen måste byggas med tanke på barnens 
behov av trygghet, gemenskap och en god omvårdnad. Det behövs 
fler vuxna både i förskolan och i grundskolan, så att alla barn får det 
stöd och den stimulans de behöver. Undervisningen måste anpassas 
efter varje elevs förutsättningar. Elever som behöver särskilt stöd 
måste få det. För mobbning i alla former skall nolltolerans gälla. 
Varje barn/ungdom skall utan rädsla eller obehag kunna gå till 
skolan. Åtgärder från skolledning, personal och föräldrar måste 
omedelbart vidtas vid minsta tendens eller aning att mobbning 
förekommer.

För socialdemokraterna är barnen och de äldre de grupper som skall 
prioriteras. Neddragningar i skolan och äldreomsorg leder tvivels 
utan till lägre kvalitet. För att kommundelarna ska slippa göra ned-
dragningar jämfört med 2008 krävs att 13 miljoner tillförs.

Yrkande: 13 miljoner till kommundelarna för att behålla samma 
nivå på verksamheten som 2008. 
 
En gemensam skola 
Det finns ett självändamål i att upptagning sker från olika bostads-
områden. Barn med olika bakgrund får träffa varandra och såväl 
rädsla för det okända som förutfattade meningar ges möjlighet att 
bytas till sin motsats.
Vi vill motverka alla former av segregering. Därför slår vi vakt om 
den gemensamma skolan och motsätter oss alla privata fristående 
skolor. Skolor i offentlig regi ger större möjligheter till insyn, och 
till att resurserna används där de behövs bäst. Vi vill ha ett större 
kommunalt inflytande vid etablering av privata fristående skolor.

Inga avgifter i skolan
Skolan finansieras med offentliga medel och är därmed avgiftsfri. 
Någon avgift för inslag i verksamheten, exempelvis vid frilufts-
dagar, skolresor eller andra aktiviteter, skall inte vara aktuell. Det 
som kan tyckas som små utgifter för somliga kan vara betungande 
utgifter för familjer med begränsat ekonomiskt utrymme. Soci-
aldemokraterna accepterar inte att någon elev måste avstå från 
deltagande i någon aktivitet eller känna sig utanför beroende på 
familjens ekonomiska situation.
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Inom förskolan förekommer också att man låter föräldrar betala för 
utflykter m m. Socialdemokraterna anser att även förskolans alla 
aktiviteter skall betalas med offentliga medel.
 
Yrkande: Inga avgifter för aktiviteter i förskola och skola

Inflytande i skolan
En försöksverksamhet med kommunala friskolor har införts. För-
slaget borde dock var mer flexibelt så även andra former för lokalt 
beslutsfattande kan användas. 
Socialdemokraterna vill skärpa förslaget så att underskott skall 
återbetalats senast andra året efter det uppstod. Det är viktigt för 
att ha kontroll över det ekonomiska resultatet. 
Elevernas inflytande skall omfatta skolans utveckling i stort inte 
bara den egna undervisningen. Även föräldrarnas möjlighet att 
påverka skolan måste stärkas. 
Inom nuvarande organisation ges varje enskild skola stora möj-
ligheter att arbeta fritt och sätta sin speciella prägel på skolan. Det 
är ytterligare ett skäl till varför något behov av privata fristående 
skolor inte finns. Vi är övertygade om att inflytande och utveckling 
bäst sker genom att samla resurserna i ett kommunalt sammanhållet 
utbildningsväsende. Där - och bara där - finns möjlighet att svara 
upp till allas behov.

Yrkande: Samtliga kommunala skolor ska få möjlighet att bli 
kommunala friskolor.

Friskvård, lunch och frukost
Idrottsundervisningen i skolan har blivit delvis eftersatt, samtidigt 
som nya fritidssysselsättningar gjort att ungdomars naturliga motion 
och rörelse blir allt mindre. Vissa skolor har gjort försök att bryta 
den här trenden. 
Socialdemokraterna föreslår att man på alla grundskolor inför tid för 
fysisk aktivitet varje dag. En kort gemensam promenad eller annan 
fysisk aktivitet borde inte vara något större praktiskt problem att 
genomföra. Ett resultat med friskare och piggare elever som orkar 
prestera goda resultat skulle inte låta vänta på sig.
”Ett äpple om dagen håller doktorn borta” lyder ett talesätt. Idag 
har äpplet i allt för stor utsträckning fått ge vika för snabbmat och 
”godis”. Ett utbud av läsk och ”godis” har inte sin plats i skolan. 
Ur ett folkhälso- och omtankes perspektiv bör därför försäljning i 
skolcaféer och varuautomater inriktas på näringsriktiga produkter 
lämpliga som mellanmål.
Bra matvanor är en förutsättning för att orka med skolarbetet. 
Eleverna ska erbjudas minst två lagade rätter att välja på varje dag. 
Kvaliteten på skollunchen ska motsvara dagens huvudmål och 
nämnderna ska avsätta tillräckliga medel för detta i sina budgetar.
I så stor utsträckning som möjligt bör hel- och halvfabrikat und-
vikas.

Skollunchen skall vara avgiftsfri både i grund- och gymnasieskolan. 
Samma grundläggande synsätt gäller vikten av att barnen får en 
ordentlig frukost. Det finns ett tydligt samband mellan att de elever 
som äter dålig frukost också äter dålig lunch, så också mellan elever-
nas frukostvanor och deras skolprestationer. Kommundelarna skall 
därför på varje skola erbjuda eleverna möjligheten till frukost. 

Yrkande: 6 miljoner till kommundelarna för att servera frukost i 
skolorna och kunna upprätthålla kvaliteten på skollunchen. 

Fler skolsköterskor
Vi vill också öka tryggheten för barnen och ungdomarna genom 
en satsning på fler skolsköterskor. Dessa arbetar i första hand med 
hälsofrågor som en viktig person i varje skolas elevhälsoteam. Men 
skolsköterskorna är också viktiga som ett kvalificerat vuxenstöd 
för många elever. Skolsköterskan kan vara en naturlig kontakt för 
flera typer av problem, och det är viktigt att skolsköterskan finns 
till hands och har tid.
Idag har varje skolsköterska allt för många elever att ta hand om. 
En skolsköterska per 400 elever är ett rimligt mått.

Yrkande: 2 miljoner tillförs kommundelsnämnderna och Ut-
bildningsnämnden för att antal elever per skolsköterska ska vara 
högst 400.

Barnomsorgspeng 
Som vi skrivit tidigare är en satsning på förskolan och dess pedago-
giska innehåll en självklarhet för socialdemokraterna. Därför säger 
vi också i varje del nej till den barnomsorgspeng borgarna vill införa. 
Vi accepterar inte att barnens behov av utveckling, trygghet och 
möjligheten att, i ett vidare perspektiv, lära känna andra barn med 
annan bakgrund och andra förutsättningar får stryka på foten. 
Kvalitetstanken tycks bli ett minne blott när sanktionsmöjligheten 
mot den som driver tillståndspliktig verksamhet utan tillstånd upp-
hävs. Det är en bra förskola föräldrar efterfrågar och våra satsningar 
bör vara en del i att göra världens bästa förskola ännu bättre.

Yrkande: Nej till införande av barnomsorgspeng.

Kommunalt vårdnadsbidrag
Socialdemokraterna har motsatt sig införande av ett kommunalt 
vårdnadsbidrag i Borås stad och kommer att verka för dess avskaf-
fande. Någon egentlig efterfrågan av ett vårdnadsbidrag från föräld-
rahåll har inte funnits. Vad föräldrar efterfrågat är bra barnomsorg. 
Detta är ett bidrag som inte leder jämställdheten i rätt riktning, 
tvärtom, när mammor ska ta ännu mer ansvar i hemmet än vad de 
gör idag. Risken är uppenbar att många, främst kvinnor, kommer att 
förlora en fast förankring på arbetsmarknaden. För oss är det viktigt 
att familjepolitiken omfattar alla och utvecklas så att möjligheterna 
ökar för alla föräldrar att vara hemma med sina barn. Det gör vi bäst 
genom att bygga ut världens bästa föräldraförsäkring ytterligare, inte 
genom ett könsrollskonserverande vårdandsbidrag.

Yrkande: Avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget.

Förskolan
Att efterfrågan på barnomsorg skulle leda till att inte alla barn får 
plats, eller att barngrupperna görs för stora, kan vi inte acceptera. 
Det skall inte finnas någon kö i barnomsorgen. Vi vill minska 
barngrupperna och är beredda att avsätta ytterligare resurser till 
utbyggnad av förskolor under perioden 2009-2011. Vår uppfattning 
är att majoriteten avsatt för litet investeringsutrymme för att detta 
skall vara möjligt. Framförallt måste de områden där barnantalet 
ökar kraftigt och provisoriska lokaler används förses med ytterligare 
förskolelokaler. Vi föreslår att under 2009 påbörja byggandet av 
förskolorna Milstolpen på Brämhult och Hestra på Norrby med 
vardera 6 avdelningar enligt lokalförsörjningens förslag. För detta 
avsätter vi 10,8 respektive 21,6 miljoner under 2009.
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Vi vill också ge kommunfullmäktige i uppdrag att fastställa ett 
förslag om lämpligt antal närvarande barn i barngrupperna. 

Allt fler människor måste idag vara beredda att arbeta på obekväma 
tider. Det ställer krav på kommunen att fullgoda möjligheter till 
barnomsorg finns även för de föräldrar som inte har sin arbetstid 
förlagt till dagtid på vardagar med semesteruppehåll mitt i som-
maren Vi anser att praktiska lösningar skall skapas så att dessa 
familjer ges möjlighet att få barnomsorg såväl på kvällar och helger 
som under juli månad. 
Kommunen skall fortsätta hitta flexibla lösningar och förbättra sitt 
utbud för de s k ”tretimmarsbarnen”. Kraven på en bra pedagogisk 
verksamhet ska kombineras med barnens och föräldrarnas behov. 
Varierande lösningar som innebär en reell möjlighet för föräldrarna 
att ha inflytande skall erbjuda vid varje enhet. Medborgarna skall 
inte uppleva att det är bättre eller sämre service beroende på var i 
kommunen de bor.

Våra barns trygghet och säkerhet måste alltid sättas i främsta rum-
met. Socialdemokraterna vill prioritera underhåll av lekplatserna i 
kommunen. Då inte bara de som finns i parker och bostadsområden 
utan också lekparker i direkt anslutning till förskolorna. 
Att hålla lekplatserna i säkert och trivsamt skick skall ske fortlö-
pande. 

Yrkande: Det skall inte vara någon kö till barnomsorg.

Yrkande: Ytterligare 3 miljoner till kommundelsnämnderna för 
att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Yrkande: Ytterligare 1 miljon kronor till Gatunämnden i investe-
ringsanslag för upprustning av lekplatser.

Yrkande: 32, 4 miljoner ytterliggare i investeringsanslag till 
lokalförsörjningsnämnden för att bygga nya förskolor.

Öppen förskola
En öppen kommunal förskola skall finnas i varje kommundel. 
Kommundelsnämnderna skall enligt vår uppfattning åläggas att 
genom aktiva åtgärder utveckla verksamheten. Den är en viktig 
träffpunkt för barn och föräldrar. Innehållet i verksamheten skall 
utformas så att den upplevs som intressant för både barn, mammor 
och pappor.

Yrkande: Det ska finnas en kommunal öppen förskola i varje 
kommundel.

Skolbarnsomsorg
Skolbarnsomsorg är en samlande, övergripande beteckning på 
fritidshem, familjedaghem och öppen fritidsverksamhet, under 
den skolfria delen av dagen. Kommunen ansvarar för att det finns 
skolbarnsomsorg och att barn erbjuds sådan verksamhet. 
Idag är barngrupperna i Borås alldeles för stora och lokalerna många 
gånger alldeles för små. Kravet på ett pedagogiskt meningsfullt 
innehåll omöjliggörs under rådande förhållanden. Det är hög tid att 
verksamheten ges möjlighet till mer än bara tillsyn. Socialdemo-
kraterna vill ha mindre grupper där det finnas personal med sådan 
utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god 
pedagogisk verksamhet kan tillgodoses i ändamålsenliga lokaler. 

Yrkande: 3 miljoner till kommundelsnämnderna för att minska 
barngruppernas storlek inom skolbarnomsorgen.

Grundskolan
Socialdemokraternas mål är att alla elever skall klara skolan med 
godkända betyg. Vi kan aldrig acceptera att man sätter mål som 
inte är i linje med detta. Det är av största vikt att politiskt prioriterar 
och styr över medel till de elever som har störst behov av dem. Alla 
elever måste få förutsättningar att nå den nivå som är acceptabel för 
respektive åldersgrupp. Grunden för att klara godkänt i alla ämnen 
är man kan läsa, skriva och räkna. 
Metoderna att utveckla och stimulera kan variera mellan olika 
skolor. Lärare och övrig personal måste ges möjlighet att utveckla 
sig själva och arbetsmetoder ex genom att vara med i matematik- 
och läsprojekt. Men även tid att föra vidare nya kunskaper och 
erfarenheter. Arbetet bör ske i ett nära samarbete med bibliotek 
och språkbibliotekarie.
En förutsättning för inlärning är att eleverna får den lektionstid 
man har rätt till. Vi kräver att Borås stad inför nolltolerans mot 
inställda lektioner. 
För att nå målen med en bra skola för alla barn behövs fler vuxna 
samt mindre klasser i skolan.
De fristående grundskolorna överkompenseras med drygt 10 mil-
joner kronor enligt vår uppfattning. Vi vill istället använda dessa 
medel i den kommunal skolan.

Det finns ett antal grundskolor i Borås som är i behov av renovering. 
Vi föreslår att man börjar med Särla- och Bodaskolan. Dessa skolor 
är dessutom extra hårt utsatta för konkurens från fristående skolor. 
Socialdemokraterna vill att man i sitt närområde ska ha en så bra 
kommunal skola att eleverna väljer den. Särla- och Bodaskolan har 
idag stora brister. För att stå sig i konkurrensen krävs renovering och 
ombyggnad. Då kan man få ändamålsenliga lokaler och en miljö 
som upplevs som trygg och säker. 

Yrkande: 7 miljoner till kommundelarna för att öka måluppfyl-
lelsen i grundskolan.

Yrkande: Påbörja ombyggnaden av Särla- och Bodaskolan .

Gymnasieskolan 
Utbildningsnämnden har fått i uppdrag att till Kommunfullmäktige 
föreslå målsättningar inom vissa områden. Socialdemokraterna 
anser att den borgerliga majoriteten sätter målet för hur många 
elever som lämnar gymnasieskolan med minst betyget godkänt 
alldeles för lågt. För oss är det inte acceptabelt, utan ett svek mot 
dessa ungdomar. Målet måste naturligtvis sättas så att alla elever 
lämnar utbildningen med minst betyget godkänt i samtliga kurser 
i ett fullständigt eller utökat program.

Det samma gäller målen att alla elever skall fullfölja sin utbildning 
och att alla elever vid Individuella programmet går vidare till ett 
nationellt program. Socialdemokraterna vill fortsätta att erbjuda ett 
bra och varierat utbud inom den kommunala gymnasieskolan. Då, 
och endast då, kan vi garantera alla elever en gymnasieskola där 
utveckling och kvalitet styr. 

Den snabba takten av friskoletableringar gör att kommunens möjlig-
het att planera minskas. Detta innebär ett hot mot den sammanhållna 
kommunala skolan och på sikt kommer detta att begränsa elevens 
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valmöjligheter då kommunen inte kommer att kunna upprätthålla 
sitt idag stora utbud.
Som socialdemokrater tycker vi det är viktigare att, som de kommu-
nala skolorna gör, erbjuda eleverna bibliotek med utbildad personal, 
bra och ändamålsenliga lokaler och utbildade lärare.
Vi vill inte se eleverna som handelsvaror där överkompenserade 
privata skolor försöker locka dem till sig genom glansiga broschy-
rer och diverse erbjudanden som fria bärbara datorer eller kortare 
skoldag.
 
Ordningsomdömen
Socialdemokrater säger nej till de skriftliga ordningsomdömen 
som införts i Borås gymnasieskola. Det är ett gammalmodigt och 
förlegat synsätt som präglar förslaget. Pekpinnar och reprimander 
kan aldrig ersätta respekt och dialog. Lugn och ro är en förutsättning 
för en bra skolmiljö, och det får vi inte genom att bygga murar och 
skapa spänning mellan elever och personal.

Yrkande: Utbildningsnämnden avskaffar de skriftliga ordnings-
omdömena på gymnasiet. 
 
Individuella programmet
Gymnasieskolan måste utvecklas så att fler elever når de gemen-
samma målen och får de kunskaper som krävs för ett bra liv både 
vad gäller arbete och fritid. Det individuella programmet och gym-
nasieskolans förutsättningar att möta och fånga upp de elever som 
saknar behörighet att söka ett nationellt program måste öka.
Grundläggande är vidare att individuella programmet kan erbjuda 
en utbildning där även idrott, friskvård, estetisk verksamhet, och 
tider i idrottshall ingår. Programmet skall ha hög kvalitet och utgöra 
den ibland nödvändiga bron mellan grund- och gymnasieskolan. 
Då kan studieavbrott och avhopp minimeras. 
Kommunen har enligt Skollagen skyldighet att löpande hålla sig 
informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skol-
plikt men inte fyllt 20 år är sysselsatta. Syftet med detta är att kunna 
erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. För att klara av detta 
krävs att skolan har ett tätt samarbete med andra kommunala verk-
samheter såsom socialnämnden och kommundelsnämnderna.

Yrkande: Utbildningsnämnden ska få ett tydligt uppdrag att sköta 
uppföljningen av ungdomar som inte går ett nationellt program i 
gymnasiet. 

Vuxenutbildning och SFI
Socialdemokraterna menar att alla som har behov av SFI skall få 
påbörja sin utbildning inom rimlig tid. Kostnaden för detta borde 
rimligtvis i förlängningen motsvaras av en minskning av utbetalat 
försörjningsstöd när personerna i fråga får möjlighet till egen för-
sörjning genom arbete eller studier. Men om man inte kan svenska 
språket är det mycket svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det 
leder till en ond cirkel då personer som under lång tid står utanför 
arbetsmarknaden också får svårare och svårare att ta sig in på den-
samma. Därför bör man under SFI-tiden betydligt utöka möjligheten 
till utbildning och/eller praktik inom lämpliga yrkesområden. 

Yrkande: 2 miljoner till Utbildningsnämnden för att införa utbild-
ning och/eller praktik i SFI-undervisningen

Omsorg - omvårdnad 
Alla ska med trygghet kunna se fram mot ålderdomen och alla som 
behöver stöd ska få det. Det stöd och den hjälp som omsorgen ger 
ska utgå från individens behov och förutsättningar. Det är av största 
vikt att biståndsbedömning är behovsstyrd och inte åldersstyrd. Rätt 
till inflytande över den egna omsorgen är en självklarhet och livs-
kvalitet ett centralt begrepp. Aktivitet av olika slag - fysisk, psykisk 
och social - höjer livskvaliteten, bidrar till ett hälsosamt åldrande och 
till att skjuta upp behovet av mer omfattande vårdinsatser. 
Omsorgen måste prioriteras i fördelningen av resurser. Våra boen-
den för äldre ska hålla hög kvalitet och alla ska ha rätt till en egen 
bostad. De som vill bo kvar i hemmet ska ha möjlighet till det. För 
detta krävs bra boende, bra hemtjänst, korttidsplatser, hemsjukvård, 
rehabilitering och en väl fungerande färdtjänst.

Människor blir av olika anledningar ofrivilligt ensamma och vi 
kan idag konstatera att ensamhushållen blir fler. Olika typer av 
träffpunkter får en allt viktigare funktion och kan inte nog betonas. 
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.

Boende och service för äldre och funktionshindrade ska i huvudsak 
drivas i offentlig regi. Vi tror inte på att bygga upp dubbla organi-
sationer. Kommunens resurser skall användas till omvårdnad och 
inte till ökad administration. 

Yrkande: Biståndsbesluten ska följas upp inom 3 månader för att 
säkerställa att rätt beslut tagits. 

Kundval
Socialdemokraterna avvisar den s k Kundvalsmodellen inom 
äldreomsorgen. Oklarheterna i utredningen är för många och 
den sammanhållna äldreomsorgen kommer att slås sönder. Den 
individuella vård- och omsorgsplaneringen, där alla yrkesgrupper 
kring brukaren finns med, kommer att raseras. Helhetsperspektivet 
försvinner och antalet personer som utför insatser minskar inte 
– snarare tvärtom.
Vi vill värna och stärka kvaliteten genom att istället för skenbara 
s k valfrihetsreformer utveckla den kommunala äldreomsorgen 
utifrån de äldres behov samtidigt som vi vill öka de äldres och 
anhörigas inflytande. 
Genom vidareutbildning, kompetensutveckling, inflytande och an-
svar gör vi personalen delaktig i en utvecklingsprocess där ledordet 
är kvalitet med nöjda brukare, anhöriga och personal.

Yrkande: Nej till att införa kundvalssystemet 

Flerspråkighet
De äldre som har problem med svenska språket ska få stöd genom 
att kommunen rekryterar flerspråkig personal. Det ska också finnas 
avdelningar på våra äldreboenden där större språkgrupper kan bo 
tillsammans. 

Yrkande: Kommunen skall aktivt verka för att rekrytera flerspråkig 
personal.
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Trygghetsboende
Det finns ett behov av ”akutplatser” i Borås. Det handlar inte alltid 
om medicinska insatser utan stödet kan vara av social karaktär. 
En anhörigs sjukdom eller död, problem med bostaden vid t ex 
strömavbrott eller andra händelser som inte går att förutse.

Yrkande: Socialdemokraterna föreslår att Kommunstyrelsen får 
i uppdrag att upprätta en plan för trygghetsboende. 

Förebyggande äldrevård
Under flera år har en röd tråd i våra budgetförslag varit att markera 
vikten av att satsa förebyggande. Så även i år. Att investera före-
byggande är att spara såväl mänskligt som ekonomiskt. Genom 
att fokusera på det friska och de resurser som varje person besitter 
kan funktioner behållas längre och ge möjlighet till en rikare och 
mer livaktig tillvaro. Därmed senareläggs också behovet av tyngre 
vård.
 
Det är av största vikt att man har träffpunkter för äldre i alla kom-
mundelar där man kan äta, umgås och delta i olika aktiviteter. Ingen, 
oavsett omvårdnadsbehov, skall behöva vara ofrivilligt ensam.
Aktiviteter av olika slag - fysiska, psykiska och sociala - är viktiga 
för ett hälsosamt åldrande. Det ska finnas minst en kommunalt an-
ställd samordnare i varje kommundel som arbetar med att få igång 
olika aktiviteter, samordna insatser från frivilliga organisationer, 
stödja närstående, uppsökande verksamhet etc. Just samarbete med 
olika frivilliga och ideella krafter ger både högre kvalitet och lägre 
kostnader. Ett bra exempel på hur detta kan fungera är seniorboendet 
i Gånghester, där PRO sköter verksamheten vid träffpunkten.

Yrkande: Ge uppdrag åt alla kommundelar att ordna träffpunkter 
för äldre.

Yrkande: Ge uppdrag till alla kommundelar att ha minst en 
restaurang för äldre inom kommundelen samt arbeta för att hitta 
olika alternativ av tillagad mat som hemtjänsten levererar. För detta 
avsätter vi 5 miljoner kronor.

Boendeservice
Kommunfullmäktige beslutade under 2004 på förslag av Social-
demokraterna om kommunala jobb med anställningsstöd. Genom 
detta stöd initierande kommundel Sjöbo Boendeservice som idag 
finns tillgängligt i alla kommundelar. Det är en väl fungerande 
verksamhet där de äldre genom ett enkelt beställningsförfarande 
snabbt får hjälp med enklare uppgifter de själva har svårt att utföra. 
Boendeservice är till sin karaktär ett komplement till övrig verksam-
het. Servicen förhindrar inte bara olyckssituationer utan är också 
en social kontakt som aktiverar de äldre och bidrar till trygghet och 
upplevelsen att vara viktiga i samhället.

Yrkande: Boendeservice ska finnas tillgänglig i hela kommu-
nen.

Anhörigstöd
Anhöriga beräknas utföra två tredjedelar av den totala vården och 
omsorgen för äldre i Sverige. Idag ser stödet till de anhöriga olika ut i 
kommundelarna. Socialdemokraterna föreslår ett mer likartat arbete 
vad gäller stödplaner, stödpersoner och stödgrupper för närstående 
och att ett program för detta arbetas fram av Kommunstyrelsen.

Yrkande: Ge uppdrag till Kommunstyrelsen att arbeta fram 
ett program för ett likartat kommungemensamt arbete vad avser 
anhörigstöd.

”Seniorboende” 
Vi vill även ha en rejäl satsning på att få fram välanpassade bostäder 
för äldre, så kallade seniorboende eller Bokvämt lägenheter. Lyckas 
vi med det innebär det att tryggheten och bekvämligheten för de 
äldre ökar samt att villor och andra boenden blir lediga för andra 
åldersgrupper. Det leder till större rörlighet på bostadsmarknaden 
och gynnar alla bostadssökande. Vi vill ge ett tydligt uppdrag till alla 
våra kommunala bostadsbolag att bygga lämpliga seniorbostäder 
i kommundelarna.

Yrkande: Ge uppdrag till alla kommunala bostadsbolag att under 
2009 påbörja arbetet att bygga nya seniorbostäder samt certifiera 
befintliga lägenheter till ”Bokvämtstandard”.

Handikappanpassning
I investeringsbudgeten avsätts 1 miljon årligen för att föreslå åtgär-
der som ökar tillgängligheten för grupper med rörelsehinder eller 
personer med funktionsnedsättning.
Socialdemokraterna anser att satsningen är mycket angelägen. 
Erfarenheten från tidigare handikappanpassningar har visat att 
åtgärder av här aktuellt slag ligger på en helt annan utgiftsnivå än 
den föreslagna miljonen. Vi anser det därför riktigt att redan i bud-
geten avsätta tillräckliga medel med hänsyn till detta och föreslår 
ytterligare 1 miljoner kronor. Det skulle innebära ett kraftfullare 
steg för att uppfylla målen för handikappolitiken som innebära 
att enkelt avhjälpta hinder skall vara borta till 2010. Att i sena 
skeden behöva konkurrera om investeringsutrymmet med andra 
behov har tidigare visat sig negativt för åtgärder som exempelvis 
handikappanpassningar. 

Yrkande: Avsätta ytterligare 1 miljoner kronor i investeringsmedel 
till lokalförsörjningsnämnden för att öka tillgängligheten i kom-
munala lokaler.
 
Social omsorg 
Socialnämndens ansvarsområden är individ- och familjeomsorg 
samt insatser för funktionshindrade. För socialdemokraterna står 
verksamhet till de som har det tuffast i vårt samhälle högts på 
prioriteringslistan. 
Vi vill aktivt fortsätta att utveckla socialnämnden till den resurs 
som det var tänkt 2005 när socialnämnden startade - en nämnd 
med kompetens inom områden som kommundelsnämnderna inte 
själva kan ha. Ska man klara detta måste dialogen med kommun-
delsnämnderna förbättras. 
Arbetet skall bedrivas nära människorna. Förebyggande insatser 
ska prioriteras för att undvika kostsamma vårdinsatser.
Socialdemokraterna anser att de 7 miljoner kronor som är avsatta 
till en centrala bufferten för individ- och familjeomsorgen skall 
tilldelas Socialnämnden i budgetram

Yrkande: Tillföra Socialnämnden 7 miljoner kronor 

Försörjningsstöd
Försörjningsstöd är ett nödvändigt skyddsnät men har en passivise-
rande effekt om man är tvungen att uppbära det över en längre tid. 
Vi vill därför tidigt sätta in kraftfulla åtgärder som leder till arbete 
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eller utbildning. För att klara detta så krävs det en väl fungerande 
samverkan med andra aktörer som ex. försäkringskassan och ar-
betsförmedlingen.

Det är viktigt att ungdomar kan få sommarjobb. Speciellt viktigt 
kan detta vara för ungdomar som kommer från familjer som helt 
eller delvis är beroende av försörjningsstöd. Kommunens regler för 
försörjningsstöd skall därför utformas så att höjning av barnbidrag 
och ersättning för sommarjobb inte medför att familjens försörj-
ningsstöd minskas. 

Yrkande: Kommunens mål skall vara att alla ungdomar under 
25 år skall ha arbete eller utbildning inom 3 månader och personer 
däröver inom 6 månader om man uppbär försörjningsstöd.

Yrkande: Försörjningsstöd skall inte minskas på grund av höjning 
av barnbidrag eller barns sommarjobb.

Handikappomsorgen
Detta är en verksamhet som under lång tid fått stå tillbaka. Nu är 
det dags att även personalen inom omsorgen ges utbildnings- och 
utvecklingsmöjlighet för att höja kvalitén i verksamheten. Det 
kommer att krävas mycket insatser då en stor del av personalen 
inte har relevant utbildning. 

Yrkande: Kommunens mål skall vara att inom 5 år ligga på 
samma utbildningsnivå för personal inom handikappomsorgen 
som för personal inom omvårdnadsområdet vilket för närvarande 
är ca. 80%.

Kontaktpersoner
Kontaktpersonerna möjliggör på ett mycket konkret sätt deltagande 
i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning och utgör 
därigenom ett mycket viktigt inslag i handikappomsorgen. Ett 
problem idag är att det finns alldeles för få kontaktpersoner och ett 
måste är att fler engageras för uppgiften. En del lösning kan vara 
att höja den idag låga ersättningen för att nå rimlig ekonomisk 
kompensation. 

Yrkande: Se över ersättningsnivåerna till kontaktpersoner 

Psykisk funktionsnedsättning
Personer med psykisk funktionsnedsättning skall uppmärksam-
mas mer. De måste få sina behov tillgodosedda. För detta krävs 
att regionen och kommunen samverkar; inte bara om de enskilda 
vårdtagarna utan också om de resurser som finns så att dessa 
utnyttjas effektivt. Det är viktigt att vi inte bygger upp parallella 
verksamheter. Vi måste utveckla den uppsökande verksamheten 
tillsammans för att upptäcka behoven.

Bostadslösa
Ingen skall behöva vara bostadslös i Borås. Det är Socialdemokra-
ternas absoluta ståndpunkt. Men när det gäller att omsätta detta till 
handling är det inte mycket från den borgerliga majoriteten som 
visar på någon förbättring av situationen. Lämpliga fastigheter har 
sålts och inga beslut om användning av de fastigheter som finns 
kvar har tagits. Socialnämnden försöker hitta lösningar genom 
t ex övergångsbostäder och boendemoduler. Det är ändå bara 
tillfälliga lösningar. Visserligen bör lösningarna vara tillfälliga för 
den enskilde, men för Borås Stad behövs permanenta alternativ att 

erbjuda dem som är i behov av det. En nollvision måste gälla. Då 
krävs kraftfulla insatser omedelbart så att kommunen i alla led kan 
arbeta enligt denna vision. Det är en självklar rättighet att varje 
människa skall ha tak över huvudet. 

Yrkande: Lokalförsörjningsnämnden i samarbete med kommun-
styrelsen får i uppdrag att snarast under 2009 ta fram förslag som 
ger de bostadslösa ett hållbart och långsiktigt boende. För detta 
anslår Socialdemokraterna 5 miljoner.

God Man
Det är viktigt att en översyn av God Man organisationen görs och 
att ett aktivt arbete genomförs i syfte att förstärka den. Flera Gode 
Män behövs och utbildning är ett viktigt inslag för att underlätta 
rekryteringen. 

Yrkande: Göra en översyn av God Man organisationen. 

Integration 

Nolltolerans mot främlingsfientlighet
Oavsett etnisk bakgrund har alla en plats i ett socialdemokratiskt 
samhälle. I Borås skall det vara självklart med nolltolerans mot alla 
former av främlingsfientlighet och rasism. Insatserna för att främja 
mångfald och förståelse mellan människor måste öka. De tendenser 
till främlingsfientlighet och rasism som finns måste stävjas. 
Socialdemokraterna i Borås vill ta vara på det multikulturella 
Sverige genom att göra mångfalden synlig, t ex med kulturmöten 
på olika nivåer i skolan och i samhällets kulturliv. Mångfalden ska 
ses som något lärorikt; en resurs som berikar oss, skapar förståelse 
och utvecklar oss alla.

Barn är bäst på integration och därför är det viktigt att barn med 
olika bakgrund träffas så de goda förutsättningarna inte begränsas 
genom en tidig segregering. 
Socialdemokraternas ambition är att förberedelseklasser, som idag 
främst finns i invandrartäta områden, i betydligt högre grad skall 
ha sin verksamhet i ej invandrartäta områden. 
Lika viktigt är att inte slå sig till ro med dagens modell för förbere-
delseklasser utan vara öppen för andra lösningar. Hela eller delar 
av undervisningen kan mycket väl vara gemensamma för elever 
i förberedelseklasser och andra elever och därigenom relations 
skapande. 

Bra verksamheter gör stadsdelarna intressanta och levande. Vi vill 
se kulturskolan som en resurs för barn och ungdomars utveckling 
även inom andra områden än det rent kulturella. Kulturens barriär-
brytande krafter kan t ex vara viktig för barns sociala och språkliga 
utveckling. Vi vill att Kulturskolan även ska arbeta utåtriktat med 
en uppsökande verksamhet, i första hand på socialt utsatta områden 
på Sjöbo, Norrby, Hässleholmen och Hulta.

Yrkande: Hässlehus fritidsgård skall ligga kvar vid Hässletorg.

Mångfald en resurs
Genom satsningar redan i förskola och skola, exempelvis på 
språkstödjare, ökar invandrarnas möjlighet att snabbt komma in 
i samhället. Skolan och förskolan är då naturliga mötesplatser 
där mångfalden, och kunskapen om mångfalden, är en resurs att 
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ta tillvara. Därför är det mycket viktigt att föräldrar till barn med 
invandrarbakgrund tar plats i skolan. Idag saknar denna gruppen 
till stor del inflytande i skolan. Föräldrautbildningar kan vara ett 
led för att uppnå detta.

Vi vill medverka till att barnen till första och andra generationens 
invandrare får en meningsfull fritid. Men också, där behov finns, 
strukturerad hjälp vid vistelse på fritidsgården för att på ett bra sätt 
klara skolarbetet – exempelvis hjälp med läxläsning. Ett steg är då 
att stärka fritidsgårdarna i dessa områden. För att knyta till sig ledare 
med ursprung i invandrargrupperna är vi beredda att avsätta sär-
skilda resurser och för ändamålet vill vi anslå 1 miljoner kronor.

Yrkande: 1 miljon kr till kommundelsnämnderna Brämhult, 
Norrby, Sjöbo och Trandared för riktade satsningar till fritidsgår-
darna i dessa kommundelar.

Minoritetspolitiskt program 
Målet för den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de 
nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande 
samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. 
Minoritetsspråken år samiska, finska, meänkieli, romani chib och 
jiddisch.
Det är angeläget för Borås som invandrarkommun att utreda hur 
vi lever upp till de krav som finns för att skydda de nationella 
minoriteterna. I Borås bor ca 6 000 invånare med finsk bakgrund 
så frågan berör i högsta grad vår kommun. Kommunfullmäktige 
beslutade i september 2006 att ge Socialnämnden i uppdrag att ta 
fram ett förslag till ett behovstäckande minoritetspolitiskt program 
för Borås Stad. Socialdemokraterna anser att det är en fråga med 
hög prioritet, och att det har tagit alldeles för lång tid. Arbetet med 
ett program måste, i dialog med berörda grupper, skyndsamt fortgå 
och ligga till grund för kommunens vidare arbete. 

Yrkande: Under 2009 ta fram ett minoritetspolitiskt program.

Landsbygdsutveckling
I en tid med allt större koncentration av resurser till storstäder och 
större befolkningscentra är det viktigt att inte glömma bort lands-
bygden. Det finns en stark utvecklingspotential och engagerade 
människor i de mindre orterna som är beredda att bidra till att ”hela 
samhället skall leva”. Resurser är dock ofta en begränsningsfaktor. 
Vi vill inrätta ett särskilt anläggningslån/projektbidrag som lokala 
utvecklingsgrupper ex byalag kan ansöka om

Yrkande: Ge Fritids- och Turismnämnden i uppdrag att inrätta 
särskilda anläggningslån för lokala utvecklingsgrupper. För ända-
målet anslås 2 miljoner kronor i investeringsanslag.

Utveckla våra tätorter
Borås Stad har tidigare på ett förtjänstfullt sätt upprustat centrum-
miljöer ute i stadsdelarna. Bl a har de centrala delarna i Viskafors, 
Fristad och Sjöbo fått välbehövliga uppfräschningar. Var och en 
kan se med egna ögon vilket lyft detta inneburit. Återstår gör bl a 
Sandared och Sjömarken. Nästa steg i denna utveckling är att även 
upprusta de mindre tätortscentra som finns i ex Dannike, Sandhult, 
Hedared, Kinnarumma m fl. Detta är viktigt för att bibehålla och 
förbättra attraktiviteten även i dessa orter. 

Yrkande: 1 miljon kr i investeringsmedel till kommunstyrelsens 
förfogande för att utveckla kommunens mindre tätorter

Bevara befintliga skolor 
Vi vill värna om att alla våra tätorter inte bara skall bibehållas som 
attraktiva boendealternativ utan också få möjlighet att utvecklas. En 
viktig förutsättning för detta är att det även fortsättningsvis finns en 
väl fungerade grundskola på de orter som idag har skolor. Därför 
måste erforderliga resurser avsättas för detta, både vad gäller drift 
och investering.

Gång- och cykelvägar
Staden har under en period satsat, med statlig medfinansiering, 
mycket resurser på att bygga ut cykelvägnätet inom Borås centralort. 
Stora delar av det planerade GC-nätet har blivit utförda, till glädje 
för folkhälsa och miljö. Nu anser vi att fokus skall ligga på de yttre 
kommundelarnas behov. Stockaströmmen (Viskafors), Sjöhagen/
Björvik (Sandared) och den felande länken mellan Sjömarken/
Sandared är sådana angelägna projekt. I några av dessa objekt är 
Vägverket väghållare, men vi socialdemokrater anser att staden bör 
ta initiativet till samtal kring finansiering och utförande. 

Kommunen som arbetsgivare 
En bra kommunal verksamhet måste ständigt utvecklas så att den 
uppfyller kommuninnevånarnas krav på effektivitet och service. För 
att klara detta måste vi kunna rekrytera och behålla rätt personal. 
Då krävs att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare som 
erbjuder sina anställda goda villkor. Förutsättningen för detta är ett 
positivt arbetsklimat och god arbetsmiljö där inflytande, delaktighet, 
ansvarstagande och personlig utveckling är en rättighet för alla 
anställda. Svårigheten för kommunerna att rekrytera kvalificerad 
personal kommer inte att minska inom överskådlig tid. Tvärtom 
kan vi vänta oss större konkurrens om arbetskraften.

Under perioden 2009 - 2018 beräknas 2 323 personer gå i ålders-
pension. Den största andelen pensionsavgångar finns bland skol-, 
vård- och omsorgspersonal. Det totala rekryteringsbehovet beräknas 
till drygt 8 000 helårsarbetare fram till 2016. Detta innebär en stor 
utmaning. Socialdemokraterna vill att Borås Stad skall vara en 
arbetsgivare som tar ansvar för sin personal. Genom bl a vidare-
utbildning och möjlighet att utvecklas skapar vi förutsättningar att 
lyckas och kan då även framledes erbjuda en bra omvårdnad. 

Utbildning
Borås Stad har under ett antal år vidareutbildat anställd personal 
inom omvårdnadsområdet. För anställda inom äldreomsorgen är 
siffran omvårdnadsutbildade idag knappt 80 % och inom handikap-
pomsorgen betydligt lägre. Av de som nyanställs har endats 50 % 
relevant utbildning. Vi ser med oro på hur detta för framtiden kan 
komma att påverka andelen utbildad personal och i förlängningen 
innebära en risk att kvalitén sjunker inom äldre- och handikapp- 
omsorgen.

Utbildningssatsningen av omvårdnadspersonal måste fortsätta 
och motsvarande relevanta utbildningsinsatser, vidareutbildning 
och kompetensutveckling måste också omfattar all personal inom 
omsorgen.
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Attraktiv arbetsgivare
Vi anser att det, genom att erbjuda anställda heltid alternativt den 
sysselsättningsgrad man önskar, är möjligt att minska det framtida 
rekryteringsbehovet och samtidigt erbjuda mer attraktiva anställningar 
inom Borås Stad. Det innebär att vi lägger ett tydligt genusperspektiv 
på vår organisation. Med stor sannolikhet kan detta göras utan att öka 
kommunens kostnader. Vi får bättre arbetsmiljö och höjer verksam-
hetens kvalitet. Inom en treårsperiod skall alla anställda inom Borås 
Stad erbjudas heltid alternativt den sysselsättningsgrad man önskar. 
En plan för hur detta skall genomföras bör snarast tas fram.

Den största delen av personalens utveckling sker i det dagliga 
arbetet. Om vi vill uppfattas som en attraktiv arbetsgivare måste vi 
satsa på kompetenshöjning. Kompetens vidgas inte enbart genom 
utbildning utan kan även utvecklas via exempelvis studiebesök, 
arbetsbyte samt att pröva på andra arbetsuppgifter. 
Det finns en positiv koppling mellan satsning på kompetensutveck-
ling och hälsa. Vi vill att Borås Stad skall vara en attraktiv arbetsgi-
vare och därför anser vi att ökade satsningar på kompetenshöjande 
åtgärder är av yttersta vikt.

Borås Stad garanterar elever som väljer omvårdnadsprogrammet 
och går ut med godkända betyg arbete hos Borås Stad. 

Yrkande: Inom tre år skall alla anställda inom Borås Stad erbjudas 
heltid. Heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet.

Yrkande: Ta fram en gemensam policy för personalförmåner.

Yrkande: Elever som går ut från omvårdnadsprogrammet med 
godkända betyg skall garanteras fast jobb hos Borås Stad. 

Yrkande: Målet är att så många elever väljer omvårdnadspro-
grammet att det täcker kommunens framtida rekryteringsbehov 
inom omvårdnaden.

Bemanningsekonomi
Ett steg på vägen mot en attraktiv arbetsgivare kan vara att använda 
den modell, Bemanningsekonomi, Kommunal initierat. Modellen 
gör det möjligt att ge tryggare anställningar med betydligt färre 
timanställda, möjlighet att påverka sin sysselsättningsgrad, minskad 
personalrörlighet, lägre sjukfrånvaro och högre kvalitet i service 
och omvårdnad.
Den ger en verklighetsbaserad bild av hur bemanningen på arbets-
platsen ser ut och visar människorna bakom siffrorna.
Metoden som bygger på beräkningar av bl a arbetad tid, frånvaro i 
timmar och bemanningskostnaden i kronor, istället för i ekonomiska 
och administrativa schablonmått, ger kontroll över bemanningseko-
nomin. Det i sin tur innebär ett ekonomiskt resultat som kan föras 
tillbaka till verksamheterna i form av kvalitetshöjande åtgärder.
Socialdemokraterna vill att det påbörjade arbete med äldreomsorgen 
i Brämhults kommundel fortsätter under 2009 för att sedan gå vidare 
i hela kommunen. 

Arbetstidsmodeller
Anser man som vi att inflytande, delaktighet och ansvarstagande 
är viktiga och positiva faktorer för arbetsmiljön så krävs ökade 
möjligheter att påverka sin arbetssituation. Ett sätt att ta sig an denna 
fråga är genom utveckling och införande av ytterligare flexibla ar-
betstidsmodeller. Vi är övertygade om att det på sikt leder till minskad 

sjukfrånvaro, färre timanställda, bättre kontinuitet och kvalité vården, 
jämnare arbetsbelastning och ökad möjlighet att jobba kvar till pen-
sion. Detta resulterar i bättre resursutnyttjande, både ekonomiskt och 
mänskligt. Flera av våra anställda måste få möjligheten att påverka 
förhållandet mellan arbete och fritid. 

Hälsa
Sjukfrånvaron i Sverige är hög, inte minst inom den kommunala 
sektorn. Borås Stad har i jämförelse med övriga kommuner en för-
hållandevis låg sjukfrånvaro men den är trots det alldeles för hög. 
Det finns speciellt två områden vi vill se förändringar inom. Dessa 
är rehabilitering/ omplacering och hälsoundersökningar.
Rehabilitering syftar till att ge arbetstagare som fått en försämrad 
funktion möjlighet att fungera så bra som möjligt i lämpligt arbete. 
En framgångsrik rehabilitering bör leda till att arbetstagaren i första 
hand ska återgå till sitt vanliga arbete eller där så inte är möjligt bli 
kvar på sin arbetsplats. Varje förvaltning har ansvar för att vid behov 
aktivt söka lösningar inom andra förvaltningar. Vår uppfattning är 
att detta inte fungerar på ett tillfredsställande sätt idag. 

För att kunna påverka sjukfrånvaron måste man ha kontroll på sin 
hälsa. Därför bör Borås Stad erbjuda en återkommande hälsounder-
sökning var femte år till alla anställda. Den ökade kostnaden om några 
hundralappar per anställd får vi säkert tillbaka genom att hälsobefräm-
jande åtgärder kan sättas in i rätt tid. Det är inte acceptabelt att man 
behandlas olika inom kommunen beroende på om man är anställd 
på en förvaltning med god alternativt dålig ekonomi. En gemensam 
policy för hur dessa frågor skall hanteras bör därför tas fram.

Yrkande: Alla anställda skall erbjudas hälsoundersökning var 
5:e år.

Fria arbetskläder
Frågan om fria arbetskläder har i Borås blivit en jämställdhetsfråga. 
Det är hög tid att även de som arbetar med omvårdnad av olika slag får 
lämplig utrustning för sitt jobb. För de, i allmänhet män, som arbetar 
på den tekniska sidan har arbetskläder länge varit en självklarhet. 
I några fall har kommundelsnämnder gjort engångsinsatser för att 
anskaffa arbetskläder. 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 kontinuerligt och 
strukturerat avsätta tillräckliga resurser för detta ändamål.

Yrkande: Fria arbetskläder för alla som behöver det i sitt jobb

Kommunens resultat
Socialdemokraterna budgeterar ett resultat på ca 80 miljoner kr. 
Jämfört med majoritetens budgetförslag ger vi nämnderna yt-
terligare 57,5 mnkr för välbehövliga satsningar. Dessa satsningar 
finansierar vi genom:

Ianspråktagande av de 7 mnkr som är avsatta för kundval och vård-
nadsbidrag, samt de 8,3 mnkr som är avsatta som buffert för fristående 
skolor. Bufferten på 5 mnkr  som används för utvecklingsenheten 
ingår som en del i den satsning på 5 mnkr kr som görs direkt på grund-
skolan. De 7 mnkr kr som finns i bufferten för socialnämnden läggs 
redan i budgeteringsskedet ut på socialnämnden i vårt förslag. 

Dessutom så använder vi 10 mnkr som är överkompensation för de 
fristående skolorna.  Lägre budgeterat resultat 20,2 mnkr.
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BUDGET 2009

Startläge Aktuellt beredningsläge
ÅRETS RESULTAT RAMBESLUT KS 2008-06-16 114,6 114,6

Förändringar i den centrala ekonomin efter rambeslut
Lägre skatteunderlagsprognoser 2008 och 2009 -51,2 -60,1
Något lägre befolkningsprognos jmf rikssnittet -1,0 -1,0
Lägre prel taxeringsutfall 2007 för Borås -0,2% -0,6 -0,6
Bättre utfall för kostnads- och LSS-utjämningen 10,9
Regleringsbidrag 6,5 6,5
Budgetpropositionen. Lägre arbetsgivaravgifter 17,3
Finansnettot förändrad bedömning 5,0
Avskrivningar förändrad bedömning 7,0
RESULTAT FÖRE BUDGETPROCESS 68,3 99,6

Äskanden:
Övriga nämnder exkl KDN -49,1 -26,9
Socialnämnden -17,2 -22,6
KDN 0,0 -47,7
SUMMA ÄSKANDEN -66,3 -97,2

Resultat KB 2008-09-08. Utgångsläge efter nämndförslag 2,0

Aktuellt beredningsläge 2,4

Centralt avsatt (Kostnadsförd inom Resultatet) 112,5 35,0 5,9 Ren Buffert

Socialnämnd
IFO utöver ram 7,0 0,0
SocN tillkommande kostnader 6,0 6,0 Psykiatri K-bidrag
LSS 10,0 0,0 Utöjkad verks Ingår i K-bidrag

KDN
Omställningsreserv nya friskolor Grundskolan 10,0 0,0 Reserv för osäker volym ht09

Kommunstyrelsen
Kollektivtrafik 5,0 0,0 Fler Gasbussar. Ingår i K-bidrag
BoråsBorås, projekt 1,0 1,0 Till KS-förfogande K-bidrag
KLK äskanden 0,45 0,0 Ny tjänst, Ingår i K-bidrag

LFN
Underskott tomma äldrebostäder 3,0 3,0 K-bidrag

Utbildningsnämnd
Friskolor utöver ram 5,0 0,0 Neddragning av buffert

Avsättningar/övrigt
Förbifart Sjöbo 0,0 0,0 90 mnkr avsatt tom 2007
LSS utjämning avsedd till pensionsavsättning 30,0 0,0 Ingen Pensionsavsättning
Välfärdsreformer 20,0 0,0 Utlagt 2,0 till vårdnadsbidrag
Sponsring - Marknadsföring KLK 0,4 Till KS-förfogande K-bidrag
Tilläggsavtal Hälso- och sjukvårdsnämnden 0,8 Till KS-förfogande K-bidrag
Skolan - höja resultaten, språkstöd mm Utv.enheten och KDN 0,0 Till KS-förfogande K-bidrag
Kollektivtrafik. Förändrade taxor utreds 13,0 Till KS-förfogande K-bidrag
Attraktiv stad. Projekt för utveckling av staden 4,0 Till KS-förfogande K-bidrag
Attraktiv stad. Stöd till lokal utveckling 1,0 Till KS-förfogande K-bidrag
Buffert/oförutsedda kostnader 15,0 5,9 Buffert

Summa minskad Reserv = Högre resultat 0,0 77,5

KOMMUNENS RESULTAT 2,0 79,8 Mål 115-160 mnkr

2008-10-21
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Drift
0,5 mnkr till Socialnämnden för ökat stöd till frivillighetsorgani-
sationer.

Tillföra Socialnämnden 7 miljoner kronor 

13 miljoner till kommundelarna för att behålla samma nivå på 
verksamheten som 2008. 

2,5 miljoner till kommundelsnämnderna och 0,5 miljoner till Kul-
turnämnden för folk- och skolbiblioteken, för ett brett utbud och 
generösa öppettider.

1 miljon till Kulturnämnden för en avgiftsfri kulturskola de två 
första åren. 

1 miljon till Kulturnämnden som kompensation för fria inträden.

3 miljoner kr till kommundelarna för förstärkning av fritidsgårdsverk-
samheten, för generösa öppettider och god kvalitet i verksamheten.

2008-10-21

Budget 2009 - Socialdemokraternas alternativa förslag

Tkr K-bidrag Ram Förslag från Avvikelse Förslag Lägre Nettokost
Nämnd 2 008 Uppräkning 2 009 Nämnderna mot ram KS arb.giv.avg 2 009
Kommunfullmäktige 8 700 400 9 100 9 100 0 0 0 9 100
Revisorskollegiet 3 300 100 3 400 3 700 300 300 0 3 700
Kommunstyrelsen 0
-kommunledning KLK 52 950 1 450 54 400 56 420 2 020 850 -250 55 000
-kommunledning ADK 14 700 400 15 100 15 100 0 -2 000 -350 12 750
-kommungemensamt 216 400 5 100 221 500 230 402 8 902 10 650 -250 231 900
Valnämnden 300 1 500 1 800 1 800 0 0 0 1 800
Överförmyndarnämnden 3 600 100 3 700 5 085 1 385 800 0 4 500
Lokalförsörjningsnämnden 0
-lokalförvaltning 0 0 0 2 698 2 698 0 0 0
-övrigt 23 300 550 23 850 30 361 6 511 7 000 -250 30 600
Fritids- och turistnämnden 0
 -fritid- och turism 108 550 2 850 111 400 113 930 2 530 0 -150 111 250
 -föreningsbidrag 34 100 700 34 800 36 350 1 550 0 0 34 800
Servicenämnden 0 0 0 0 0 0 0 0
Byggnadsnämnden 26 700 800 27 500 28 100 600 0 -150 27 350
Gatunämnden 0
-vatten- och avlopp 25 000 0 25 000 25 000 0 0 0 25 000
 -väghållning, parker mm 111 300 4 100 115 400 132 500 17 100 1 000 -100 116 300
 -persontransporter 53 000 -800 52 200 52 200 0 2 000 -50 54 150
Miljönämnden 10 100 300 10 400 10 900 500 0 -50 10 350
Konsumentnämnden 4 450 100 4 550 4 550 0 0 0 4 550
Kulturnämnden 103 350 2 900 106 250 111 250 5 000 3 800 -350 109 700
Utbildningsnämnden 444 300 13 400 457 700 457 700 0 2 500 -1 600 458 600
Socialnämnden 807 000 26 500 833 500 850 658 17 158 22 618 -3 300 852 800
Kdn Brämhult
Kdn Centrum
Kdn Dalsjöfors
Kdn Fristad
Kdn Göta
Kdn Norrby
Kdn Sandhult
Kdn Sjöbo
Kdn Trandared
Kdn Viskafors
Kdn samtliga 2 359 500 79 550 2 439 050 2 439 050 0 47 700 -10 450 2 476 300
Summa 4 410 600 140 000 4 550 600 4 616 854 66 254 97 218 -17 300 4 630 500
Finansiering -295 000 -282 000 -282 000
Summa 4 115 600 140 000 4 268 600 4 348 500

Ökning nämnder mot KF Budget 08 inkl centralt avsatt 3,5% 5,0% 3,6%

Ökning nämnder mot KF Budget 08 3,9% 5,4% 5,7%

Ökning mot K-bidrag 2008 3,2% 4,7% 4,99%

6 miljoner till kommundelarna för att servera frukost i skolorna och 
kunna upprätthålla kvaliteten på skollunchen.

2 miljoner tillförs kommundelsnämnderna och Utbildningsnämn-
den för att antal elever per skolsköterska ska vara högst 400.

3 miljoner till kommundelsnämnderna för att minska barngrup-
pernas storlek i förskolan.

3 miljoner till kommundelsnämnderna för att minska barngrup-
pernas storlek inom skolbarnomsorgen.

7 miljoner till kommundelarna för att öka måluppfyllelsen i 
grundskolan.

2 miljoner till Utbildningsnämnden för att införa utbildning och/eller 
praktik i SFI-undervisningen

Ge uppdrag till alla kommundelar att ha minst en restaurang för 
äldre inom kommundelen samt arbeta för att hitta olika alternativ 
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av tillagad mat som hemtjänsten levererar. För detta avsätter vi 5 
miljoner kronor.

Lokalförsörjningsnämnden i samarbete med kommunstyrelsen 
får i uppdrag att snarast under 2009 ta fram förslag som ger de 
bostadslösa ett hållbart och långsiktigt boende. För detta anslår 
Socialdemokraterna 5 miljoner.

1 miljon kr till kommundelsnämnderna Brämhult, Norrby, Sjöbo 
och Trandared för riktade satsningar till fritidsgårdarna i dessa 
kommundelar. 

Investeringar
Anvisa Gatunämnden 1 miljoner kronor i investeringsanslag för 
2009 för att öka tillgängligheten längs Viskan.

Bevilja Fritids- och turistnämnden 9,1 miljoner för att bygga en ny 
skateboard- och inlineshall.

1,5 miljoner i investeringsanslag till Fritid-och turismnämnden för 
att renovera Rockborgen. 

Under 2009 anlägga konstgräsplan på Boda idrottsplats. För ända-
målet avsätter vi 2,5 miljoner kronor.

För upprustning av Borås vandringsleder avsätter vi 0,5 miljoner 
för 2009.

För 2009 avsätts ytterligare 5 miljoner kronor i investeringsmedel 
till Servicekontoret för inköp av fordon utöver de föreslagna 15 
miljonerna, d v s totalt 20 miljoner kronor. 

Avsätta 0,5 miljoner kronor till Fritids- och Turistnämnden till inves-
teringsinsatser för vardagsmotion riktad till barn och ungdomar.

1 miljon till Fritids- och Turistnämnden i investeringsanslag för att 
upprusta och modernisera Sjömarkenbadet under 2009. 

Ytterligare 1 miljon kronor till Gatunämnden i investeringsanslag 
för upprustning av lekplatser.

32, 4 miljoner ytterliggare i investeringsanslag till Lokalförsörj-
ningsnämnden för att bygga nya förskolor.

Avsätta ytterligare 1 miljoner kronor i investeringsmedel till Lo-
kalförsörjningsnämnden för att öka tillgängligheten i kommunala 
lokaler.

1 % av byggkostnaden avsätts för konstnärlig utsmyckning vid 
nybyggnation.

Ge Fritids- och Turismnämnden i uppdrag att inrätta särskilda an-
läggningslån för lokala utvecklingsgrupper. För ändamålet anslås 
2 miljoner kronor i investeringsanslag.

1 miljon kr i investeringsmedel till Kommunstyrelsens förfogande 
för att utveckla kommunens mindre tätorter

Övriga förslag
Värna gröna miljöer och strandskydd, ett viktigt instrument i detta 
är grönområdesplanen. Grönområdesplanen skall revideras 2009.

Torggatan stängs för allmän persontrafik.

Ta fram program för Nedre Norrby

Ge uppdrag till våra kommunala bostadsbolag att öka nyproduk-
tionen av hyresrätter och studentbostäder.

Kommunstyrelsen beslutar att Daltorpsskolans idrottshall faktiskt 
skall byggas under 2009 och inte bara existera som anslag i budget 
texten.

Påbörja ombyggnaden av Särla- och Bodaskolan .

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2009 presentera strålnings-
fria områden eller områden med mindre strålningsbelastning.

Borås Stad skall så långt möjligt använda s k grön el, godkänd som 
”Bra Miljöval”, i all sin verksamhet.

Uppdra åt Fritids- och Turistnämnden att kräva in en redovisning 
hur man motverkar elitsatsning på barn och yngre ungdomar.

Ge Fritid- och turistnämnden i uppdrag att ta fram en genomföran-
deplan för kostgräsplaner enligt våra kriterier.

Satsa på utbyggd fjärrvärme.

Servicekontoret skall vara kvar som en kompetent och kostnadseffek-
tiv utförare. Tillräckligt stor för att upprätthålla en sund konkurrens.

Servicekontoret skall få frihet att genom avtal etablera samarbete 
med andra närliggande kommuner beträffande tekniska specialist-
tjänster. 

Det skall finnas en familjecentral i varje kommundel.

Utred möjligheterna att samla småmuseerna i ett hus.

Uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att ta fram lämplig lokal för 
en fritidsgård i kommundel Centrum.

Fritids- och Turistnämnden får totalansvar för våra sjöar och 
badplatser

Inga avgifter för aktiviteter i förskola och skola.

Utbildningsnämnden avskaffar de skriftliga ordningsomdömen 
på gymnasiet. 

Samtliga kommunala skolor ska få möjlighet att bli kommunala 
friskolor.

Nej till införande av barnomsorgspeng.

Avskaffa det kommunala vårdnadsbidraget.
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Det skall inte vara någon kö till barnomsorg.

Det ska finnas en kommunal öppen förskola i varje kommundel.

Utbildningsnämnden ska få ett tydligt uppdrag att sköta uppföljning-
en av ungdomar som inte går ett nationellt program i gymnasiet. 

Nej till att införa kundvalssystemet

Biståndsbesluten ska följas upp inom 3 månader för att säkerställa 
att rätt beslut tagits. 

Kommunen skall aktivt verka för att rekrytera flerspråkig perso-
nal.

Socialdemokraterna föreslår att Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
upprätta en plan för trygghetsboende. 

Ge uppdrag åt alla kommundelar att ordna träffpunkter för äldre.

Ge uppdrag till alla kommundelar att ha minst en restaurang för 
äldre inom kommundelen.

Boendeservice ska finnas kvar i hela kommunen 

Ge uppdrag till Kommunstyrelsen att arbeta fram ett program för 
ett likartat kommungemensamt arbete vad avser anhörigstöd.

Ge uppdrag till alla kommunala bostadsbolag att under 2009 på-
börja arbetet att bygga nya seniorbostäder samt certifiera befintliga 
lägenheter till ”Bokvämtstandard”.

Kommunens mål skall vara att alla ungdomar under 25 år skall ha 
arbete eller utbildning inom 3 månader och personer däröver inom 
6 månader om man uppbär försörjningsstöd.

Försörjningsstöd skall inte minskas på grund av höjning av barn-
bidrag eller barns sommarjobb.

Kommunens mål skall vara att inom 5 år ligga på samma utbild-
ningsnivå för personal inom handikappomsorgen som för personal 
inom omvårdnadsområdet vilket för närvarande är ca. 80%.

Se över ersättningsnivåerna till kontaktpersoner

Göra en översyn av God Man organisationen.

Ge Kommunstyrelsen i samråd med kommundelsnämnd Bräm-
hult och AB Bostäder uppdrag att planera för ombyggnad av 
Hässletorg. 

Hässlehus fritidsgård skall ligga kvar vid Hässletorg.

Under 2009 ta fram ett minoritetspolitiskt program.

Inom tre år skall alla anställda inom Borås Stad erbjudas heltid. 
Heltid skall vara en rättighet och deltid en möjlighet.

Ta fram en gemensam policy för personalförmåner.

Elever som går ut från omvårdnadsprogrammet med godkända 
betyg skall garanteras fast jobb hos Borås Stad. 

Målet är att så många elever väljer omvårdnadsprogrammet att 
det täcker kommunens framtida rekryteringsbehov inom omvård-
naden.

Alla anställda skall erbjudas hälsoundersökning var 5:e år.

Fria arbetskläder för alla som behöver det i sitt jobb.

Kommunal verksamhet skall i huvudsak drivas i offentlig regi

Nämnderna får i princip använda sina överskott. Underskott skall 
regleras senast det andra året efter det uppkom

Beslut om fördelning av riktade statsbidrag ska fattas av Kom-
munfullmäktige.

Beslut om internpriser i äldreomsorgens särskilda boendeformer 
ska fattas av Kommunfullmäktige.

Beslut om ersättningsnivåer till enskilt driven barnomsorg och 
fristående skolor ska fattas av Kommunfullmäktige.

För den Socialdemokratiska gruppen i Kommunstyrelsen

Ulf Olsson
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Vänsterpartiets
Alternativ Budget 2009 

Inledning 
Vårt uppdrag som kommunpolitiker är att förvalta medborgarnas 
skattekronor så klokt som möjligt för att ge alla kommuninvånare 
bästa tänkbara förutsättningar för ett bra liv. En bra kommunal 
verksamhet är målet och en god ekonomi är ett viktigt medel för 
att kunna uppnå det målet.  

Vår kommunala ekonomi är stark, till stor del beroende på att vi 
har haft en vänstermajoritet i riksdagen som har värnat om den 
kommunala välfärden genom att ge riktade statsbidrag till speciellt 
angelägna verksamheter. Den borgerliga majoriteten i kommunen 
hade det väl förspänt under två mandatperioder innan olyckan 
var framme och vi drabbades av en borgerlig regering. Under 
högkonjunkturen har det inte varit någon panik men när lågkon‑
junkturen nu kommer märks det att många människor har fått ett 
väsentligt försämrat socialt skyddsnät. Redan under innevarande år 
har det ökade trycket på socialtjänsten resulterat i att kommunens 
IFO‑verksamhet kommer att hamna på närmare minus 20 mnkr 
jämfört med budget. År 2009 kommer att bli än tuffare.

Nu kommer många arbetslösa att få smaka på den beska medicin 
som salufördes under den lömska beteckningen ”De nya mode‑
raterna”. Många har förletts att lämna både fackföreningen och 
a‑kassan av ekonomiska skäl. När nu arbetsmarknaden sviktar står 
de som bäst skulle behöva en grundtrygghet utan. Det innebär att 
trycket på socialtjänstens försörjningsstöd ökar kraftigt. Även den 
som har a‑kassa kommer att bli smärtsamt medveten om att ersätt‑
ningsnivåerna inte är desamma längre och att ersättningsperioderna 
kortats dramatiskt. De kommer även att bli av med jobbavdraget 
och få ”förmånen” att betala pensionärsskatt.

Vi vill satsa på en långsiktigt hållbar utveckling för både människor, 
miljö och den kommunala ekonomin. Av den anledningen har vi 
svårt att förstå majoritetens njugga inställning till bl.a. skolan och 
socialtjänsten. Vi vet att uteblivna satsningar idag genererar ökade 
kostnader i framtiden, ändå prioriterar majoriteten att ”samla pengar 
på hög” för framtida skattesänkningar. Det tragiska är att man där‑
med avstår från att skapa gynnsammast möjliga förutsättningar för 
ett gott liv för kommuninvånarna. Vi ser satsningar på skolan och 
den sociala välfärden som en klok investering i framtiden.

Borås Stad har en mycket god ekonomi, ändå snålar majoriteten in 
på våra skolbarn. När tidskriften Fokus presenterade sin ranking i 
juni låg Borås på plats 243 av 290 kommuner då det gällde antal 
satsade kronor per elev. Snålheten återspeglas i statistiken över hur 

stor andel av eleverna som klarat behörighet till gymnasiet, där låg 
Borås på plats 237. Det finns ingenting som tyder på att situationen 
förbättrats sedan i våras.

Verksamheterna inom Borås Stad är på många håll hårt ansträngda. 
Barngrupperna inom förskola och skolbarnsomsorg har blivit så 
stora att barnen visar stressymtom. Vi har idag skolbarnomsorgs‑
grupper på över 50 barn som ska sysselsättas av 3 personer, det är 
inte rimligt att personalen ska behöva använda visselpipa i arbetet 
för att kunna göra sig hörda.

Inom skolan har vi idag för stora klasser på många håll och inom 
äldreomsorgen är det många som inte hinner få den hjälp de 
önskar. Vi behöver fler vuxna inom skola och barnomsorg och 
fler händer inom kommunens vård och omsorg. Vi ser även de 
negativa effekterna av upphandlingar inom äldreomsorgen, där vi 
ser en klar underbemanning. Trots att vi ser problemen kan vi inte 
rätta till dem, då bryter vi mot upphandlingsreglerna och ändrar 
förutsättningarna för upphandlingen i efterhand, vilket kan leda 
till skadeståndskrav från de anbudsgivare som inte fick uppdraget. 
Exemplet på Byttorpsklint visar klart och tydligt varför vi inte ska 
upphandla äldreomsorg eller annan vård och omsorg, det går aldrig 
att förutse alla uppkommande framtida behov och få dem på pränt 
i ett upphandlingsunderlag. 

Vi ser samma njugga inställning då det gäller Socialnämndens 
IFO‑verksamhet där man sparar in på det förebyggande arbetet. 
Med tanke på att socialförsäkringarna har försämrats kraftigt sedan 
regeringen Reinfeldt tillträdde bävar vi för vilka konsekvenser den 
kommande lågkonjunkturen kommer att få. Vi är övertygade om 
att socialtjänstens IFO‑budget behöver en rejäl förstärkning när de 
internationella finansvalparnas härjningar får full genomslagskraft 
på det lokala planet.

Borås har en snålt tilltagen budget för sin IFO‑verksamhet. Det beror 
inte på att behoven saknas utan det är en medvetet vald strategi – som 
utgå ifrån att de sjuka, arbetslösa och hjälpbehövande inte är så sjuka, 
arbetslösa och hjälpbehövande som de uppger sig vara. Tar man sig 
bara i kragen så kan man ordna upp sitt liv, är tankegången.

Borås satsar 18 % mindre på sin IFO‑verksamhet än vad jämför‑
bara kommuner gör i snitt. Om Borås skulle haft en verksamhet på 
genomsnittsnivån hade verksamheten kostat 65 miljoner mer än de 
ca 300 mnkr den gör idag. 
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Även om förhållandena skiljer sig åt mellan kommunerna måste 
man fråga sig vad som är så unikt med Borås? Är det rimligt att 
Borås ska kunna klara sin IFO‑verksamhet till en så låg kostnad 
jämfört med övriga kommuner i samma storlek? Beror det på att vi 
är effektivare än alla andra? Med all respekt för personalen, som gör 
ett fantastiskt jobb utifrån sina förutsättningar, så tror vi inte att det är 
hela förklaringen. Det handlar till större delen om vilka ambitioner 
den politiska majoriteten i en kommun har med sin socialtjänst. I 
det borgerligt styrda Borås är den ambitionen pinsamt låg. Vi vill 
göra socialt betingade investeringar i välfärden till gagn för både 
berörda individer och samhällsekonomin i stort, genom att förstärka 
kommunens IFO‑verksamhet. 

Borås Stad har inte råd att misshushålla med mänskliga resurser, 
däremot har vi råd med att ha en väl fungerande barnomsorg, en 
bra skola, en värdig äldreomsorg och en socialtjänst värd namnet. 
Borås Stad har råd att vara en bra arbetsgivare, och vi har råd att 
satsa på en hållbar utveckling.

De sex partierna i Högeralliansen vill lägga ut allt mer av den kom‑
munala verksamheten på privata aktörer. Vi anser däremot att våra 
medborgare ska ha en garanterad trygghet genom att verksamheten 
stannar i kommunens regi. Människors behov av vård, skola, omsorg 
och kommunal service ska inte utnyttjas av privata vinstintressen.

Kommunens budget visar vilka politiska ambitioner som finns, 
och vilket Borås vi vill ha. Vi vill framhålla de områden som 
Vänsterpartiet tycker är viktiga att prioritera ‑ välfärd, integration 
och jämställdhet. 

Av var och en efter förmåga 
- åt var och en efter behov
Borås Stad arbetar sedan 2000 med Välfärdsbokslut. Modellen för 
lokala Välfärdsbokslut har utvecklats av Folkhälsoinstitutet och 
Sveriges Kommuner och Landsting. Enligt Borås stads hemsida 
(www.boras.se) är välfärdsbokslut en del av det kommunala bok‑
sluts‑ och budgetarbetet och ska bidra till ett bra beslutsunderlag 
för politikernas val av förbättringsområden. Det skall stimulera till 
en bred diskussion om vilka förändringar och vilken utveckling 
som är önskvärd. Välfärdsbokslutet visar hur man kan utveckla 
levnadsvillkoren i kommunen ur ett välfärdsperspektiv, en god hälsa 
är i fokus, men också hälsans fördelning i befolkningen är betydel‑
sefull. Välfärdsbokslutet möjliggör därför jämförelser geografiskt, 
socioekonomiskt, åldersmässigt och ur ett genusperspektiv. 

I välfärdsbokslutet 2007 framkommer att skillnaderna mellan olika 
delar av kommunen ökar. Av Välfärdsbokslutet framgår klart vilka 
stadsdelar som är i störst behov av ökade insatser. Vårt budgetförslag 
ger, jämfört med majoritetens budget, ökade resurser till utsatta 
kommundelar. En omfördelning av resurser som sker helt i linje 
med välfärdsbokslutets slutsatser.

Vi ställer oss frågande till nyttan med välfärdsbokslut om man 
struntar i att se vad som behöver göras och vilka områden man 
behöver göra det i. Vi tar välfärdsbokslutet på allvar och accepterar 
inte ökade orättvisor mellan kommunens invånare. Vår inställning 
avspeglar sig i hela vårt budgetförslag. Vi vill se en tydligare för‑
delning till dem som behöver mer stöd och resurser. Av var och en 
efter förmåga ‑ åt var och en efter behov.

Jämställdhet
Jämställdhet handlar om lika rättigheter, men även möjligheter. Ge‑
nus är tyvärr en faktor som i stor utsträckning påverkar människors 
levnadsvillkor. Välfärdsbokslutet visar på stora skillnader mellan 
mäns och kvinnors levnadsvillkor och förutsättningar i Borås. Vi 
måste granska konsekvenserna av politiskt fattade beslut ur genus‑
perspektiv, för att komma tillrätta med orättvisa strukturer.

Från majoriteten framhålls Borås ofta som ett föredöme, framförallt 
då det gäller den kommunala ekonomin. När det gäller jämställdhet 
ligger Borås tyvärr inte lika bra till. Enligt Statistiska Centralbyråns 
jämställdhetsindex ligger Borås på 93:e plats. Trots att betydligt fler 
kvinnor än män har eftergymnasial utbildning tjänar kvinnorna i 
snitt mindre och har även högre ohälsotal än männen i Borås. 
Tonårsflickor i Borås har ökat sin alkoholkonsumtion och råkar 
mer illa ut än pojkar i samband med detta (enligt Välfärdsbokslutet 
2007). 

Ämnet jämställdhet har majoriteten inte visat något större intresse 
för i kommunfullmäktige. Majoriteten har framför allt sett jämställd‑
het som enbart en arbetsgivarfråga och har hittills inte gjort några an‑
satser för att göra staden mer jämställd utanför arbetsgivaransvaret. 
Jämställdhet är något man måste arbeta med inom samtliga politiska 
områden. Det räcker inte att ”kommunfullmäktige anger mål för 
jämställdhetsarbetet”. Det krävs mer engagemang, ökade resurser 
och en reell vilja att förändra genusrelaterade orättvisor. 

Vi vill se en rejäl satsning på att komma till rätta med lönediskri‑
mineringen. Vi vill höja lönerna för de grupper som enligt arbets‑
värderingen är eftersatta, främst lågavlönade kvinnodominerade 
yrkesgrupper.

Vi vill se en satsning på säkerheten utomhus så att kvinnor inte ska 
vara rädda när de vistas ute, vi vill även att Välfärdsbokslutet tas på 
allvar och tydligare följs upp ur genusperspektiv. 

Integration
Boendesegregationen är själva grunden till att vi har så segregerade 
skolor i kommunen som vi har idag. Åtgärder mot boendesegregatio‑
nen ser vi som helt avgörande för att vi ska få ett framtida samhälle där 
man lär sig umgås med människor oavsett deras etniska och kulturella 
bakgrund. Ett samhälle där fördomar och intolerans är förhärskande 
kan aldrig bli ett tryggt samhälle att leva i. 

Det tar lång tid att få till stånd en integrerad bostadsmarknad, vi 
måste utgå ifrån hur det ser ut idag. Vi måste hitta andra vägar för 
att få barn med invandrarbakgrund att träffa och lära känna svenska 
barn och ungdomar, till ömsesidig glädje och nytta. Ett sätt kan 
vara att eleverna i ett område erbjuds skolskjuts till en närbelägen 
skola i annat område där den etniska mångfalden är begränsad. Det 
är lika värdefullt för invandrarbarnen att få svenska kamrater som 
vad det är för det infödda svenska barnet att få lära känna kamrater 
med en annan etnisk bakgrund. Vi ser gärna att exemplet på Norrby 
får efterföljare.

Vi ger idag stöd till invandrarföreningar, vi vill även ge ekonomiskt 
stöd till de föreningar som arbetar i integrationsprogrammets anda. 
Vi välkomnar alla verksamheter och träffpunkter som medverkar till 
att människor i alla åldrar och med olika etnisk bakgrund, liksom 
boende i olika delar av kommunen, ges möjlighet att lära känna 
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varandra för att bryta ner fördomar och reda ut missförstånd. Vi 
vill inte se ett segregerat Borås. Vår budget befrämjar en ökad 
integration i samhället ‑ på alla plan.

En internationell studie visar att Sverige ligger långt fram då det gäller 
integrationspolitiken, i vart fall på det teoretiska planet. På samma 
vis förhåller det sig med Borås Stad, det finns ett väl genomarbetat 
kommunalt integrationsprogram, problemet är att det inte efterlevs. 

Vi kommer att bekämpa alla främlingsfientliga och rasistiska ten‑
denser, varhelst de dyker upp i samhället. Mörkerkrafter som sprider 
sitt hat och sina lögner om invandrarnas ”paradisiska”   förmåner 
ska inte få verka i det tysta. Kommunen bör aktivt medverka till 
att upplysa medborgarna om fakta när mörkrets krafter sprider 
sina lögner.

Kommunstyrelsen

Rätt till arbete
Rätten till arbete är så grundläggande – både för samhället som hel‑
het och den enskilda individen – att det till och med finns fastslaget 
i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Något är sjukt i 
ett samhälle där unga, såväl som gamla långtidsarbetslösa, förlorar 
tron på att någonsin få en dräglig ekonomisk tillvaro eller känna 
den trygghet och värdighet som det innebär att ha ett jobb att gå till. 
Vi vill på alla sätt bekämpa arbetslösheten. På kommunal nivå kan 
vi ”slå två flugor i en smäll” genom att anställa fler personer inom 
vård, skola och omsorg för att stärka de verksamheter som i dag är 
kraftigt underbemannade. Vi ser stora eftersatta behov inom såväl 
skola/barnomsorg som äldreomsorgen.

Med en aktiv kommunal arbetsmarknadspolitik har vi på sikt 
möjlighet att göra den kommunala sektorn i Borås till den mest 
attraktiva delen av den lokala arbetsmarknaden. Att kvinnors arbete 
på 2000‑talet fortfarande generellt värderas lägre än mäns, att det 
skapas ett A‑ och B‑lag på arbetsmarknaden och att allt fler ungdo‑
mar fastnar i otrygga anställningsformer är en skamfläck för Borås 
såväl som för Sverige. Vänsterpartiet tycker att det borde vara en 
självklarhet att kommunen skall vara ledande i arbetet mot orättvisa 
kvinnolöner och osäkra och otrygga anställningsformer. Tyvärr går 
alliansregeringens arbetsmarknadspolitik i rakt motsatt riktning. 

I takt med att lågkonjunkturen breder ut sig kan vi förvänta oss 
ökade problem på arbetsmarknaden. Redan idag står många utan 
arbete och den skaran kommer med stor sannolikhet att växa under 
våren. Vi vill avsätta ytterligare 5 mnkr på kommunala arbetsmark‑
nadsinsatser för ungdomar och andra personer som idag har svårt 
att komma in på arbetsmarknaden. 

I vår kommun är industrimark idag en bristvara. Det beror på att sex‑
partikoalitionen försummat frågan och inte tagit varningssignalerna 
på allvar. Det är hög tid att skyndsamt planera och färdigställa ny 
industrimark för att inte kommunens positiva näringslivsutveckling 
ska stanna upp.
 
Vi har en mycket kompetent näringslivsenhet som arbetar effektivt 
på att få företag att etablera sig och utvecklas i vår kommun. Det 
räcker dock inte med en effektiv näringslivsenhet om inte kom‑

munen ser till att det finns tillgänglig industrimark för framtida 
etableringar. Vi förutsätter att majoriteten nu inser allvaret och 
högprioriterar framtagandet av ny industrimark.
 
Vi ställer krav på att vi i alla upphandlingar ska ha med kraven på 
meddelarfrihet och kollektivavtal. Det är inte rimligt att personal 
som utför uppdrag åt kommunen, via en entreprenör, ska förvägras 
den meddelarfrihet kollegorna i den kommunala verksamheten 
åtnjuter. Det handlar också om att all kommunalt betald verksamhet 
ska tåla att granskas, för att vårdtagare och anhöriga ska kunna 
känna sig trygga.

Vi accepterar inte det faktum att kvinnor lönediskrimineras. Vi vill 
påskynda arbetet med att komma till rätta med lönediskriminering‑
en. Vi vill höja lönerna för de grupper som enligt arbetsvärderingen 
är eftersatta, främst lågavlönade kvinnodominerade yrkesgrupper. 
För detta ändamål avsätter vi 5 mnkr i årets budget.
   
För att få ett bättre och mer medvetet arbete med jämställdheten 
inom kommunens verksamheter har vi föreslagit att en jämställd‑
hetsutvecklare tillsätts. Det må så vara att verksamheternas jäm‑
ställdhetsplaner räcker till för att inte bryta lagen, men många av 
dem är precis på gränsen för vad man måste ha med. Vi vill höja 
ribban och få Borås att bli ett föredöme bland kommuner vad det 
gäller jämställdhetsarbete. Vi är övertygade om att en jämställdhets‑
utvecklare skulle få upp Borås i SCB´s topplista på Jämindex precis 
på samma sätt som vi fick ett rejält lyft på miljöområdet genom vår 
Agenda 21‑ samordnare.

Allas rätt till bostad
En god bostad ska vara en social rättighet, inte en marknadsvara. 
I grundlagen slås det fast att samhället har ansvar för att trygga 
rätten till bostad. Ändå finns det i dagens Sverige alltför många 
som lever utanför den reguljära bostadsmarknaden. Vi kräver att 
grundlagen ska följas och att stat och kommun ska garantera alla 
rätten till en egen bostad. 

Vi har under många år varnat för den bostadsbrist som nu har 
uppstått i kommunen. För att komma till rätta med problemet krävs 
att vi får fart på bostadsproduktionen och börjar bygga bostäder 
med boendekostnader som de flesta har råd med. För detta krävs 
att staten tar sitt ansvar, och skapar rimliga förutsättningar via ett 
investeringsstöd för nyproduktion av bostäder. 

Vi uppmanar vårt kommunala bostadsbolag att ta sitt ansvar för ny‑
produktionen. Vi förväntar oss även att vårt kommunala bostadsbolag 
tar ett stort socialt ansvar för att ingen ska tvingas bli hemlös. Det är 
fullständigt oacceptabelt med uteliggare i ett välfärdsamhälle! 

Alla nya bostadsområden ska bebyggas med både villor, bostads‑
rätter och hyresrätter, för att bidra till en minskad bostadssegre‑
gation.

Alla invånare ska ha tillgång till en avgiftsfri kommunal bostads‑
förmedling. Kommunen bör få en  lagstadgad möjlighet att begära 
in lediga lägenheter, samt rätt att förmedla sociala och medicinska 
förturer via förmedlingarna. I avvaktan på en lagstiftning vill vi 
uppmana även de privata hyresvärdarna att ansluta sig till den 
kommunala bostadsförmedlingen.
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AB Bostäder
Vårt kommunala bostadsbolag AB Bostäder dras med ett kraftigt 
eftersatt underhåll. Problemen uppstod under 90‑talet då bolaget 
hade många lägenheter outhyrda.  Kommunen tog inte ansvar för 
de stora vakanser som uppstod, vilken vi tycker man borde ha gjort. 
Under 80‑talet gick kommunen in med stöd för att kompensera 
bolaget för en del av de tomma lägenheterna, så skedde dock ej 
under 90‑talet. Trots att i genomsnitt 10 % av lägenheterna var 
outhyrda under åren 1993‑1999, allra värst var läget 1995 då 15 % 
av lägenheterna stod tomma.

Hyresgästerna fick betala för de tomma grannlägenheterna och 
betala med ett eftersatt underhåll. När man idag måste påskynda 
renoveringar av bland annat badrum och andra våtutrymmen är 
bolagets enda möjlighet att finansiera detta genom höjda hyror, 
vilket leder till att hyresgästerna än en gång får betala för 90‑talets 
försummelser.

Vårt förslag är att kommunen går in med ett i sammanhanget 
blygsamt kapitaltillskott på 10 mnkr för att möjliggöra för bolaget 
att öka sina underhållsinsatser under 2009. Med tanke på att bygg‑
branschen tycks vara på väg att avkylas finns det goda möjligheter 
att få vettiga priser på de arbeten som behöver utföras, samtidigt 
som vi bidrar till att hålla sysselsättningen uppe i byggbranschen. Vi 
skulle gärna se en större satsning, men 10 miljoner är vad bolaget 
anser vara realistisk att klara av under 2009. Vår ambition är att 
årligen tillskjuta medel till bolaget för ökade underhållsinsatser, 
i vart fall under de närmaste år fram till dess underhållsbehoven 
hamnar på en rimlig nivå.

Miljö
På miljöområdet vill vi att alla förvaltningar arbetar mer aktivt för 
att bidra till att visionen om ett samhälle fritt från fossila bränslen 
kan förverkligas. Det behövs bl.a. ytterligare satsningar för att 
öka produktionen av biogas, ökad användning av solceller och 
solfångare på offentliga byggnader och en positiv inställning till 
vindkraftverk. Vi ser mycket positivt på att Borås har blivit en Fair 
Trade City och att TCO:s uppförandekoder skall beaktas vid alla 
upphandlingar.

Alla våra ambitioner att förbättra livsvillkoren för våra kommunin‑
vånare är avhängiga att vi har en planet och stad som är beboelig. 
Med tanke på att klimatfrågan blir alltmer akut är det angeläget att 
vi satsar på en ökad information om miljön i Borås Stad. Hur den 
är nu och vad som kan göras för att förbättra den. Vi avsätter 0,5 
mnkr för att stärka denna, för vår gemensamma framtid, livsviktiga 
verksamhet.  

Satsningar på kollektivtrafiken
Ett viktigt led i arbetet för en hållbar utveckling är satsningar på 
kollektivtrafiken. Vänsterpartiet föreslog redan i budgeten för 2008 
att en ungdomsrabatt skulle införas i kollektivtrafiken. Vi är mycket 
nöjda över att majoriteten nu tar fasta på detta förslag och genomför 
ungdomsrabatten under 2009. Bättre sent än aldrig!

Vi ser positivt på att majoriteten äntligen uppmärksammar och 
satsar på kollektivtrafiken, men vi ifrågasätter att man bara avsät‑
ter 13 mnkr till genomförandet av enhetstaxa och fria dagtidsresor, 
något som i realiteten skulle kosta många gånger mer. Att man i 
budgeten dessutom skriver att genomförandet av dessa reformer är 

avhängigt konjunkturen visar att majoriteten i själva verket inte tar 
klimatfrågan på speciellt stort allvar och inte bryr sig om huruvida 
satsningar i kollektivtrafiken kan genomföras eller inte. 

Vi ställer oss frågande inför konsekvenserna av de förslag som 
majoriteten framför, de är inte seriöst behandlade och kraftigt 
underfinansierade. Vi vill också satsa på kollektivtrafiken, men vi 
vill lägga fram seriöst menade och finansierade förslag istället för 
att bygga luftslott. 

Västtrafik har länge haft planer på att inför ett betalsystem som 
bygger på ”Check in Check out”, det vill säga att man drar kortet 
både vid på och avstigning. Med hjälp av ett GPS‑system räknas 
sedan avgiften ut beroende på vilken sträcka du har rest ‑ fågelvägen. 
Kostnaden baseras på en påstigningsavgift i kombination med ett 
avståndsbaserat pris upp till ett fastställt maxbelopp. Systemet är 
nu på gång och ambitionen från Västtrafik är det införs under 2009, 
i avvaktan på detta känns det inte logiskt att införa en enhetstaxa 
som inte ligger i linje med de intentioner som finns med ”Check 
in Check out”. Våra satsningar ändrar inte Västtrafiks nuvarande 
taxestruktur, däremot föreslår vi prissänkningar.

För Vänsterpartiet är det självklart att satsa på kollektivtrafiken 
för att allt fler skall välja bussen framför bilen. Vi anser emellertid 
att en generell prissänkning på samtliga periodkort skulle vara 
mer gynnsamt än en enhetstaxa, då gynnas alla som väljer bus‑
sen framför bilen, inte bara vissa grupper. En sänkning av taxan i 
centralorten innebär dessutom en medveten satsning på att minska 
trängseln i stadens centrala delar, en fullsatt buss ersätter en 300 
meter lång bilkö!

Vi vill sänka priset på alla periodkort inom kommunen med 50 
kr. Det innebär att priset för ett periodkort inom tätorten sänks till 
330 kr, tätortskortet för ungdom och lågtrafik sänks till 235 kr. För 
periodkorten som gäller inom hela kommunen blir det nya priset 490 
kr för vuxna och 355 kr för ungdom och lågtrafik. Vi vill med detta 
öka kollektivtrafikens andel av resandet inom kommunen, till gagn 
för såväl människor som miljö. Vi räknar med att prissänkningen 
ska ge fler resenärer och ökade intäkter, men vi räknar inte in detta 
plusvärde i vår kalkyl. Vi avsätter 3,6 mnkr för denna kombinerade 
antiträngsel och klimatsatsning.

Vi vill även rabattera Västtrafiks Fritidskort för ungdomar upp till 
20 år. Korten, som gäller för resor inom hela regionen på kvällar, 
helger och skollov kostar idag 550 kr och gäller i 100 dagar. Vi vill 
ge våra ungdomar en kommunal subvention på 50 %, dvs att våra 
ungdomar ska få köpa fritidskorten till halva priset. Därmed ger vi 
även föräldrar med en ytterst ansträngd ekonomi större möjlighet att 
förse sina ungdomar med ett Fritidskort för de resor de önskar göra 
på sin fritid. För många ungdomar är ett Fritidskort enda möjligheten 
att få ge sig ut på en semesterresa och få känna lite tång mellan tårna. 
Alla familjer har inte tillgång till en sommarstuga eller ekonomiska 
möjligheter till en utlandssemester, för dessa familjer kan ett sub‑
ventionerat Fritidskort göra skillnad. Vi vill låta våra ungdomar få 
köpa Västtrafiks Fritidskort för 275 kr. Vi avsätter 1,6 mnkr i vår 
budget, i denna summa ryms en volymökning med 50 %.

Det största hindret för en utbyggnad av kollektivtrafiken i Borås är 
passagen vid Knalleland. Där vill vi undersöka möjligheterna med 
en bussgata utmed järnvägen in till Knalleland. En annan tänkbar 
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lösning är att låta delar av Sjöbotrafiken gå via Resecentrum och 
Norrbyleden upp mot Sjöbo. Båda alternativen skulle medverka till 
att lösa upp trafikpropparna i Knallelandsområdet.

Ett förslag som skulle bidra till att minska trängseln på Södra Torget är 
förslaget om att flytta upp linjerna 1 och 8 till Allégatan för att undvika 
att dessa linjer – alldeles i onödan – bidrar till trafikproblemen inne 
på torget. Linjerna 1 och 8 borde köra Allégatan ‑ Åsbogatan direkt 
istället för att snurra omkring på Södra Torget. Idag gör bussarna en 
extra sväng för att passagerarna ska få titta på Pinocchio innan de åker 
vidare upp mot sjukhuset, Hässleholmen och Brämhult. Nu borde 
alla resenärer ha sett sig mätta på Pinocchio och rundkörningen torde 
vara överflödig.

Besparingen handlar om miljonbelopp, men än smartare vore 
att använda den körsträcka och den tid som körs bort i onödan, 
på och runt Södra Torget, till att utöka turtätheten mellan Sjöbo 
och Brämhult med 10 dubbelturer om dagen. Kostnaderna skulle 
vara desamma och på köpet skulle vi få en lugnare trafikmiljö på 
Södra Torget. Vi förväntar oss ett snabbt bifall på den motion vi 
har lämnat in i ärendet.

Vi yrkar
-	 Att	vi	satsar	ytterligare	5	mnkr	på	kommunala	arbetsmark-

nadsinsatser	för	ungdomar	och	andra	personer	som	idag	har	
svårt	att	komma	in	på	arbetsmarknaden.	

-	 Att	vi	ger	5	mnkr	till	höjda	löner	för	de	grupper	som	enligt	
arbetsvärderingen	är	eftersatta,	främst	till	lågavlönade	kvinno-
dominerade	yrkesgrupper.

-	 Att	Kommunstyrelsens	kommunbidrag	utökas	med	0,4	mnkr	för	
tillsättning	av	en	jämställdhetsutvecklare.

-	 Att	kommunen	ska	ha	en	nollvision	mot	hemlöshet.
-	 Att	vi	återinför	en	kommunal	bostadsförmedling.
-	 Att	vi	ger	AB	Bostäder	ett	aktieägartillskott	på	10	mnkr.	
-	 Att	vi	satsar	0,5	mnkr	på	en	ökad	information	om	miljön	i	Borås	

Stad.	Hur	den	är	nu	och	vad	som	kan	göras	för	att	förbättra	
den.

-	 Att	vi	säger	nej	till	de	13	miljoner	majoriteten	har	avsatt	för	enhets-
taxa	och	gratis	kollektivtrafik	mellan	10	och	14	på	vardagar.	
Förslagen	är	extremt	underfinansierade	och	dåligt	förberedda.	
Vi	kan	inte	se	dem	som	seriöst	menade.	

-	 Att	vi	vill	sänka	priset	på	alla	periodkort	inom	kommunen	med	
50	kr.	För	denna	kombinerade	antiträngsel	och	klimatsatsning	
avsätter	vi	3,6	mnkr.	

-	 Att	vi	vill	låta	våra	ungdomar	få	köpa	Västtrafiks	Fritidskort	för	
halva	priset.	Det	rabatterade	priset	blir	enligt	vårt	förslag	275	
kr.	För	detta	ändamål	avsätter	vi	1,6	mnkr	i	vår	budget,	i	denna	
summa	ryms	en	volymökning	med	50	%.

-	 Att	kollektivavtal	och	meddelarfrihet	för	de	anställda	skall	vara	
krav	vid	upphandling	av		kommunal	verksamhet.

Lokalförsörjningsnämnden

Investeringar

Bandybana på Boda
Idag har vi ett väl utbyggt idrottsområde kring Borås Arena, men 
vi behöver komplettera detta med fler anläggningar ute i de stora 

bostadsområdena. Vi vill satsa på en konstfrusen bandybana vid 
Bodahallen, som i huvudsak skall vara tillgänglig för allmänhetens 
åkning ‑ dygnet runt! En konstfrusen bandybana skulle även kunna 
ta vara på det ökade intresse för både bandy och skridskoåkning 
som uppstått genom de närbesläktade sporterna innebandy och 
inlines. 

Bandyn har gamla fina traditioner i vår stad. På grund av ett alltför 
stort antal milda vintrar tröttnade dock de senaste entusiasterna. Vi är 
övertygade om att bandysporten åter får fäste i staden om vi anlägger 
en konstfrusen bandybana. Det allra tyngsta argumentet för isbanan 
är dock en ökad tillgänglighet till is för allmänheten.

Fördelen med en placering av en konstfrusen bandybana på Boda 
är att området ligger i en tätbebyggd och barnrik del av kommunen. 
Fler får tillträde till en anläggning utan transportproblem. Området 
är dessutom lätt att nå för såväl bilister som för dem som utnyttjar 
vår kollektivtrafik. Vi avsätter 5 mnkr 2009 och 5 mnkr 2010 för 
ändamålet.

Förskola på Hestra
Kommunen har en omfattande verksamhet och många ambitiösa 
program och målsättningar. Det är en fördel om dessa inte motver‑
kas p g a okunskap om förhållanden ute i verksamheterna. Ett 
sådant exempel hittar vi i årets budgetförslag från den borgerliga 
majoriteten. 

Norrby kommundel har länge krävt att få en förskola med 6 
avdelningar byggd på Hestraområdet. Skälen är flera. Dels pågår 
nybyggnation i området vilket leder till att fler barn behöver få en 
plats i barnomsorg respektive skolan, dels behövs en snabb bygg‑
nation av förskolan för att inte äventyra det integrationsarbete som 
påbörjats i kommundelen. Det finns en medveten strategi för att 
integrera barn från Norrbyskolan i kommundelens övriga skolor, 
Särla, Byttorp och Hestra. Hittills har det visats sig vara en mycket 
lyckad lösning som bidrar till att bryta den orimliga segregation som 
råder inom kommundelen, mest beroende på bostadssituationen i 
kommundelen.

Idag finns tre barnomsorgsavdelningar placerade på Hestraskolan. 
De har varit en praktisk och kostnadseffektiv lösning när skolan inte 
varit fullbelagd. Den tiden är dock förbi och nu börjar det knaka 
i fogarna. Bostadsbyggnationen i området har åter tagit fart och 
medfört en ökad efterfrågan inom såväl skola som barnomsorg. 

För att få plats med alla nytillkommande elever måste barnomsorgen 
flytta ut från de skollokaler de idag disponerar. För att detta skall vara 
möjligt måste byggnationen av den nya förskolan på Hestra komma 
igång omgående. Om man, som majoriteten föreslår, flyttar fram 
byggnationen till 2010 får det stora och kostsamma konsekvenser. 
Det innebär att tillfälliga paviljonger måste uppföras under en kort 
tidsperiod för att alla barn skall rymmas i verksamheterna. Det vore 
ett rent resursslöseri.

Vi yrkar
-	 Att	5	mnkr	avsätts	2009	för	att	påbörja	anläggandet	av	en	

konstfrusen	bandybana	på	Boda
-	 Att	21.6	mnkr	avsätts	under	2009	för	byggnation	av	en	ny	förskola	

på	Hestra.
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Servicenämnden
Vi ser det som mycket positivt för kommunens invånare att ha ett 
väl fungerande Servicekontor och är inte beredda att medverka till 
att förstöra förutsättningarna för detta. Vi säger nej till att Gatukon‑
toret, Lokalförsörjningskontoret och Fritids‑ och turistnämnden 
ges möjlighet att ytterligare öka den konkurrensutsatta volymen av 
sina beställningar. Vi säger ja till att servicekontoret ges möjlighet 
att samverka med kranskommunerna, bland annat när det gäller 
miljöförbättrande åtgärder.

Vi yrkar
-	 Att	vi	säger	nej	till	ytterligare	konkurrensutsättning	av	Service-

nämndens	verksamhet.
-	 Att	Servicekontoret	ges	möjlighet	att	 samverka	med	krans-

kommunerna,	bland	annat	när	det	gäller	miljöförbättrande	
åtgärder.

Investeringar
Servicekontorets kunder ställer allt hårdare miljökrav i samband med 
upphandlingar, vilket i sig är positivt. Det innebär dock samtidigt att 
vi måste ge servicenämnden rimliga förutsättningar att förnya sin 
maskin‑ och fordonspark för att matcha de skärpta miljökrav som 
framförs. Servicekontoret ansvarar för att hela kommunens behov 
av tunga fordon blir tillfredsställt.

Vi accepterar inte den svältkur majoriteten utsatt Servicekontoret 
för under en följd av år utan avsätter ytterligare 5 miljoner till inköp 
av fordon och maskiner. Det innebär att vi ställer oss bakom Servi‑
cenämndens uppfattning att 20 miljoner årligen är en miniminivå 
för att kunna uppfylla kommunens miljömål på området. 

Vi yrkar
-	 Att	Servicenämnden	får	ytterligare	5	mnkr	för	inköp	av	miljö-

vänliga	fordon	och	maskiner.

Fritids- och turistnämnden
Vi konstaterar att idrottsrörelsen är vårt lands största folkrörelse 
med ca tre miljoner medlemmar och över en halv miljon ideella 
ledare. Vi kan också konstatera att ”den svenska modellen” lett till 
makalösa framgångar inom den internationella idrotten i ett stort 
antal idrottsgrenar. Vi vill särskilt peka på idrottskvinnornas stora 
framgångar i olika grenar. De svenska idrottsframgångarna kan till 
stor del hänföras till det ideella engagemanget, där en stor bredd 
av idrottsutövare från barn‑ och ungdomsåren ger en imponerande 
topp, som i sin tur inspirerar nya utövare att komma in i idrotten. 
I detta sammanhang är det viktigt att lyfta fram att alla ska kunna 
idrotta, att arenor och anläggningar finns på rimligt avstånd, att det 
inte kostar för mycket att delta osv.

Idrotten har även en viktig funktion att fylla för att motverka de 
ökande problemen med övervikt och fetma hos barn och ungdo‑
mar. Vi vill se mer fysisk aktivitet i våra skolor och förutsätter att 
skolornas caféterior tillhandahåller ett hälsosammare utbud än godis 
och läsk. Idrotten stimulerar många till fysisk aktivitet vilket främjar 
folkhälsan. Det är därför rimligt med ett långsiktigt samhälleligt 
stöd till idrotten. 

Vi vill att Fritids‑ och turistnämnden fortsätter sitt mycket viktiga 
arbete med folkhälsofrågor, där  förebyggande åtgärder/satsningar 

är av stor betydelse. I och med övertagandet av ansvaret för sam‑
ordning av det drogpolitiska arbetet för kommunen hoppas vi få se 
en satsning på förebyggande arbete framför allt bland ungdomar.

Vi vill uppmuntra och stärka Ungdomsrådet i deras viktiga arbete. 
Vi vill avsätta 1 mnkr till ungdomars projekt, pengar som ungdo‑
mar skall kunna ansöka om för att kunna förverkliga sina idéer. En 
förutsättning för att dessa satsningar ska lyckas är att ungdomarnas 
egna idéer, engagemang och erfarenheter tas till vara och därför 
anser vi att nämnden i samråd med Ungdomsrådet skall besluta 
om fördelningen av dessa medel.

Vi yrkar
-	 Att	1	mnkr	avsätts	för	ungdomars	projekt.

Investeringar
Då beslut redan har fattats angående att bygga en skateboard‑ och 
inlineshall förutsätter vi att detta beslut snarast verkställs. De nuva‑
rande provisoriska lokalerna är dammiga och dåligt ventilerade, de 
saknar även de sanitära faciliteter som krävs för en idrottslokal. Vi 
ser inte de nuvarande lokalerna som ett hållbart alternativ i längden. 
Det är på tiden att majoriteten, efter flera års löften av valfläskka‑
raktär, äntligen ser till att vi får en skateboard‑ och inlineshall värd 
namnet i kommunen. Vår kamp för en hall har pågått sedan 1998 
och det känns skönt att projektet snart kommer att vara i hamn. 

Ramnavallen
Äntligen tycks Norrbys utlovade klubbstuga på Ramnavallen platsa 
i majoritetens investeringsbudget. Löftet om en ny klubbstuga, och 
en konstgräsplan, på Ramnavallen gavs redan 2005 för att få Norrby 
IF att backa från kravet på att få en egen kulturidrottsplats anlagd på 
Pantängen. Det område som idag hyser vårt Servicekontor.

Det är på tiden att löftet om en klubbstuga nu uppfylls. Tyvärr finns 
inte en konstgräsplan med i investeringsbudgeten, trots att den 
utlovades samtidigt som löftet om en klubbstuga gavs. Det är bara 
att konstatera att Ramnavallen aldrig kan bli den samlade lösning 
på Norrbys planproblem som vad Pantängen hade blivit, utan 
konstgräs medför i praktiken inte en klubbstuga på Ramnavallen 
mycket mer än att Norrby IF får nya kanslilokaler. Vi tycker den 
borgerliga majoriteten ska stå fast vid sina löften till Norrby och 
snarast möjligt anlägga den utlovade konstgräsplanen. Först då 
kan Ramnavallen bli ett tillskott som kan lösa en del av Norrbys 
planproblem. Vi avsätter i vår budget 
4 mnkr för att anlägga en konstgräsplan på Ramnavallen.

Rockborgen    
Rockborgen är en institution som samlat många generationer 
boråsungdomar kring musiken. Lokalerna har med åren slitits och 
underhållet har inte alltid varit det bästa. Efter brandtillsyn ålades 
Rockborgen vissa restriktioner då det gällde antalet personer som 
fick vistas i lokalerna. Vi tycker det är angeläget att snarast möjligt 
rusta upp fastigheten så att verksamheten åter kan blomma ut för 
fullt. Vi vill flytta fram investeringen för en upprustning av Rock‑
borgen från 2010 till 2009.

Vi yrkar
-	 Att	4	mnkr	avsätts	för	en	konstgräsplan	på	Ramnavallen.			
-	 Att	1,5	mnkr	avsätts	för	en	upprustning	av	Rockborgen.			
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Gatunämnden
Vi vill återgå till den princip som gällde fram till den 1 april 2004, 
att färdtjänsten ska ses som de funktionshindrades kollektivtrafik. 
Det innebär att vi åter knyter taxan till priset för en rabatterad resa 
inom ordinarie kollektivtrafik, vilken ger en sänkning av taxan till 
15 kr per resa. Vi vill också sänka priset på ett periodkort inom 
färdtjänsten med 50 kr, vilken ligger i linje med de förslag vi lägger 
inom den ordinarie kollektivtrafiken. Vi kompenserar Gatunämnden 
för ett beräknat inkomstbortfall på 0,7 mnkr.

Vi yrkar
−	 Att	Gatunämnden	kompenseras	med	0,7	mnkr	för	att	sänka	

taxan	för	färdtjänst	till	15	kr	och	sänka	priset	på	ett	månadskort	
inom	färdtjänsten	med	50	kr.

Konsumentnämnden
Då det gäller Konsumentnämndens stöd med budget och skuldråd‑
givning är kön för ett första besök fortfarande cirka 10 månader, nu 
har man dock fått de två tjänster vi krävde då innevarande års budget 
fastställdes. Hade majoriteten haft vett på att bifalla vår framställa 
i november i fjol hade köerna varit betydligt kortare idag. Vi gläds 
ändå över att majoriteten äntligen har insett allvaret och ökat stödet 
till konsumentnämnden.

Inför 2008 års budget konstaterade Konsumentnämndens borgerliga 
majoritet cyniskt ”att kön för budget och skuldrådgivning stabiliserat 
sig på en hanterbar nivå”. Det är glädjande att majoriteten nu har 
insett det vi framförde med en viss emfas i budgetdebatten ‑ att 
10 månaders väntetid är förödande för dem som söker hjälp för 
skuldrådgivning. Väntetiden är visserligen fortfarande 10 månader, 
men nu börjar man beta av kön med hjälp av det personaltillskott 
man fått under året.

I dagsläget kräver vi inga ökade resurser till konsumentnämnden. 
Vi är dock tämligen säkra på att det redan till nästa år behövs yt‑
terligare förstärkningar till nämnden, då träder sannolikt den nya 
skuldsaneringslagen i kraft, en lag som ska underlätta för skuldsatta 
att få skuldsanering. Det kommer säkerligen att öka personalens 
ärendemängd högst väsentligt.

Den förväntade lågkonjunkturen, och de försämrade ekonomiska 
villkoren i våra socialförsäkringar, kommer säkert att bidra till att 
kön av hjälpbehövande tätnar.

Att inte ha ordning på sin privatekonomi är ur hälsosynpunkt 
allvarligt, och något som tar mycket kraft och koncentration från 
individen. Därför är det angeläget att dessa personer får hjälp till 
självhjälp omgående för att inte försämra sin ekonomi ytterligare. Vi 
vill se en ökad satsning på förebyggande arbete. Det behövs bland 
mycket annat en ökad information i skolorna om konsekvenserna 
av spelmissbruk och riskerna med snabba SMS‑lån.

Kulturnämnden 

Investeringar
Bokbussen, en gammal trotjänare från 1988, har snart tjänat ut. 
Bokbussen  är en ovärderlig tillgång för de barn och ungdomar 
som har långt till biblioteken. Bussen är gammal och sliten och 

saknar tillgång till de moderna medier som idag är standard på 
våra bibliotek. För att ge alla kommunens barn och ungdomar 
tillgång till dagens moderna biblioteksutbud måste en ny bokbuss 
införskaffas. En miljövänlig bokbuss med god arbetsmiljö och 
utrustad för dagens behov kostar idag 3,5 mnkr. Vi avsätter dessa 
medel i vår budget. 

Vi yrkar:
-	 Att	vi	avsätter	3,5	mnkr	för	inköp	av	en	ny	bokbuss.

Utbildningsnämnden
Gymnasieskolan i Borås är jämfört med riket kraftigt underfi‑
nansierad. För att varje elev i Borås gymnasieskola ska få samma 
möjligheter i form av resurser som riksgenomsnittet, skulle Utbild‑
ningsnämnden behöva tillföras 50 miljoner. Detta är inget problem 
som man löser på ett år, men på lång sikt kommer det att krävas 
kraftigt ökade resurser till gymnasieskolan.

Inför 2009 beräknar Utbildningsnämnden att antalet elever i privata 
gymnasieskolor kommer att öka. Detta medför att Utbildnings‑
nämndens kostnader kommer att öka med drygt 14 miljoner. Om 
den faktiska ökningen är lika stor som den beräknade kommer 
man i den kommunala gymnasieskolan behöva spara in drygt 6 
miljoner. 

Vänsterpartiet vill underlätta för Utbildningsnämnden genom att 
tillföra tre miljoner kronor för nästa år. Samtidigt måste vi ha en 
beredskap för att tillföra Utbildningsnämnden ytterligare resurser 
under året om det visar sig att ökningen av elever i privata gym‑
nasieskolor kommer att medföra nedskärningar inom våra egna 
skolor. Pengar satsade på utbildning, är pengar väl investerade 
inför framtiden!

Vänsterpartiet är det enda parti som alltid har varit motståndare till 
skriftliga ordningsomdömen i gymnasieskolan. Därför föreslår vi 
också i år att de skriftliga ordningsomdömena avskaffas. En bättre 
arbetsmiljö för elever och lärare skapas inte genom ord på papper, 
utan genom medvetna satsningar på ökad lärartäthet, mindre klasser 
och utbyggda elevhälsoteam. 

Vi yrkar:
-	 Att	Utbildningsnämnden	tillförs	3	miljoner	till	gymnasieskolan.
-	 Att	vi	omedelbart	upphör	med	skriftliga	ordningsomdömen	i	

gymnasieskolan.

Socialnämnden
Konsekvenserna av högerregeringens kraftigt sänkta ersättningsni‑
våer i de generella välfärdsystemen har resulterat i ökade kostnader 
för försörjningsstödet. Den kommande lågkonjunkturen och finans‑
valparnas härjningar i världsekonomin gör saken än värre. Höger‑
regeringens angrepp på de sociala skyddsnäten slår nu hårt mot dem 
som inte har förmånen att ha en god hälsa och ett välavlönat arbete. 

När det gäller socialnämndens kostnader för Individ och familjeom‑
sorg (IFO) förväntas 2008 ett underskott, jämfört med budget, på 
15 miljoner. Till detta ska läggas de extra 2,35 miljoner de fick i 
våras, det totala underskottet jämfört med den budget fullmäktige 
tog i november förra året beräknas i dagsläget bli ca 18 mnkr, det 
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slutliga utfallet lär i vart fall inte bli mindre negativt. Vänsterpartiet 
föreslog 20 mnkr i ett extra anslag till socialnämndens IFO‑verk‑
samhet när 2008 års budget togs i november. Nu kan vi se att vårt 
krav var mer än väl befogat.

Socialtjänsten har under åren slimmat sin organisation till att vara 
näst intill anorektisk, ändå får man inte budgeten att hålla. Beror 
det på att kommunen har en alltför generös inställning till dem 
som behöver samhällets stöd i en eller annan form? Svaret är 
NEJ! Det förhåller sig snarare tvärtom. En alltför snålt tilltagen 
IFO‑budget har gått ut över det förebyggande arbetet, vilket har 
lett till att problemen har förvärrats och skapat onödigt lidande för 
berörda individer och deras anhöriga, samtidigt som socialtjänstens 
kostnader har ökat.

Hur ser det då ut med kommunens IFO‑kostnader jämfört med lik‑
nande kommuner? Av budgetproblemen att döma förmodar man att 
Borås ligger högt i sådan jämförelse, men det är precis tvärtom!

Tittar man in i Sveriges Kommuner och Landstings databas ser 
man att Borås IFO‑kostnad per invånare var 2985 kr för år 2007. 
Jämförbara tal för Göteborg var 5599 kr, Malmö 5372 kr, Stock‑
holm 3776 kr och Uppsala 4076 kr. Om vi lämnar dessa storstäder 
därhän och tittar på kommunerna 5‑20 i storleksordning får vi en 
mer rättvisande bild, med tanke på att Borås ligger i mitten i denna 
grupp med sin 13:e plats. Genomsnittskostnaden för dessa kom‑
muner var 3635 kr jämfört med Borås 2985 kr. Om Borås hade 
legat på genomsnittvärdet för jämförbara kommuner 2007 hade 
socialtjänstens IFO‑verksamhet haft ytterligare 65 miljoner till sitt 
förfogande ‑ 366 miljoner istället för 301 ‑ enligt SKL:s beräk‑
ningar. Socialtjänsten i Borås var 18 % billigare än genomsnittet i 
jämförbara kommuner 2007.  

Det märkliga är att Borås år 2006 betalade 3062 kr för sin IFO‑verk‑
samhet, 2007 hade utgifterna pressats ner till 2985 kr per invånare! 
Vilka har fått betala det priset?

Även inför 2009 års verksamhet snålar majoriteten in på resurserna 
för socialtjänsten. Trots att missbruket ökar bland både ungdomar 
och vuxna, och behovet av försörjningsstöd ökar i takt med fi‑
nansvalparnas härjningar och den tilltagande lågkonjunkturen, får 
socialtjänsten inte mer än tidigare, bara en uppräkning för ökade 
lönekostnader och en viss kompensation för inflationen. Man får 
inga ökade resurser för att möta de stora problem som förorsakas av 
försämringar i de sociala trygghetssystemen eller de problem som 
uppstår när Försäkringskassan inte klarar av att sköta sitt uppdrag. 
Genom Försäkringskassans schabbel tvingas många, i väntan på 
halvårsvisa fördröjningar i ärendehanteringen, söka försörjningsstöd 
hos socialtjänsten för sin överlevnads skull. På så vis övervältrar 
staten kostnader på kommunen utan att kompensera oss för detta.

I en direkt jämförelse, beräknad per 100 000 invånare, satsar Es‑
kilstuna 185 miljoner mer än Borås på sin IFO‑verksamhet, Gävle 
+71, Helsingborg +92, Huddinge +61, Jönköping +22, Linköping 
+83, Norrköping +132, Sundsvall +53, Södertälje +252, Umeå 
+27, Västerås +68 och Örebro +109 miljoner! Bara tre kommuner 
har en lägre kostnad än Borås, Halmstad ‑60, Lund ‑50 och Nacka 
‑3 miljoner, sannolikt delvis beroende på en annan befolknings‑
struktur än vår.

2005 betalade Borås 652 kr mindre per invånare för sin IFO‑verk‑
samhet än jämförbara kommuner, 2007 var motsvarande siffra 650 
kr. Trots allt prat om satsningar inom socialtjänsten har det inte hänt 
ett dugg, det är lika illa nu som då!

Förra året prickade vi rätt när vi budgeterade med 20 mnkr mer 
än majoriteten, inför 2009 års budget räcker det inte med 20 mnkr 
för att bibehålla dagens nivå. Vi lägger i vår budget på 25 mnkr 
till socialnämnden, plus att vi föreslår att 10 mnkr därutöver läggs 
i en buffert för att ha beredskap när lågkonjunkturen leder till att 
kostnaderna för försörjningsstöd m.m. ökar.

Vi måste inse att en ökad satsning på förebyggande socialt arbete 
är oerhört lönsam, såväl för den berörde som för samhället i stort. 
Borås är en rik kommun, men har definitivt inte råd med att miss‑
sköta sina invånare.

Nollvison mot hemlöshet
Vi accepterar inte att utsatta människor lämnas vind för våg. Vi 
har en skyldighet att se till att även de människor som för tillfället 
inte klarar av ett eget boende utan särskilt stöd får tak över huvudet 
– särskilda boenden i kommunal regi möjliggör att vi kan ta detta 
ansvar. Tyvärr visar de senaste rapporterna om hemlösheten i Borås 
att antalet hemlösa ökar markant. Vi vill försäkra oss om att denna 
grupp inte prioriteras bort av kortsiktiga budgetmässiga skäl och 
förutsätter att dessa behov kan tillgodoses inom ramen för vårt 
tilläggsanslag till Socialnämnden, annars förväntar vi oss ett krav 
på tilläggsanslag från socialnämndens sida. Vänsterpartiet har en 
nollvision vad gäller hemlösheten i Borås stad!

Vi vet att missbruket bland både barn och vuxna ökar, ändå skärs 
det ner på resurserna inom denna verksamhet. Behoven ökar men 
resurserna minskar – folk far illa, men fina ekonomiska bokslut 
levereras! Vi tycker att agerandet är cyniskt!

Även om förhållandena skiljer sig åt mellan landets kommuner 
måste man fråga sig vad som är så unikt med Borås? Är det rimligt 
att Borås ska kunna klara sin IFO‑verksamhet till en så låg kostnad 
jämfört med övriga kommuner i samma storlek? Beror det på att vi 
är effektivare än alla andra? Med all respekt för personalen, som gör 
ett fantastiskt jobb utifrån sina förutsättningar, så tror vi inte att det är 
hela förklaringen. Det handlar till större delen om vilka ambitioner 
den politiska majoriteten i en kommun har med sin socialtjänst. I 
det borgerligt styrda Borås är den ambitionen pinsamt låg. 

Det är inte rimligt att IFO‑verksamheten år efter år skall ”budgetan‑
passas” till en alltför snålt tilltagen budgetram, det naturliga vore att 
man ”verklighetsanpassade” budgetramen och gav socialnämnden 
realistiska förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Vi vill investera för framtiden, genom att förstärka socialtjänstens 
IFO‑verksamhet. Vi vill bl a
‑ öka det förebyggande arbete mot alkohol‑, drog‑ och spelmiss‑

bruk.
‑ stödja brottsofferjourens arbete.
‑ stärka familjeteamen.
‑ satsa på fler socialrådgivare ute i kommundelarna.
‑ se ett intensivt arbete mot målet Nollvision då det gäller hem‑

löshet.
‑ starta ett Barnahus.
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Behandla alla barn lika
Vi vill inte straffa de barn som lever i familjer med socialbidrag. 
Vi vill låta de ungdomar som sommararbetar få behålla hela sin 
inkomst, utan att familjens socialbidrag sänks. Vi vill inte heller se 
några sänkta socialbidrag vid ev barnbidragshöjningar. Vi är med‑
vetna om att socialnämndens budget är kärv. För att nämnden inte 
ska känna sig tvungen att av budgettekniska skäl ”stjäla” delar av 
de fattiga barnens intjänade sommarinkomster vill vi kompensera 
nämnden för detta ”inkomstbortfall”, denna marginella summa 
ingår i vårt resurstillskott. 

Kvinnojouren
Kvinnojouren hjälper årligen många kvinnor i kris. Tyvärr ökar 
behoven år för år, allt fler kvinnor söker skydd mot sina plågoandar. 
Det ökade alkohol‑ och drogmissbruket och ett allmänt hårdare 
samhällsklimat har lett till att våldet mot kvinnorna blivit allt grövre 
och kvinnojourens arbetsbörda allt tyngre.

Vi är glada över att Kvinnojouren fått flytta in i nya, bättre lokaler 
där deras verksamhet kan utvecklas ytterligare. Vi värnar om 
kvinnorna och uppskattar Kvinnojourens arbete. Förutom sitt rent 
medmänskliga värde för kommuninvånarna är verksamheten rent 
ekonomiskt ”lönsam” för kommunen. Om de människor som 
kvinnojouren upplåter bostad åt, under kortare eller längre perioder, 
skulle ordnas av IFO‑verksamheten hade vi haft betydligt högre 
kostnader för detta än vad som nu är fallet. 

Rekommendationen från Sjuhärads kommunförbund är att kvin‑
nojourens verksamhet skall tillföras 10 kronor per kommuninvånare 
i de kommuner som samverkar kring kvinnojouren. Vi föreslår att 
Borås Stad höjer insatsen till minst 12 kronor per kommuninvånare 
för att öka Kvinnojourens möjligheter att bistå utsatta kvinnor. Vi 
vill även skapa förutsättningar för att kvinnojourens planer på en 
tjejjour ska kunna fullföljas. 

BRIS
BRIS – Barnens Rätt I Samhället – bildades 1971 och är en ideell, 
partipolitiskt obunden organisation, som bistår barn som far illa samt 
är ett komplement till myndigheter och en länk mellan barn, vuxna 
och samhälle. Under 2007 uppmärksammade BRIS att den psykiska 
ohälsan bland barn och ungdomar ökade: en av fyra kontakter med 
BRIS handlade om psykisk ohälsa. Många barn har ett behov av 
att anonymt tala med någon vuxen om sina problem, BRIS är en 
organisation som tar hand om och kan slussa dessa barn vidare. 

Många kommuner ger idag stöd till BRIS. Vi tycker att Borås Stad 
även fortsättningsvis skall visa sin uppskattning för det fantastiska 
arbete BRIS utför. Vi vill bidra med 100 000 kr till denna för kom‑
munens barn och ungdomar så angelägna verksamhet. 

För att kunna arbeta inom handikappomsorgen krävs en relevant 
utbildning. Vi vill skapa förutsättningar för en kompetensutveckling 
inom området och avsätter därför 1 mnkr för ändamålet.

Vi yrkar
-	 Att	socialnämndens	anslag	för	IFO-verksamheten		ökas	med	25		

mnkr.
-	 Att	socialnämnden	tilldelas	en	extra	buffert	på	10	mnkr	för	att	vid	

behov	kunna	möta	det	ökade	tryck	vi	förväntar	oss	då	det	gäller	
försörjningsstödet.

-	 Att	Socialnämnden	inte	sänker	familjens	försörjningsstöd	på	
grund	av	ungdomarnas	sommararbete	eller	höjda	barnbidrag.

-	 Att	Socialnämnden	ges	ett	 tilläggsanslag	på	0,2	mnkr	för	att	
kunna	öka	bidraget	till		kvinnojouren	till	minst	1,2	mnkr	

-	 Att	Socialnämnden	ges	ett	 tilläggsanslag	på	0,1	mnkr	för	att	
kunna	bidra	till	att	finansiera	BRIS	angelägna	verksamhet

-	 Att	 socialnämnden	ges	 ett	 tilläggsanslag	på	1	mnkr	 för	
kompetensutveckling	inom	handikappomsorgen.

-	 Att	LSS-boenden	skall	drivas	i	kommunal	regi.

Kommundelsnämnderna

Barnomsorg 
Barnen är vår framtid och ett av våra viktigaste uppdrag är att 
skapa goda förutsättningar för trygga uppväxtförhållanden. Genom 
att satsa på barn och ungdomar lägger vi grunden för en hållbar 
samhällsutveckling. Vi tror inte på fri etableringsrätt av privata, 
vinstdrivna alternativ där barn med särskilda behov exkluderas. Vi 
vill i stället satsa på den kommunala barnomsorgen och en verklig 
mångfald, där barn med olika bakgrund möts. 

Vi vill att våra barn skall få en bra uppväxt med en förskola och 
skolbarnsomsorg där varje barn blir sett och bekräftat. Vi vill ha en 
garanterad pedagogisk kvalitet och efterföljande av läroplanerna, 
inte bara inom förskolan utan även inom skolbarnomsorgen. För 
detta krävs att gruppstorlekarna minskas. Vi vill se 12 barn i små‑
barnsgrupperna med tre heltidsanställda, 15 barn i syskongrupperna 
med tre heltidsanställda och 20 barn inom skolbarnsomsorgen 
med tre heltidsanställda. Vi är medvetna om att detta inte går att 
genomföra över en natt, men det är vår strävan att nå upp till denna 
bemanning.

Vi vill återinföra den avgiftsfria månad inom barnomsorgen som 
majoriteten tog bort 2003. De uteblivna intäkter som blir följden 
härav kompenserar vi i vår budget med 3,5 miljoner.

Av de medel som avsätts till barnomsorgen omfördelas 12 % enligt 
ett strukturindex. Vi vill ändra detta strukturindex. I dagens modell 
grundar det sig till 70 % på förvärvsfrekvensen i kommundelen 
och till 30 % på andel föräldrar med utländsk bakgrund. Vi vill 
ändra indexet till att grunda sig på till 30 % invandrarbakgrund, 
35 % förvärvsfrekvens och 35 % familjeinkomst under 200 000 
kr. Vi är väl medvetna om att denna förändring flyttar pengar från 
kommundelar med en gynnsammare socioekonomisk struktur till 
mindre lyckligt lottade delar av vår kommun – vårt förslag ligger 
helt i linje med vad Välfärdsbokslutet pekar på.

De 33 miljoner som staten ger som kompensation för maxtaxan 
inom barnomsorgen vill vi lägga in i resursfördelningsmodellen, på 
samma sätt som bidraget till kvalitetshöjning på 5 miljoner. Vi anser 
att det är orimligt att kommundelarna år efter år kompenseras för sina 
respektive intäktsbortfall, det innebär att kommundelar där föräldrarna 
har en högre genomsnittsinkomst slentrianmässigt ges mer pengar 
per barn än kommundelar med lägre avlönade föräldrar. 

Vårdnadsbidrag 
En av de mest centrala jämställdhetsfrågorna är hur kvinnor och män 
skall förmås fördela ansvar för hem och barn lika. Högerregeringen 
kallar det skattefinansierade vårdnadsbidraget för ”valfrihet” för 
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barnfamiljerna att ordna sin barnomsorg. Det är självklart strunt‑
prat. Bidraget på 3000 kronor i månaden, går inte att leva på, så 
i praktiken förutsätts att den som stannar hemma blir försörjd av 
någon annan. Det är alltså endast familjer med två föräldrar som 
ens kan överväga att utnyttja bidraget. All tidigare erfarenhet visar 
dessutom att det blir kvinnor som stannar hemma, och därmed blir 
beroende av män för sin försörjning. Rimligen kommer också dis‑
krimineringen av alla kvinnor i arbetslivet att öka, när arbetsgivarna 
tvingas kalkylera med flera års frånvaro med vårdnadsbidrag när 
de ska fatta beslut om anställning, fortbildning osv. 

Bidraget kommer också att stjäla resurser från den kommunala barn‑
omsorgen. Risken är uppenbar att vårdnadsbidraget på sikt kommer 
att utgöra ett billigt alternativ för många kommuner, jämfört med att 
satsa på att bygga ut barnomsorgen. För oss i Vänsterpartiet är det 
centralt att använda samhällets resurser för att öka jämställdheten 
och den gemensamma välfärden. Därför är vi självklart emot en 
reform som så uppenbart är bakåtsträvande och motverkar båda 
dessa mål – vi vill avskaffa vårdnadsbidraget! 

Vi säger nej till vårdnadsbidraget, kostnaderna för vårdnadsbidrag 
är budgeterade till 3 mnkr. Vi stryker även den buffert på 5 mnkr 
majoriteten har reserverat för sina s.k. valfrihetsreformer. Tillsam‑
mans handlar om 8 mnkr. Vi använder istället de pengarna till 
angelägna satsningar inom välfärdssektorn. 

Skolan
Enligt Skolverket satsar Borås mindre på grundskolan än andra kom‑
muner i samma storlek, vi har lägre lärartäthet och färre elever som går 
ur årskurs nio med behörighet till gymnasiet. Vi är bekymrade över att 
dessa förfärande siffror inte resulterat i större satsningar i budgeten. 
Det är uppenbart att det blir svårare att uppnå goda resultat med stora 
elevgrupper och få lärare. Vi anser att våra barns utbildning har hög 
prioritet och vi vill därför öka satsningarna på skolan.

För att nå goda resultat i skolan är det avgörande att eleverna är 
trygga och mår bra. Vi ser positivt på att majoriteten i sin budget 
lyfter fram värdegrundsarbetet, arbetet mot mobbing och främlings‑
fientlighet. Det är emellertid även viktigt att ta fasta på de uppgifter 
om barns och ungas hälsa som framkommer i Välfärdsbokslutet 
(www.boras.se) och i BRIS årsrapport (www.bris.se).  Allt fler 
unga, framförallt flickor, drabbas av psykisk ohälsa. Vi vill satsa på 
hälsofrämjande insatser för barn och unga genom att tillföra skol‑
hälsovården 2 mnkr för att arbeta med ungas psykiska ohälsa.

Många barn kommer, av en mängd olika skäl, till skolan utan att ha ätit 
en näringsrik frukost. Vi vill erbjuda alla elever frukost i skolan för att 
ge dem en bra start på sin arbetsdag. Vi är övertygade om att mätta och 
belåtna elever lär bäst! Vi avsätter i vår budget 2 mnkr för ändamålet.

Borås Stad korades av RFSL till landets bästa HBT‑kommun 2006, 
vilket förpliktigar. Vi kommer även fortsättningsvis att nogsamt 
följa upp beslutet om att all personal ska ges HBT‑utbildning. I 
skolan förekommer det, dock i alltför liten utsträckning, att elever 
ges utbildning i HBT‑frågor. Vi vill att alla elever i grundskolans 
år 8 skall få ta del av denna utbildning.

Skolan och resursfördelningsmodellen
Vi är kritiska till de förändringar av skolans strukturindex den 
borgerliga sexpartikoalitionen genomfört de senaste åren. År för 

år har den andel av pengarna som fördelas efter sociala strukturer 
minskat. Penningströmmarna går i fel riktning om man ser till hur 
behoven ser ut enligt välfärdsbokslutet. 

Vi inser att vi aldrig kan täcka upp alla uppkomna behov på ett 
rättvist sätt med en resursfördelningsmodell, vi ser modellen som 
ett medel att i grova drag fördela resurserna efter uppskattade behov. 
Vi inser även att modellens parametrar kan justeras utifrån politiska 
viljeinriktningar, något som årets budget klart utvisar. Vår modell 
styr medel i den riktning välfärdsbokslutet pekar ut, en ökad satsning 
på de områden som har det sämst ställt idag. 

Vi vill lyfta ut kostnaderna för skollokaler och skolskjutsar ur re‑
sursfördelningsmodellen, och därefter ersätta kommundelarna för 
de faktiska kostnader de har för dessa poster. Förslaget innebär sam‑
tidigt att vi säger nej till att ge kommundelarna Dalsjöfors, Fristad, 
Sandhult och Viskafors extra skolskjutsbidrag, eftersom motiven 
för detta faller med vårt förslag. Vi vill öka den andel av skolans 
resurser som fördelas efter strukturindex från 15 till 25 %. Vårt 
förslag innebär att den omfördelning av resurser som sker utifrån 
strukturindex endast omfördelar medel för den direkta verksam‑
heten. Det finns ingen logik i att omfördela pengar för lokaler och 
skolskjutsar enligt detta strukturindex. Vi har svårt att förstå varför 
barn till utlandsfödda föräldrar, eller barn till lågutbildade föräldrar, 
skulle kräva större utrymme i skollokaler eller skolskjutsar.

Skolverket kritiserar kommunen för att vi i många skolor inte lever 
upp till de krav som ställs i skolförordningen. Det gäller främst i 
ämnena Modersmål och Svenska A, där även studiehandledningen 
bedöms vara bristfällig. Vi uppskattar att majoriteten i texten lyf‑
ter fram språkets betydelse för en god utbildning, vi ser dock 
inga satsningar i form av ökade resurser i budgeten. Vår budget 
omfördelar resurser i välfärdbokslutets anda, vilket innebär att 
skolor i invandrartäta områden tillförs mer resurser, bland annat 
för språkutveckling.

Vi vill inte sätta en prislapp på varje enskilt barn och säger därmed 
nej till planerna på en skolpeng. 

Friskolor
Av budgetens textmaterial framgår det tydligt att vi står långt ifrån 
majoriteten då det gäller synen på friskolor och enskilt driven 
barnomsorg. Friskolorna utarmar den kommunala skolans ekonomi 
och medverkar till en ökad segregation i samhället. Friskolorna gör 
det svårt för kommunen att planera för framtiden då ett ökat antal 
elever till friskolorna medför ökade kostnader för kommunen utan 
att motsvarande besparingar kan göras i de kommunala skolorna. 
Vi kommer att tvingas stå med en överkapacitet på både lärare och 
lokaler. Dels för att det tar tid att skära ned i verksamheten, dels för 
att kommunen alltid kommer att ha kvar ansvaret för att eleverna ska 
få sin utbildning. Detta gäller även om en friskola skulle avvecklas 
på grund av konkurs eller att skolan inte ger aktieägarna tillräcklig 
avkastning på insatt kapital. 

Etableringen av nya friskolor hotar kvaliteten i den kommunala 
skolan. Pengar som är avsedda för satsningar på språkutveckling 
i områden med stor etnisk mångfald går istället till att täcka extra‑
kostnader för etniskt och socialt segregerande friskolor. Även en 
friskolekramare måste inse att systemet är orimligt. För att dela bör‑
dorna måste drabbade kommundelar kompenseras för de ekonomiska 
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följder förekomsten av friskolor medför. Generellt sett tar vi avstånd 
från majoritetens positiva texter om friskolor och enskilt driven barn‑
omsorg, även i de stycken vi inte framför konkreta yrkande.

Buffert för kommunala merkostnader på grund av 
friskolor och enskilt driven barnomsorg.
I stycket ovan anges några av skälen till varför förekomsten av 
friskolor och enskilt driven barnomsorg medför fördyringar för 
kommundelarna. Vår uppskattning av merkostnaderna för kom‑
mundelarna är i de ligger runt 15 mnkr. Dessa kostnader slår ojämnt 
mellan kommundelarna beroende på var dessa friskolor och enskilt 
drivna barnomsorg etablat eller kommer att etablera sig. Med tanke 
på att effekterna, kommundel för kommundel, är omöjliga att förutse 
i dagsläget väljer vi att avsätta 15 mnkr i en buffert för att kommun‑
delarna ska kunna kompenseras för de extra kostnader som uppstår 
på grund av friskolor och enskilt driven barnomsorg.

Äldreomsorg
Den borgerliga majoriteten ser privatisering och konkurrensutsätt‑
ning inom äldreomsorgen som enda sättet att förbättra verksamhe‑
ten. Ekonomiska vinstintressen leder bara till ökade klyftor mellan 
ekonomiskt starka och svaga grupper av vårdtagare. Vårt alternativ 
för att få en bättre äldreomsorg är att låta brukare och personal ha 
ett stort inflytande på verksamheten, när det gäller VAD som skall 
ingå i äldreomsorgen och HUR och NÄR det skall utföras. 

Vi vill ge personalen större möjligheter att påverka förläggningen 
av arbetstider och planeringen av arbetet. Det gäller att ta vara på 
den stora kunskap och engagemang som finns hos både personal, 
brukare och anhöriga.

Det är viktigt att det finns en reell frihet att välja boendeform. 
Kvarboendeprincipen är viktig, men friheten att välja kvarboende 
får inte bara vara ett tomt löfte, en brist på SÄBO‑platser innebär 
samtidigt ett tvång till kvarboende. Vi ser positivt på planerna på 
fler seniorboenden, en boendeform som länge efterfrågats.

Vi vill även se en ökad satsning på förebyggande och hälsofräm‑
jande insatser bland våra äldre, satsningar som kan ge stora hälso‑
vinster och bidra till ett minskat framtida behov av vård och omsorg. 
En viktig hälsofrämjande åtgärd är att se till att våra kommunala 
restauranger är tillgängliga för våra äldre, där erbjuds inte bara mat, 
utan även livsviktig social samvaro. Vi kräver att restaurangerna 
Svärdfästet och Kypegläntan åter tas i bruk.

Kundval i hemtjänsten
När det gäller förslaget om kundval avstyrker vi detta på mycket 
goda grunder. Vår kritik av förslaget är massiv och skulle rent text‑
mässigt bli en omfattande akt. Därför väljer vi att ”bara” redogöra 
för en del av våra synpunkter och invändningar i budgettexten. 

Utredningen hävdar att kundval leder till högre kvalitet för de äldre, 
ett bättre bemötande och större möjlighet för brukarna att forma om‑
sorgen, ökad trivsel för personalen, bättre betalt och att kreativiteten 
kommer att flöda. Vem, eller vad, är det som hindrar att allt detta 
sker redan idag – inom den kommunala verksamheten?

Vi anser att kommunen skall fortsätta driva hemtjänsten i nuvarande 
form och utveckla densamma utifrån de äldres behov, öka äldres och 
anhörigas inflytande, garantera hög kvalitet och trygghet.

Det är bristande tid som är problemet idag, det löses inte genom 
att låta privata näringsidkare och vårdbolag tjäna pengar på våra 
äldre. De satsningar kommunen gör på äldreomsorgen ska, enligt 
vår mening, i sin helhet gå till vård och omsorg ‑ och inte till privata 
vinster.  Vinstkraven leder enbart till att personalen får än mindre 
tid tillsammans med vårdtagarna!

Kvalitet är grundläggande för en bra verksamhet. Vilka krav kom‑
mer att finnas på antalet utbildade i entreprenadföretagen? Hur 
hanteras vidareutbildning och kompetensutveckling i företag som 
ofta är en‑ eller fåmans företag? 

Kommunen har under en följd av år satsat på projektet Kompe‑
tensstegen för att öka den andel av hemtjänstens personal som har 
relevant utbildning. Idag har 79 % av personalen rätt utbildning 
för yrket. Var tar denna ambition vägen i ett system med kundval? 
Vilken kontroll har kommunen över utbildningsgraden i de små eller 
stora bolag som kommer att konkurrera om ”kunderna”? 

Enligt föreliggande underlag ska det räcka att en person i företaget 
har relevant utbildning för att företaget ska få auktorisation. Vi 
vägrar lämna våra äldre vind för våg utan vill kunna garantera 
dem en god omvårdnad, utförd av en kompetent personal. Det 
krävs en stor och välutbildad organisation för att klara det ökande 
omsorgsbehovet bland de äldre.

Anhörigstöd
Anhöriga beräknas utföra två tredjedelar av den totala vården och 
omsorgen om våra äldre.
Många är känslomässig bundna till den vårdbehövande vilket ofta 
leder till ett dygnet‑runt‑arbete, där tiden för egen vila och avkopp‑
ling är minimal. Kommunen måste på alla sätt stödja de anhöriga i 
deras omsorgsarbete och samtidigt skapa möjlighet för dem att få 
avlastning för att återhämta sig. I några kommundelar finns idag 
närcentraler, lokaler där anhöriga kan få en stunds avlastning och 
samtidigt möjlighet att utbyta erfarenheter med andra anhörigvårdare. 
Vi vill se minst en närcentral eller annan träffpunkt för anhörigvårdare 
i varje kommundel.

Anhörigvårdare behöver, liksom alla andra invånare, ta del av 
stadens utbud då det gäller kulturinstitutioner, banker, butiker o.s.v. 
För att underlätta för anhörigvårdarna att ta del av stadens utbud 
vill vi öppna en anhörigcentral i centrum. Det skulle samtidigt ge 
möjlighet för många anhörigvårdare från olika delar av staden att 
träffas och knyta kontakter med andra anhörigvårdare med liknande 
livssituation. För detta ändamål avsätter vi 3 mnkr i driftsbudgeten. 
Vi förutsätter att befintliga lokaliteter kan samutnyttjas, i annat fall 
är vi positivt inställda till en investering på rimlig nivå. 

Vi yrkar
-	 Att	vi	kompenserar	kommundelarna	med	3,5	mnkr	för	uteblivna	

intäkter	 inom	barnomsorgen	då	vi	återinför	den	avgiftsfria	
månaden.

-	 Att	barnomsorgens	strukturindex	ändras	till	30	%	invandrar-
bakgrund,	35	%	förvärvsfrekvens	och	35	%	familjeinkomst	under	
0,2	mnkr.

-	 Att	hela	kompensationen	för	maxtaxan,	33	mnkr,	 läggs	 in	 i	
resursfördelningsmodellen.
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-	 Att	vi	avskaffar	vårdnadsbidraget,	vilket	ger	en	besparing	på	3	
mnkr.

-	 Att	vi	säger	nej	 till	en	buffert	på	5	mnkr	 för	s.k.	valfrihets-
reformer.

-	 Att	vi	slutar	överkompensera	 friskolorna,	vilket	 innebär	en	
besparing	på	10	mnkr.

-	 Att	skolhälsovården	tilldelas	ytterligare	2	mnkr	för	att	arbeta	med	
barns	och	ungas	psykiska	ohälsa.

-	 Att	kommundelarna	kompenseras	med	2	mnkr	för	att	servera	
frukost	till	alla	elever	som	så	önskar.

-	 Att	alla	elever	i	grundskolans	åttonde	klass	ges	utbildning	i	HBT-
frågor	av	kvalificerade	föreläsare.

-	 Att	grundskolans	resursfördelningsmodell	 förändras	enligt	
följande:	Skolans	lokal-	och	skolskjutskostnader	lyfts	ur	modellen,	
kommundelarna	kompenseras	för	sina	faktiska	kostnader	för	
dessa	poster.	Den	del	av	skolans	anslag	som	omfördelas	efter	
strukturindex	ökas	från	ca	15	till	25%.	Våra	ändringar	innebär	
samtidigt	ett	nej	till	att	ge	de	yttre	kommundelarna	ett	riktat	stöd	
för	skolskjutsar,	de	kompenseras	fullt	ut	i	vår	modell.

-	 Att	vi	säger	nej	till	planerna	på	en	skolpeng.
-	 Att	barnomsorg	och	skolor	skall	drivas	i	kommunal	regi.
-	 Att	avsätta	15	mnkr	i	en	buffert	för	att	täcka	kommundelarnas	

merkostnader	 på	 grund	 av	 friskolor	 och	 enskilt	 driven	
barnomsorg.

-	 Att	beslut	om	ersättning	 till	enskilt	driven	barnomsorg	och	
friskolor	ska	fattas	av	Kommunfullmäktige.	

-	 Att	 restaurangerna	Svärdfästet	och	Kypegläntan	åter	 tas	 i	
bruk.

-	 Att	vi	säger	nej	till	planerna	på	att	införa	Kundval	inom	hem-
tjänsten.

-	 Att	äldre-	och	handikappomsorg	skall	drivas	i	kommunal	regi.
-	 Att	äldreomsorgens	restauranger	även	 fortsättningsvis	skall	

drivas	i	kommunal	regi.
-	 Att	3	mnkr	avsätts	för	att	skapa	en	anhörigcentral	i	centrum.
-	 Att	beslut	om	internpriser	i	äldreomsorgens	boenden	ska	fattas	

av	Kommunfullmäktige.
-	 Att	Kommundelsnämnderna	beviljas	följande	kommunbidrag	

(kr).	Exklusive	de	3	mnkr	 vi	 har	avsatt	 för	att	 skapa	en	
kommungemensam	anhörigcentral	i	Centrum	och	bufferten	på	
15	mnkr	vi	har	avsatt	för	att	kompensera	kommundelarna	för	
opåverkbara	merkostnader	på	grund	av	friskolor	och	enskilt	
driven	barnomsorg.

-	 Kommundelsnämnd	Brämhult	 283	300	000
-	 Kommundelsnämnd	Centrum	 325	900	000	
-	 Kommundelsnämnd	Dalsjöfors	 257	200	000	
-	 Kommundelsnämnd	Fristad	 224	700	000
-	 Kommundelsnämnd	Göta	 240	600	000
-	 Kommundelsnämnd	Norrby	 309	900	000
-	 Kommundelsnämnd	Sandhult	 209	000	000
-	 Kommundelsnämnd	Sjöbo	 209	400	000
-	 Kommundelsnämnd	Trandared	 264	100	000
-	 Kommundelsnämnd	Viskafors	 160	600	000

Budgetresultat
Sammantaget ökar våra förslag kostnaderna med 82,6 mnkr. Vi räknar 
med att spara 10 miljoner på driftsbudgeten genom att sluta överkom‑
pensera fristående skolor och enskilt driven barnomsorg. Vi säger nej 
till vårdnadsbidrag och spar 3 mnkr. Vi tar bort majoritetens buffert 
för ”valfrihetsreformer” och spar in 5 mnkr. Vi säger nej till de 13 

miljoner majoriteten avsätter för enhetstaxa och gratis kollektivtrafik 
mellan 10 och 14 på vardagar. Förslagen är extremt underfinansierade 
och dåligt förberedda. Vi kan inte se dem som seriöst menade. 

Vår budget ger ett resultat på 48,4 mnkr. Vi gör inga pensionsav‑
sättningar ur 2008 års resultat, de pengarna förstärker vi vår budget 
med. Det handlar uppskattningsvis om ca 30 mnkr. Vi förutsätter   
att vi under 2009 kommer att ha minst 25‑30 mnkr i extraordinära 
intäkter, 10 mnkr av dessa avsätter vi till ett välbehövligt aktieägar‑
tillskott till AB Bostäder, resterande lägger vi in som en buffert för 
2009 års verksamhet. 

På investeringssidan satsar vi 40,6 mnkr utöver majoritetens förslag. 
I en vikande byggkonjunktur är det klokt att investera, dels för att 
motverka arbetslösheten dels för att byggkostnaderna kan förväntas 
bli lägre än när marknaden är överhettad.

Med tanke på den korta tid vi haft på oss att arbeta fram ett alter‑
nativt budgetförslag förbehåller vi oss rätten att lägga fram even‑
tuella ytterligare tilläggs‑ eller ändringsförslag inför fullmäktiges 
budgetbehandling.

Vårt budgetförslag utgår i grunden från majoritetens budget. 

Med ovan angivna reservationer och ett antal tilläggs‑ och änd‑
ringsförslag yrkar vi härmed bifall till Vänsterpartiets alternativa 
budgetförslag för år 2008.

Sammanfattningsvis innebär vårt förslag:

Vi yrkar
-	 Att	vi	satsar	ytterligare	5	mnkr	på	kommunala	arbetsmarknads-

insatser	för	ungdomar	och	andra	personer	som	idag	har	svårt	
att	komma	in	på	arbetsmarknaden.	

-	 Att	vi	ger	5	mnkr	till	höjda	löner	för	de	grupper	som	enligt	
arbetsvärderingen	är	eftersatta,	främst	till	lågavlönade	kvinno-
dominerade	yrkesgrupper.

-	 Att	Kommunstyrelsens	kommunbidrag	utökas	med	0,4	mnkr	för	
tillsättning	av	en	jämställdhetsutvecklare.

-	 Att	kommunen	ska	ha	en	nollvision	mot	hemlöshet.
-	 Att	vi	återinför	en	kommunal	bostadsförmedling.
-	 Att	vi	ger	AB	Bostäder	ett	aktieägartillskott	på	10	mnkr.	
-	 Att	vi	satsar	0,5	mnkr	på	en	ökad	information	om	miljön	i	Borås	

Stad.	Hur	den	är	nu	och	vad	som	kan	göras	för	att	förbättra	
den.

-	 Att	vi	säger	nej	till	de	13	miljoner	majoriteten	har	avsatt	för	
enhetstaxa	och	gratis	kollektivtrafik	mellan	10	och	14	på	
vardagar.	Förslagen	är	extremt	underfinansierade	och	dåligt	
förberedda.	Vi	kan	inte	se	dem	som	seriöst	menade.	

-	 Att	vi	vill	sänka	priset	på	alla	periodkort	inom	kommunen	med	
50	kr.	För	denna	kombinerade	antiträngsel	och	klimatsatsning	
avsätter	vi	3,6	mnkr.	

-	 Att	vi	vill	låta	våra	ungdomar	få	köpa	Västtrafiks	Fritidskort	för	
halva	priset.	Det	rabatterade	priset	blir	enligt	vårt	förslag	275	
kr.	För	detta	ändamål	avsätter	vi	1,6	mnkr	i	vår	budget,	i	denna	
summa	ryms	en	volymökning	med	50	%.

-	 Att	kollektivavtal	och	meddelarfrihet	för	de	anställda	skall	vara	
krav	vid	upphandling	av		kommunal	verksamhet.

-	 Att	vi	säger	nej	till	ytterligare	konkurrensutsättning	av	Service-
nämndens	verksamhet.
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-	 Att	Servicekontoret	ges	möjlighet	att	samverka	med	kranskom-
munerna	när	det	gäller	miljöförbättrande	åtgärder.

-	 Att	1	mnkr	avsätts	för	ungdomars	projekt.
-	 Att	Gatunämnden	kompenseras	med	0,7	mnkr	för	att	sänka	taxan	

för	färdtjänst	till	15	kr	och	sänka	priset	på	ett	månadskort	inom	
färdtjänsten	med	50	kr.

-	 Att	Utbildningsnämnden	tillförs	3	miljoner	till	gymnasieskolan.
-	 Att	vi	omedelbart	upphör	med	skriftliga	ordningsomdömen	i	

gymnasieskolan.
-	 Att	socialnämndens	anslag	för	IFO-verksamheten	ökas	med	25	

mnkr.
-	 Att	socialnämnden	tilldelas	en	extra	buffert	på	10	mnkr	för	att	vid	

behov	kunna	möta	det	ökade	tryck	vi	förväntar	oss	då	det	gäller	
försörjningsstödet.

-	 Att	Socialnämnden	inte	sänker	familjens	försörjningsstöd	på	
grund	av	ungdomarnas	sommararbete	eller	höjda	barnbidrag.

-	 Att	Socialnämnden	ges	ett	 tilläggsanslag	på	0,2	mnkr	för	att	
kunna	öka	bidraget	till		kvinnojouren	till	minst	1,2	mnkr	

-	 Att	Socialnämnden	ges	ett	 tilläggsanslag	på	0,1	mnkr	för	att	
kunna	bidra	till	att	finansiera	BRIS	angelägna	verksamhet

-	 Att	 socialnämnden	ges	 ett	 tilläggsanslag	på	1	mnkr	 för	
kompetensutveckling	inom	handikappomsorgen.

-	 Att	LSS-boenden	skall	drivas	i	kommunal	regi.
-	 	Att	vi	kompenserar	kommundelarna	med	3,5	mnkr	för	uteblivna	

intäkter	 inom	barnomsorgen	då	vi	återinför	den	avgiftsfria	
månaden.

-	 Att	barnomsorgens	strukturindex	ändras	till	30	%	invandrar-
bakgrund,	35	%	förvärvsfrekvens	och	35	%	familjeinkomst	under	
0,2	mnkr.

-	 Att	hela	kompensationen	för	maxtaxan,	33	mnkr,	 läggs	 in	 i	
resursfördelningsmodellen.

-	 Att	bidraget	till	kvalitetshöjning	inom	barnomsorgen	5	mnkr,	
läggs	in	i	resursfördelningsmodellen.

-	 Att	vi	avskaffar	vårdnadsbidraget,	vilket	ger	en	besparing	på	3	
mnkr.

-	 Att	vi	säger	nej	till	en	buffert	på	5	mnkr	för	s	k	valfrihetsre-
former.

-	 Att	vi	slutar	överkompensera	 friskolorna,	vilket	 innebär	en	
besparing	på	10	mnkr.

-	 Att	skolhälsovården	tilldelas	ytterligare	2	mnkr	för	att	arbeta	med	
barns	och	ungas	psykiska	ohälsa.

-	 Att	kommundelarna	kompenseras	med	2	mnkr	för	att	servera	
frukost	till	alla	elever	som	så	önskar.

-	 Att	alla	elever	i	grundskolans	åttonde	klass	ges	utbildning	i	HBT-
frågor	av	kvalificerade	föreläsare.

-	 Att	grundskolans	resursfördelningsmodell	 förändras	enligt	
följande:	Skolans	lokal-	och	skolskjutskostnader	lyfts	ur	modellen,	
kommundelarna	kompenseras	för	sina	faktiska	kostnader	för	
dessa	poster.	Den	del	av	skolans	anslag	som	omfördelas	efter	

strukturindex	ökas	från	ca	15	till	25%.	Våra	ändringar	innebär	
samtidigt	ett	nej	till	att	ge	de	yttre	kommundelarna	ett	riktat	stöd	
för	skolskjutsar,	de	kompenseras	fullt	ut	i	vår	modell.

-	 Att	vi	säger	nej	till	planerna	på	en	skolpeng.
-	 Att	barnomsorg	och	skolor	skall	drivas	i	kommunal	regi.
-	 Att	avsätta	15	mnkr	i	en	buffert	för	att	täcka	kommundelarnas	

merkostnader	på	grund	av	friskolor	och	enskilt	driven	barn-
omsorg.

-	 Att	beslut	om	ersättning	 till	enskilt	driven	barnomsorg	och	
friskolor	ska	fattas	av	Kommunfullmäktige.	

-	 Att	 restaurangerna	Svärdfästet	och	Kypegläntan	åter	 tas	 i	
bruk.

-	 Att	vi	säger	nej	till	planerna	på	att	införa	Kundval	inom	hem-
tjänsten.

-	 Att	äldre-	och	handikappomsorg	skall	drivas	i	kommunal	regi.
-	 	Att	äldreomsorgens	restauranger	även	fortsättningsvis	skall	

drivas	i	kommunal	regi.
-	 Att	3	mnkr	avsätts	för	att	skapa	en	anhörigcentral	i	centrum.
-	 Att	beslut	om	internpriser	i	äldreomsorgens	boenden	ska	fattas	

av	Kommunfullmäktige.
-	 Att	Kommundelsnämnderna	beviljas	följande	kommunbidrag	

(kr).	Exklusive	de	3	miljoner	vi	avsatt	för	att	skapa	en	kommun-
gemensam	anhörigcentral	i	Centrum	och	bufferten	på	15	mnkr	
vi	avsatt	för	att	kompensera	kommundelarna	för	opåverkbara	
merkostnader	på	grund	av	friskolor	och	enskilt	driven	barn-
omsorg.

-	 Kommundelsnämnd	Brämhult	 283	300	000
-	 Kommundelsnämnd	Centrum	 325	900	000	
-	 Kommundelsnämnd	Dalsjöfors	 257	200	000	
-	 Kommundelsnämnd	Fristad	 224	700	000
-	 Kommundelsnämnd	Göta	 240	600	000
-	 Kommundelsnämnd	Norrby	 309	900	000
-	 Kommundelsnämnd	Sandhult	 209	000	000
-	 Kommundelsnämnd	Sjöbo	 209	400	000
-	 Kommundelsnämnd	Trandared	 264	100	000
-	 Kommundelsnämnd	Viskafors	 160	600	000

Investeringar

Vi yrkar
-	 Att	5	mnkr	avsätts	2009	för	att	påbörja	anläggandet	av	en	

konstfrusen	bandybana	på	Boda
-	 Att	21.6	mnkr	avsätts	under	2009	för	byggnation	av	en	ny	förskola	

på	Hestra.
-	 Att	 Servicenämnden	 får	 ytterligare	5	mnkr	 för	 inköp	av	

miljövänliga	fordon	och	maskiner.
-	 Att	4	mnkr	avsätts	för	en	konstgräsplan	på	Ramnavallen.
-	 Att	1,5	mnkr	avsätts	för	en	upprustning	av	Rockborgen.		
-	 Att	vi	avsätter	3,5	mnkr	för	inköp	av	en	ny	bokbuss.

Vänsterpartiets kommunstyrelsegrupp

Lennart Andreasson
 Ida Legnemark



Ulrik Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande

Vi vill göra Borås intressant och starkt i en 

framtid, med andra ord skapa ett Borås i hållbar 

tillväxt. I denna budget satsas därför på de frågor 

som ökar attraktiviteten i vår stad med målet 

att trygga vår framtid. Detta mål kommer att 

uppnås med de sex K:n som varit utgångspunkt 

och fokus för årets budget: Kunskap, kompetens, 

kultur, kreativitet, kommunikation och klimat. 

Borås är summan av initiativ, insatser och idéer 

som bärs av alla Boråsare och Boråsare är alla 

som i något avseende känner samhörighet med 

staden. I grunden handlar framtidsutmaningen 

om att göra denna grupp så stor som möjligt och 

för det framtida Borås så måste invånarna växa 

och trivas med sin stad. 

För att förverkliga våra mål erfordras en effektiv verksamhet och en stabil ekonomi. Inte minst i dessa tider 

är detta grundförutsättningar. Jag är övertygad om att vi som arbetar med olika uppgifter inom organisa-

tionen besitter förmågan att hantera utvecklingen. Tillsammans kan vi skapa ett Borås i hållbar tillväxt till 

glädje för alla Boråsare!

Välkomna till ett nytt verksamhetsår!

Budget 2009
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