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Öppenhet och mångfald ger framgång 

Tillsammans tar vi ansvar för att ta Borås in i framtiden. Förutsättningarna för att växa och 
utvecklas är goda. Fler och fler människor väljer att leva och verka i Borås. Nya företag 
etablerar sig och många befintliga expanderar. En växande professionshögskola bidrar till att 
Borås åter är Sveriges ledande textilstad med gott renommé långt utanför landets gränser.  

Borås har en historia som kan vara av vikt att påminna om i det hårdnande politiska klimatet. 
Den handlar om hur Borås blev den stad vi känner. Den pekar också ut en väg av öppenhet 
som vår historia manar oss att välja. 
Fortfarande finns många boråsare som minns 70-talets sämre tider.  Företag i textilindustrin 
friställde, arbetslöshet satte klorna i vår stad och folkmängden minskade. Vårt kollektiva 
självförtroende fick sig en törn.  

Under 90-talet repade sig näringslivet, staden började växa och människor på flykt från 
krigets Balkan fick en fristad i Borås. Efterhand kom ett allt större självförtroende tillbaka. 
Spännvidden i kunskap, erfarenhet, mångfald och kompetens växte. Solidariteten med 
förföljda och flyende utgjorde en av grunderna för stadens framgångar.  

Med nya medborgare växte inte bara befolkningen, utan också spännvidden i kunskaper och 
erfarenheter såväl som mångfalden och kompetensen. Solidariteten med förföljda och flyende 
har utgjort en av grunderna för stadens framgångar.  

Det är nu dags att vi åter lyfter fram öppenheten och mångfalden som en absolut förutsättning 
för dagens växande och framgångsrika stad. Många är de flyktingar som under de senaste 
tjugo åren funnit sina nya hem här. Många är de som bestämt sig för att deras och deras barns 
framtid finns i Borås. Utan alla dessa människor vore vår stad fortfarande en stad i stagnation.  

Arbetskraftsinvandringen lade grunden för vår stads framgångar under efterkrigstiden.  
Idag ser vi människor på flykt undan krigets mardröm, fattigdom, arbetslöshet och karga 
framtidsutsikter. Några kommer stanna i Borås och bidra till att Borås kan fortsätta att vara  
den framgångsrika staden. 
En stad där människor är delaktiga och hållbar miljö går hand i hand med ekonomisk och 
social hållbarhet. 

Vi har och har alltid haft ett fokus på styrning och balans i ekonomin. Det kommer vi fortsätta 
med.  
Det arbetet genomför vi med vår budget för 2016 som grund. 

Ulf Olsson (S) 
Ordf. Kommunstyrelsen 
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Tio år i sammandrag mnkr 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RESULTATRÄKNING 

Nettokostnader -4 029 -4 306 -4 378 -4 588 -4 764 -4 597 -4 702 -4 902 -5 167 -5 404

Avskrivningar -179 -171 -185 -160 -158 -162 -204 -190 -202 -212

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -4 209 -4 477 -4 563 -4 748 -4 922 -4 760 -4 906 -5 093 -5 369 -5 616

Skatteintäkter och generella statsbidrag 4 230 4 451 4 554 4 768 4 923 4 917 5 077 5 222 5 444 5 682

Finansnetto 32 57 19 13 27 44 18 27 35 24 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 53 31 10 33 28 201 189 157 110 90 

Extraordinära intäkter/kostnader 130 53 23 48 76 29 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 183 84 33 81 104 230 189 157 110 90 

NETTOINVESTERINGAR -251 -343 -361 -326 -362 -413 -376 -431 -400 -400

BALANSRÄKNING 

Anläggningstillgångar 3 491 3 335 3 416 3 501 3 209 3 433 3 588 4 192 4 390 4 578 

Omsättningstillgångar 1 000 1 474 1 833 1 860 2 152 2 249 2 271 1 914 1 846 1 778 

SUMMA 4 491 4 809 5 249 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106 6 236 6 356 

Eget kapital 3 207 3 292 3 325 3 406 3 510 3 825 4 014 4 170 4 280 4 370 

Avsättningar 529 651 810 930 1 007 939 856 704 704 704 

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kortfristiga skulder 755 866 1 114 1 025 844 918 990 1 232 1 253 1 283 

SUMMA 4 491 4 809 5 249 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106 6 236 6 356 

FINANSIELLA NYCKELTAL 

STORLEKSUTVECKLING 

Bruttokostnader 5 123 5 429 5 501 5 747 5 823 5 795 6 047 6 309 6 546 6 824 

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

Balansomslutning 4 491 4 809 5 249 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106 6 236 6 356 

- förändring % 10,5 7,1 9,2 2,1 0,0 6,0  3,1 4,2 2,1 1,9 

BETALNINGSFÖRMÅGA

Rörelsekapital 245 608 719 835 1 308 1 331 1 281 681 593 495 

Kassalikviditet % 132 169 164 181 254 243 223 143 147 139 

SOLIDITET

Soliditet  % 71,4 68,5 63,3 63,5 65,5 67,3 68,5 68,3 68,5 68,6 

RESULTAT

Räntabilitet RT % 2,8 3,0 1,8 2,3 3,1 5,6 5,4 4,2 1,5 1,4 

Resultatmarginal % 2,4 2,7 1,7 2,1 2,9 5,5 5,2 4,1 1,4 1,3 

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

Nettokostnadsutveckling % 8,3 6,4 1,9 4,1 3,6 -3,3 3,1 3,8 3,3 4,6 

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

EFFEKTIVITET

Kapitalets omsättningshastighet 1,14 1,13 1,05 1,07 1,09 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 

ÖVRIGT

Folkmängd 31/12.resp år 100 985 101 487 102 458 103 294 104 106 104 867 105 995 107 022 108 400 109 800 

Skattesats % 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,06 21,06 21,06 21,06 21,31 
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Politisk inledning 

Borås Stad ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar både på kort och på lång sikt. Detta 
uppdrag från både nutidens och framtidens boråsare ställer stora krav på avvägningar och ansvarsfull 
långsiktighet. Vi kan inte idag förbruka vare sig ekologiskt eller ekonomiskt kapital på bekostnad av 
kommande generationer.   

Kärnan i Borås Stads verksamhet är att boråsarna tillsammans, via kommunalskatten, ser till att de 
medborgare som behöver det erbjuds en god omsorg och att barn och ungdomar får bästa möjliga 
start i livet genom förskolor och skolor. 

Men denna basverksamhet räcker inte. Många andra uppgifter fungerar bra när människor 
tillsammans ser till att de blir utförda och betalda. Det kan handla om så olika saker som snöröjning, 
bokutlåning på biblioteket eller planering av nya företags- eller bostadsområden. 

Vårt budgetförslag för 2016 tar fasta på just detta - att synliggöra och öka känslan för att Borås Stad 
är något vi har tillsammans, alla vi som bor och verkar här. Vi tror att viljan att göra saker tillsammans 
grundas i möten mellan människor. Fysiska och virtuella mötesplatser där människor kan träffas 
bygger social hållbarhet, som i sin tur också lägger grunden för en väl fungerande välfärd. I årets 
budgetförslag vill vi därför särskilt lyfta fram området ”Människor möts i Borås”. 

Människor möts och formar sin omgivning 

Att underlätta för människor att mötas handlar inte i första hand om de stora projekten, de stora 
pengarna. Inte de stora mötesplatserna eller de storskaliga träffpunkterna, utan de nära mötena och 
lokala initiativ. Nära mötesplatser och starka lokalsamhällen, vare sig de ligger på landsbygden eller i 
staden, är bra för miljö och klimat, för integration, för generationsöverskridande – kort och gott för 
ett tryggt och hållbart samhälle. 

Under 2016 vill vi se ett intensivt arbete i stadsdelar och orter, som utgår från att välbefinnande och 
trygghet grundas i att människor möts och gör saker tillsammans. Mötesplatserna är många: skolor, 
fritidsgårdar, träffpunkter, lekplatser, bibliotek och parker för att nämna några. 

Kulturhuset är den centrala mötesplatsen för teater, bibliotek och konstmuseum. Alla dessa 
verksamheter får i uppdrag att nå fram till fler kommuninvånare. Detta arbete kan till exempel 
innebära ett ökat fokus på uppsökande verksamhet på de nyss nämnda träffpunkterna. Teater av hög 
konstnärlig kvalitet till en större och bredare publik ska vara Stadsteaterns fokus. Med mer publik 
följer möjlighet till breddad verksamhet genom ökade intäkter. 

Knalleland har år för år blivit allt mer av en mötesplats kring idrott och evenemang. Under 2016 
utreder Borås Stad och föreningslivet hur området kan kompletteras till ett fullskaligt eventområde, 
och vilka investeringar detta skulle kräva. 

I arbetet med utvecklingen av bra mötesplatser kan Arbetslivsnämnden i samarbete med 
Arbetsförmedlingen skapa arbetstillfällen som dels förstärker mötesplatsernas verksamhet samtidigt 
som det bidrar till att skapa trygghet i våra bostadsområden. 
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Under 2016 genomförs etapp 1 av omdaningen kring Hässle Torg, vilken innebär nya lokaler och att 
en del av Kulturskolan flyttar till området. Detta kommer att tillföra en fast mötesplats med levande 
kulturliv. Förslaget att förse Hässle Torg med tak, och därmed göra torget användbart som 
mötesplats året runt och oavsett väder, konkretiseras i ett samarbete med berörda förvaltningar och 
bolag, med sikte på att i huvudsak förverkliga de visionsskisser som redan finns.  

Äldreomsorgen och verksamheterna för människor med funktionsnedsättningar arbetar efter de 
beslut som fattades i slutskedet av projektet ”Ett gott liv var dag”. Sociala omsorgsnämnden erhåller 
ett tillskott på 10 miljoner kronor för att möta volymförändringar inom bland annat boende och 
personlig assistans. 

Olika typer av boenden ska finnas, från kompletta vård- och omsorgsboenden, till trygghetsboenden 
och seniorboenden. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av sådana boenden och 
en plan och ett regelverk som bland annat fastställer hur detta arbete ska bedrivas ska finnas klar 
under 2016. 

De kommunala bostadsbolagen får i uppdrag att bygga boenden enligt ovan för äldre. Under nästa år 
utreds också behovet av ytterligare avdelningar med språklig inriktning på vård- och 
omsorgsboenden. De administrativa rutinerna kring biståndsbedömningen ses över och förbättras. 
Regelverket för LSS-boenden ses över i syfte att möjliggöra för boenden att drivas i kooperativ form. 

Träffpunkt Simonsland – Borås Stads mötesplats för äldre, för människor med funktionsnedsättning 
och för anhöriga – kompletteras med en frivilligsamordnare och lots till verksamheten för människor 
med funktionsnedsättning. 

Både i skolan och i omsorgerna är vardagliga möten kring maten viktiga. Mat lagad från grunden och 
på nära håll är målet, och tillagningskök ska så långt möjligt finnas i alla kommunala verksamheter 
som erbjuder måltider.  

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Det är i förskolan och skolan som alla barn och unga ska få en chans att mötas och utvecklas utan att 
social eller ekonomisk bakgrund ska sätta gränser. Skolan ska erbjuda både kunskap och trygghet, 
stimulera nyfikenhet och deltagande i samhällets utveckling. Varje grundskola i Borås ska avsätta en 
summa pengar som ställs till elevrådets fria förfogande, som en del i arbetet med att öka elevers 
möjlighet till verkligt inflytande över sin arbetsplats. Förskolan, skolan och gymnasieskolan i Borås är 
avgiftsfri. Ingen elev ska behöva riskera att tvingas avstå från någon aktivitet av ekonomiska skäl. 
Förskolor och skolor ska ha möjlighet att ge sin enhet en speciell profil. 

För att ge skolan jämnare ekonomiska förutsättningar ökar vi inför 2016 volymkompensationen per 
elev från 50 till 75 procent, vilket innebär cirka 8 miljoner kronor i tillskott till grundskolan. För de 
yngre eleverna kommer regeringens satsning konkret ge fler lärare i skolan. Borås Stad tillför 15 
miljoner kronor för satsningar i förskolan som syftar till att minska antalet barn per anställd. För att 
ge nämnderna tydligare och över tiden stabilare budgetförutsättningar kommer vi under året att ta 
fram ett nytt system för internhyror. 

Antalet invånare ökar när Borås Stad växer.  Det resulterar också i fler elever. För att ge goda 
förutsättningar för alla elever i staden kommer vi under 2016 ta ett samlat grepp om våra skolor. 
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Därför ska en bred utredning av skolstrukturen genomföras. I väntan på denna utredning ökas det 
särskilda anslaget till små skolor med 100.000 kronor till 700.000 kronor/skola under 2016. När det 
gäller förskolor saknas lokaler. Kommunstyrelsen presenterar under nästa år en utredning som visar 
hur Borås Stad ska möta detta växande behov av lokaler. 

Skolan har ett tydligt ansvar för att alla elever, inom ramen för ordinarie undervisningstid, får det 
stöd de behöver för att klara kunskapskraven. Samtidigt är det uppenbart att stöd hemifrån 
underlättar och att alla barn och unga inte har samma tillgång till sådant stöd. Borås Stad bör 
utveckla läxhjälp i samarbete med så många aktörer som möjligt. Tänkbara partner är föreningsliv, 
fritidsgårdar och näringsliv. De ungdomar som behöver lov- eller sommarskola ska erbjudas detta.  

Pedagogiska måltider ska vara fria för all personal i vars arbetsuppgifter sådana måltider ingår. 
Måltiden är en viktig mötesplats. Att äta tillsammans med vuxna kan till exempel hjälpa barn att 
lägga grunden till goda matvanor och därmed till bättre hälsa och välbefinnande. Till pedagogiska 
måltider i förskola och grundskola avsätts 3,5 miljoner kronor. 

Ersättningen från staten för nyanlända ökar med cirka 50 procent, vilket för Borås del kommer att 
innebära tillskott till skolorna och betydligt bättre möjligheter att arbeta med barn som har svenska 
som andra språk. 

De medel som har avsatts för det så kallade skollyftet ska kunna användas för kompetensutveckling 
inom specialpedagogik och svenska 2. Detta är viktigt eftersom de flesta lärare möter elever som har 
annat modersmål än svenska, eller som behöver en individuellt anpassad undervisning. 

De ofattbara övergrepp som ägde rum under förintelsen får aldrig glömmas. Risken för glömska ökar 
bara genom det faktum att tiden går. För att motverka detta ska värdegrunds- och toleransarbetet 
”Bra kompis” återinföras i Borås Stads grundskolor. Till detta avsätts 500.000 kronor 2016. 

Antalet kemikalier i skolor och grundskolor ska minimeras, både när det gäller mat, byggmaterial, 
inventarier och städprodukter. 

Alla elever ska under grundskolans senare del ges utbildning i HBTQ-frågor av föreläsare med 
relevant kunskap. 

Kulturskolan erbjuder möjlighet att utveckla och leva ut kreativitet och utgör också en av alla de 
mötesplatser som vi vill att vår stad ska erbjuda. Kulturnämnden får i uppgift att sänka tröskeln till 
Kulturskolan genom att sänka avgiften. Hur stor sänkningen 2016 kan bli avgörs av storleken på det 
av regeringen aviserade statsbidraget. På sikt är ambitionen att Kulturskolan ska vara avgiftsfri. 

Barn och unga ska erbjudas ett rikt fritidsutbud till låga avgifter. Föreningslivet är en viktig aktör och 
föreningsbidraget för arbete i socialt utsatta områden höjs för att möjliggöra mer aktivitet för barn 
och unga. 

Alla ungdomar som har gått ut nian, ettan eller tvåan på gymnasiet erbjuds feriearbete eller, för den 
som hellre så vill, möjlighet att vara sommarlovsentreprenör. Arbetslivsnämnden utvecklar 
samarbetet med det privata näringslivet när det gäller feriearbete. 
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Företagandet växer genom samverkan 

Under 2016 arbetar Borås Stad efter den nya näringslivsstrategin med sikte på att företag – små och 
stora – ska vilja verka och växa här. Företagandet underlättas genom goda möten med den 
kommunala organisationen. ”En väg in” med snabb service och vid behov guidning vidare ska gälla 
för den som söker kontakt.   

Under 2016 kartlägger Borås Stad vilka löften eller garantier riktade mot näringslivet, till exempel när 
det gäller svarstider och handläggningstider, som näringsidkare skulle ha mest nytta av. Dessa 
garantier bör därefter införas så fort som möjligt. 

Kommunstyrelsen ska utarbeta ett markstrategiskt program, med kriterier för markanvisningar, 
markförvärv och försäljningar. Nya industriområden planeras och förverkligas löpande. 

Borås Stad ska arbeta särskilt med att bygga upp kompetens kring hur staden kan stödja och 
underlätta för företag som har särskilt sikte på hållbarhet. 

Tidigare har Borås Stad drivit ett arbete via Arbetslivsnämnden där unga har erbjudits 
arbetsplatsintroduktion/praktik i näringslivet. Detta arbetssätt återinförs. Delaktighet och integration 
i samhället är i hög grad beroende på möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden. Undervisning i 
svenska ska kombineras med arbete, yrkesutbildning eller praktikplats samt vara tydligt 
individualiserad. 

Fortsatt snabb fiberutbyggnad i både staden och dess omland underlättar för både företagande och 
privatpersoner. 

Livskraftig stadskärna och levande omland 

Under 2016 sätter vi fullt fokus på bostadsbyggande – både inne i den centrala delen av staden och i 
orterna kring staden. Alla de delar i byggprocessen som påverkas av Borås Stads agerande ses över. 
Det ska vara enkelt att komma igång med byggen i Borås Stad. Företag som vill bygga bostäder får 
snabbare beslut när det gäller planer, markansvisningar och bygglov. Kommunstyrelsen presenterar 
under året ett förslag som visar hur fler bostäder kan byggas efter kollektivtrafikstråken utanför 
Borås centralort. 

Hur Samhällsbyggnadsnämnden kan ta betalt/kompenseras när planer tas fram för kommunens egen 
organisation utreds under året. 

Också i stadens bostadsområden är mötesplatser av stor betydelse för trivsel, trygghet och känsla av 
samhörighet. Borås Stad erbjuder därför ”medel för lokal utveckling” som den eller de kan söka som 
kommer på bra sätt att skapa mötesplatser, vare sig detta sker i staden eller i omlandet. Under 2016 
skulle vi särskilt vilja uppmuntra ansökningar som överbrygger den klyfta som kan finnas mellan stad 
och land. 

Det påbörjade arbetet med att utveckla och uppmuntra ortsråd/stadsdelsråd ska fortsätta. 
Mötesplatser ska finnas över hela kommunens geografiska yta. Det kan vara kommunala 
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verksamheter såsom bibliotek och öppna förskolor, men lika gärna föreningsdrivna träffpunkter – 
hembygdsgårdar, kaféer, klubbstugor. 

Lantbrukare och odlare i och kring staden ska lättare kunna konkurrera när kommunen handlar upp 
livsmedel. Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden påbörjas under 
2016 i den takt som tillgängliga medel tillåter. Tekniska nämnden erhåller 1 miljon kronor 2016 för 
detta ändamål. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta vidare med utsmyckning i de större tätorterna kring 
staden.  

Tillsammans med fastighetsägare, näringsidkare och övriga intressenter arbetar Borås Stad med 
belysning, öppettider och större kvällsutbud av ordnade aktiviteter för ökad trygghet och trivsel i 
centrala staden. 

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

När det gäller gods- och persontransporter måste användningen av fossila bränslen fasas ut. Två 
vägar står till buds: att verka för att minska det totala transportbehov och att ställa om kvarvarande 
transporter till fossilfria bränslen. Båda dessa strategier måste användas i Borås Stad. 

Under 2016 fortgår utredningen av Götalandsbanan och banans sträckning genom staden pekas ut. 
Höghastighetsjärnvägen ska bidra framtidens fossilfria och hållbara kollektivtrafiksystem. Under 
tiden fram till färdig järnväg bevakar Borås Stad plan- och byggprocessen så att den sker med minsta 
möjliga påverkan på miljö och klimat. 

Kommunstyrelsen ska under 2016 fortsätta arbetet med framtidens kollektivtrafik. Vilken väg 
stadstrafiken ska gå genom centrala Borås är en avgörande fråga. Innan beslut fattas ska boråsarnas 
uppfattningar inhämtas genom medborgardialoger, där såväl bussresenärer som bilister och 
näringsidkare i centrum ska få komma till tals. Möjlighet att ge fler tillgång till närtrafik diskuteras 
löpande med Västtrafik. 

Tekniska nämnden bygger ihop cykelvägnätet genom centrala Borås i såväl nord/sydlig som 
öst/västlig riktning. Om andra utredningar, såsom ovan nämnda arbete med framtidens 
kollektivtrafik, hindrar en permanent lösning så ska Tekniska nämnden ordna cykelvägar genom 
provisoriska åtgärder. Att färdigställa cykelväg skild från biltrafik till de större tätorterna kring Borås 
är en prioriterad fråga. Investeringsanslaget för 2016 när det gäller cykelvägar höjs till 8 miljoner 
kronor. Cyklisters möjlighet att ta sig fram vintertid ska säkras. Tekniska nämnden startar eller låter 
starta en cykelpool/cykeluthyrning som är tillgänglig för allmänheten, med sikte på både 
arbetspendling och turister.  

Tekniska nämnden inventerar trafikfarliga miljöer och föreslår åtgärder för att minska riskerna. Bland 
annat behöver trafiken göras tryggare på Norrby och Hässleholmen. Nämnden ska ta ett 
helhetsgrepp där och presenter förslag till lösningar. 

Den interna klimatkompensationsavgiften höjs till 1:50 kr/kg koldioxid för att öka förvaltningarnas 
incitament att välja koldioxidsnåla tjänsteresor. Interna bilpoolen ska innehålla kollektivtrafik 
(busskort) som val vid bokning. 
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Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att hjälpa anställda att minska 
CO2-belastningen vid resor till och från arbetet.  

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Hösten 2015 är klimatfrågan högaktuell. Världens ledare ska försöka komma överens om en 
framtidsväg som håller ökningen av genomsnittstemperaturen på jorden under 2 grader. Men 
klimatfrågan får inte stanna på högsta politiska nivån. Ett brett arbete krävs inom många sektorer, av 
individer ensamma och tillsammans i byar, grannskap, städer och länder. Miljö- och 
konsumentnämndens utåtriktade verksamhet ska bland annat syfta till att med boråsarna diskutera 
tillvägagångssätt för att möta miljö- och klimathot. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa en konkret ambitionsnivå gällande utbyggnadstakten 
inom solenergi. Ett internt investeringsstöd inrättas för att komplettera ordinarie finansiering, och 
därmed möjliggöra fler solcellsinvesteringar. Som tidigare gäller att solceller alltid ska prövas när 
Borås Stad eller dess bolag bygger om eller bygger nya tak. Förutsättningarna för investering i 
markbaserad solkraft ska utredas. Bygglovstaxan ses över så att denna inte motverkar satsningen på 
mer solenergi. 

Mål ska sättas för genomsnittlig klimatpåverkan för de måltider som Borås Stad serverar i sina 
verksamheter. Med sikte på ständig förbättring skärps målet från år till år. 

Revidering av Borås Stads Miljömål påbörjas under 2016. Som ett av underlagen för revideringen får 
en arbetsgrupp i uppdrag att kartlägga Borås Stads beredskap för att hantera följdverkningar av den 
globala uppvärmningen, och vilket behov som kan finnas av klimatanpassningsåtgärder. 

Kommunstyrelsen ska samordna de insatser som behövs för att hållbarhetscertifiera stadsdelen 
Norrby. 

Ekonomi och egen organisation 

Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella kontroll. De närmaste åren kan väntas bli 
ekonomiskt krävande för Borås Stad. Detta gör att Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder 
och bolag blir extra viktig. Uppsiktsplikten ska tas på allvar och utvecklas. 

Nämnderna ska ha buffertar för oförutsedda utgifter och händelser. Innan denna buffert får 
användas ska alla andra åtgärder ha prövats, och en åtgärdsplan ska ha upprättats. 

Uppdrag till styrelser, nämnder och bolag som har beslutats genom tidigare års budgetar ligger fast 
och följer med in i följande års budget, om inte Kommunfullmäktige uttryckligen har beslutat om 
annat. 

Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Välfärd och service med den höga kvalitet boråsarna 
väntar sig av sin kommun kan bara åstadkommas med kunnig och engagerad personal. Staden 
har behov en samlad plan för personal- och kompetensförsörjning, bland annat utifrån den nyckelroll 
som rekryteringsfrågan har. 

Inom flera yrkesområden råder brist på rätt utbildad personal. Det handlar bland annat om 
förskollärare, lärare, biståndsbedömare och socionomer. Åtgärder för att lyckas med att rekrytera 

8



den personal Borås Stad så väl behöver ska beskrivas. Det kan bland annat handla om 
kompetensutveckling och karriärmöjligheter, som måste finnas inom samtliga yrkesområden. Det 
unika med den egna organisationen måste lyftas fram och medarbetarna uppleva att de har ett 
attraktivt arbete, och att detta är den bild de sprider till omgivningen. Planen ska bland annat vila på 
en utvärdering av Borås Stads löneläge.   

Borås Stad ska verka för jämställdhet. Kommunens resurser ska fördelas utifrån behov och inte 
utifrån stereotypa könsrollsmönster. Under 2016 ska samtliga förvaltningar ta fram könsdelad 
statistik för att möjliggöra analys av resursfördelning ur ett genusperspektiv. Stadskansliet ska under 
året ta fram konkreta exempel för hur arbetet med jämställdhetsintegrerad budget kan genomföras. 

Persontransportkostnaderna i Borås Stad har ökat. Tekniska nämnden ska analysera orsaken till 
kostnadsökningen och föreslå möjliga sätt att hejda denna. I denna analys ska också tydliggöras vilka 
arbetsuppgifter som bör ske i egen regi och vilka som kan skötas av annan utförare. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en inköpspolicy när det gäller inventarier som syftar 
till att i första hand använda det som Borås Stad redan äger. En för Borås Stad gemensam förmedling 
av inventarier ska starta och vara förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker.  

Arbetet med att avskaffa delade turer fortsätter enligt tidigare fattat beslut. Sammanhållen 
arbetsdag utan ett långt obetalt uppehåll mitt i dagen ger erfarenhetsmässigt bättre hälsa och 
arbetsmiljö för arbetstagaren, och en jämnare bemanning. Detta kan bland annat ge möjlighet till fler 
aktiviteter under helger och bättre kontinuitet genom högre personaltäthet. 

Borås Stad anställer en it-arkivarie i vars uppdrag bland annat ingår att i största möjliga utsträckning 
för medborgarnas fria bruk tillgängliggöra arkiverade handlingar och annan datalagrad information. 

Under 2016 startas ett kunskapscentrum som får i uppgift att arbeta mot korruption och organiserad 
brottslighet och för ökad säkerhet i kommunen. Centret ska också vara en resurs i Borås Stads arbete 
mot våld i nära relationer. Till detta centrum avsätts 2 miljoner kronor för 2016. 
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Borås 2025 

Budgeten utgår från visionen Borås 2025. 
För att säkerställa att Borås Stad är på väg att utvecklas mot visionen har en 
rad indikatorer tagits fram. De ska ge besked om Borås Stad är på rätt väg och 
om de uppsatta delmålen nås. Varje indikator är kopplad till ett mätbart mål-
värde och fokus ligger på hur målen uppfylls. I budgeten finns också särskilda 
uppdrag till olika nämnder. Måluppfyllelsen ska varje år redovisas i årsredovis-
ningen. 

Styrmodell i Borås Stad 

Bakgrund 
Enligt Kommunallagen ska det ”anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse 

för god ekonomisk hushållning”. Motsvarande bestämmelse finns också om finansiella mål. Ett 

inledande avsnitt i budgeten anger mål som har stor betydelse för verksamheten och med fokus 

på dem vi är till för. Sättet att presentera mål och uppdrag för verksamheterna grundar sig på 

synsättet att all verksamhet ska ske på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.  

Det ska finnas en koppling mellan budget och årsredovisning. Målen i budgeten ska följas upp 

med en beskrivning av måluppfyllelsen i årsredovisningen. Här ska kortfattat och enkelt framgå 

om målet uppnåtts eller inte.  

Årsredovisningen är ett viktigt dokument för redovisning och analys av måluppfyllelsen. Det är 

dock av stor betydelse att måluppfyllelse diskuteras löpande under verksamhetsåret och inte en-

bart blir en punkt i en årsredovisning. Därför gäller att utfallet för verksamhetsmålen ska ingå 

både i löpande månadsuppföljningar och i tertialuppföljningarna. Så snart uppgifter om en indika-

tor (t ex betygsstatistik i grundskolan) finns tillgängliga ska de redovisas och analyseras i de ordi-

narie uppföljningsrapporterna.  

Målstyrningen 
Styrningen ska göra att verksamheten bedrivs effektivt och mot uppsatta mål. Det handlar om att 

skapa ett klart samband mellan resurser, prestationer, aktiviteter och effekter för dem vi är till för. 

Målstyrningen i Borås Stad utgår från Borås 2025 och mäts och följs upp genom uppdrag och 
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indikatorer. De mål som sätts ska vara SMARTA, dvs Specifika, Mätbara, Accepterade, Realist-

iska, Tidsatta och Aktivitetsskapande. 

Indikatorer, särskilda uppdrag och aktiviteter utgår från visionens strategiska målområden: 

1. Människor möts i Borås

2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

3. Företagandet växer genom samverkan

4. Livskraftig stadskärna

5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.

Nämnderna har i sina budgetförslag för 2016 lämnat förslag på målvärde för Kommunfullmäkti-

ges övergripande indikatorer. Om flera nämnder är berörda av indikatorn ska nämndernas mål-

värden motsvara det mål som Kommunfullmäktiges beslutar för Borås Stad.  
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De ekonomiska resurserna ger, tillsammans med engagerade medarbetare, förutsättningar för 

verksamheten. Därför finns, utöver visionens målområden, även stödområdet ekonomi och egen 

organisation. Inom målområdet finns indikatorer för sjukfrånvaro, timavlönade och hälsa. Kom-

munstyrelsen har uttryckt mål för kommunen i sin helhet och varje nämnd ska utifrån sin ut-

gångspunkt arbeta i den riktning som framgår av de kommuntotala målen. Nämndernas målvär-

den redovisas i texterna för respektive nämnd. 

 

Flera perspektiv på kvalitet 
Resultatet från de undersökningar som Borås Stad deltar i ger kommunen kunskap om områden 

där kvalitet och service behöver förbättras. Jämförelsen med andra kommuner ger Borås Stad 

möjlighet att lära av hur andra gör. Samtliga undersökningar syftar även till att kunna följa kom-

munens egen utveckling över tid. 

 

Resultaten från undersökningarna ska användas av nämnderna för att identifiera förbättringsom-

råden och därefter vidta åtgärder som leder till en bra verksamhet för brukare och medborgare. 

 

Flera av resultaten från brukar och andra undersökningar redovisas i jämförelsetjänsten som 

finns på Borås Stads webbplats. Jämförelsetjänsten ger brukare och medborgare möjlighet att 

jämföra enheternas kvalitet inom förskola, grund och gymnasieskola samt vård och omsorgsbo-

ende. 
 

Under 2016 genomförs brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg samt LUPP-

undersökningen (Lokal UPPföljning av ungdomspolitiken). 
 

Ständiga förbättringar, idéer och innovationer 
Det systematiska arbetet med ständiga förbättringar, idéer och innovationer fortsätter och som 

stöd erbjuds öppna seminarier och workshops, men också mer grundläggande utbildningar för 

chefer. Under året kommer Borås Stad att fortsätta höja kunskapen kring innovationsarbetet och 

att små förändringar i rutiner eller tjänster kan innebära stora vinster, inte bara för brukare och 

medborgare och det egna arbetslaget utan för hela kommunen.  

 
Medborgardialog 
Borås Stad arbetar med metoder för medborgardialoger som en del i styrningen och i utveckling-

en av verksamheterna. Medborgardialog är ett strukturerat sätt för förtroendevalda att få mera 
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kunskap om vad medborgarna tycker. För att få en samlad bild av medborgardialogerna finns en 

gemensam webbplats där information om alla dialoger finns. 

Fortsatt utvecklingsarbete 
Under 2016 kommer arbetet med processtyrning att fortsätta. Processtyrning handlar om att styra 

de flöden som finns i en verksamhet. Utgångspunkten är att de uppgifter som ska lösas inom en 

organisation ofta spänner över olika funktioner. Det kräver koordinering och att man har kontroll 

och styr processerna, på ett sådant sätt att man uppnår ett gott resultat och att det ger rätt kvalitet 

på det vi levererar till brukarna och medborgarna. 
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Strategiska målområden – indikatorer och uppdrag 

Vision 
Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan människor i 
fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, 
kunskap, förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I 
Borås lever människor tillsammans, och i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den 
livsnerv som industrin byggde sin framtid på. Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och 
upplevelser. 

Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna 
samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade 
att välja det om är bäst för en hållbar utveckling. 

Människor möts i Borås 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall T2 
2015 

Mål-
värde 
2015 

Mål-
värde 
2016 

Mål-
värde 
2018 

Mål-
värde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger 26 7 26 24 28 28 

Personer som en hemtjänsttagare 
möter, antal/14 dagar (medelvärde) 17 12 13 13 12 

Andel personer i äldreboende med 
aktuell genomförandeplan, ej äldre än 
sex månader, %. 87 100 93 93 95 

Antal lägenheter som är 
trygghetsbostäder 144 250 204 250 328 

Andel hemtjänsttagare som uppger att 
hemtjänstpersonalen alltid eller oftast 
tar hänsyn till den äldres egna åsikter 
och önskemål, %. 87 89 93 93 

Andel hemtjänsttagare som uppger att 
det känns mycket tryggt att bo hemma 
med stöd från hemtjänsten, %. 89 92 92 

Antal besökare på Textilmuseet 45 969 66 960 45 000 60 000 60 000 60 000 

Antal gästnätter i Borås 181 394 191 404 200 000 200 000 200 000 200 000 
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Uppdrag Nämnd/bolag 
Olika typer av boenden ska finnas, från trygghetsboenden till kompletta vård- och 
omsorgsboenden. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av 
sådana boenden. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra bostadsbolagens 
ägardirektiv för att möjliggöra det. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen uppdras att i lämpliga upphandlingar ställa krav, eller ha som 
bedömningskriterier, huruvida uppdragstagaren kan erbjuda funktionsnedsatta 
arbete i samband med uppdraget. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen uppdras att verka för att det i Borås inrättas en mottagning för 
sprututbyte. 

Kommunstyrelsen 

Under 2016 ska etapp 1 av omgörningen kring Hässle Torg genomföras, vilket 
innebär nya lokaler och att kulturskolan öppnar en filial i området. Detta kommer 
att tillföra en fast möteplats med levande kulturliv. 

Lokalförsörjningsnämnden 

Knalleland har år efter år blivit allt mer av en mötesplats kring idrott och 
evenemang. Under 2016 ska Borås stad och föreningslivet utreda hur området 
kan kompletteras till ett fullskaligt eventområde, och vilka investeringar detta skulle 
kräva. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utveckla ett nära samarbete med 
civilsamhället i Borås. Kommunen kan inte klara de utmaningar vi står inför på 
egen hand. Genom att teckna ett avtal med de idéburna organisationerna kan vi 
skapa en plattform för hur organisationerna och det offentliga ska samarbeta. 
Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella organisationernas roll inom det 
sociala området och möjliggöra för dessa att verka på likvärdiga villkor med andra 
aktörer verksamma på området

Fritids- och folkhälsonämnden 

Kulturhuset är den centrala mötesplatsen för teater, bibliotek och konstmuseum. 
Alla dessa verksamheter får i uppdrag att nå fram till fler kommuninvånare. Detta 
arbete kan till exempel innebära ett ökat fokus på uppsökande verksamhet på 
skolor, fritidsgårdar, träffpunkter, lekplatser, bibliotek, och parker. Stadsteatern ska 
nå ut till en större och bredare publik med teater av hög konstnärlig kvalitet för att 
öka besöksantalet. 

Kulturnämnden 

Regelverket för LSS-boenden ska ses över i syfte att möjliggöra för boenden att 
drivas i kooperativ form. 

Sociala omsorgsnämnden 

Både i skolan och i omsorgerna är vardagliga möten kring maten viktiga. Mat 
lagad från grunden och på nära håll är målet, och tillagningskök ska så långt 
möjligt finnas i alla kommunala verksamheter som erbjuder måltider. En plan för 
att nå det målet ska arbetas fram under 2016. 

Stadsdelsnämnden Väster 

Stadsdelsnämnd Väster uppdras på nytt försök med matlagning i hemmet inom 
hemtjänsten. 

Stadsdelsnämnden Väster 

Olika typer av boenden ska finnas, från trygghetsboenden till kompletta vård- och 
omsorgsboenden. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av 
sådana boenden och en plan som bland annat fastställer hur detta arbete ska 
bedrivas ska finnas klar under 2016. 

Stadsdelsnämnden Öster 

Under 2016 ska behovet av ytterligare avdelningar i äldreomsorgen med språklig 
inriktning utredas och om behov finns inrättas. 

Stadsdelsnämnden Öster 

Träffpunkt Simonsland – Borås Stads mötesplats för äldre, för människor med 
funktionsnedsättning och för anhöriga – ska kompletteras med en 
frivilligsamordnare och lots till verksamheten för människor med 
funktionsnedsättning.  

Stadsdelsnämnden Öster 

Antalet platser på vård- och omsorgsboenden ska anpassas till genomsnittligt 
förväntat behov av ca 30 tomplatser. 

Stadsdelsnämnden Öster 

På försök ska en verksamhet startas i Träffpunkt Simonslands regi där frivilliga tar 
med sig äldre passagerare på cykelutflykter. 

Stadsdelsnämnden Öster 

Träffpunkt Simonsland har behov av fler större möteslokaler, samt att flera 
föreningar och organisationer står på kö till kontor. Stadsdelsnämnd Öster får i 
uppdrag att utreda hur behovet kan lösas. 

Stadsdelsnämnden Öster 

Stadsdelsnämnd Öster uppdras inrätta funktion Äldreombudsman. Stadsdelsnämnden Öster 
De administrativa rutinerna kring biståndsbedömningen ska ses över och 
förbättras. 

Samtliga stadsdelsnämnder 
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Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall T2 
2015 

Mål-
värde 
2015 

Mål-
värde 
2016 

Mål-
värde 
2018 

Mål-
värde 
2025 

Andel föräldrar som känner sig trygga 
när de lämnar sitt barn på förskolan, 
%. 96,6 97,4 100 99 100 100 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till 
något nationellt gymnasieprogram, %. 86,4 82,2 100 88 93 100 

Andel elever i åk 9 med minst godkänt 
i alla ämnen, %. 76,5 74,6 100 83 88 100 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 216,1 214,0 220 219 220 228 

Andel elever i grundskolan som 
upplever att lärarna i min skola tar 
hänsyn till elevernas åsikter, %.  92 96 100 

Andel elever som känner sig trygga i 
grundskolan, åk 4-9, %. 93,0 91,4 100 98 98 100 

Andel elever i åk 5 som upplever att 
läraren förväntar sej att de ska nå 
målen i alla ämnen, %. 94,3 93,4 100 99 99 100 

Andel elever i åk 8 som upplever att 
läraren förväntar sej att de ska nå 
målen i alla ämnen, %. 89,7 91,9 100 98 98 100 

Genomsnittlig betygspoäng i 
gymnasieskolan (max är 20 poäng). 14,2 14,2 14,3 14,4 14,5 14,7 

Andel elever med grundläggande 
behörighet till universitet och 
högskola, %. 94 100 98 98 98 

Andel elever i gymnasieskolan som 
upplever att lärarna i min skola tar 
hänsyn till elevernas åsikter, %.  68 83 83 

Andel elever som känner sig trygga i 
gymnasieskolan, %. 96 96,2 100 98 98 98 

Andel barn och unga som inte lever i 
hushåll med försörjningsstöd; %. 96,8 100 97 98 99 

Uppdrag Nämnd/bolag 
En utredning om skolstrukturen där användning, förändringar och var nya skolor 
ska byggas ska tas fram Utredningen ska även innefatta hur Borås Stad ska möta 
en växande förskolas behov av lokaler. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen uppdras att undanta friskolorna från kösystemet så att dessa 
kan ta in nyanlända elever. 

Kommunstyrelsen 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras tillsammans med Stadsdelsnämnd Väster att Lokalförsörjningsnämnden 
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Uppdrag Nämnd/bolag 
skyndsamt ta fram en förskola på Norrby.   
Barn och unga ska erbjudas ett rikt fritidsutbud till låga avgifter. Föreningslivet är 
en viktig aktör och föreningsbidraget för arbete i socialt utsatta områden höjs för 
att möjliggöra mer aktivitet för barn och unga. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Kulturnämnden får i uppgift att sänka tröskeln till Kulturskolan genom att sänka 
avgiften. Hur stor sänkningen 2016 kan bli avgörs av storleken på det av 
regeringen aviserade statsbidraget. På sikt är ambitionen att Kulturskolan skall 
vara helt avgiftsfri.  

Kulturnämnden 

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla samarbetet med det privata 
näringslivet när det gäller feriearbete. 

Arbetslivsnämnden 

Förskolan, skolan och gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Ingen elev ska behöva 
riskera att tvingas avstå från någon aktivitet av ekonomiska skäl. 

Utbildningsnämnden 
Samtliga stadsdelsnämnder 

Stadsdelsnämnd Norr uppdras att inrätta funktion elevombud. Stadsdelsnämnden Norr 
Varje grundskola i Borås ska avsätta en summa pengar som ställs till elevrådets 
fria förfogande, som en del i arbetet med att öka elevers möjlighet till verkligt 
inflytande över sin arbetsplats. 

Samtliga stadsdelsnämnder 

Värdegrund/toleransarbetet Bra kompis ska återinföras i Borås Stads grundskolor. Samtliga stadsdelsnämnder 
Stadsdelsnämnderna uppdras tillämpa SkolFam-modellen. Samtliga stadsdelsnämnder 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall T2 
2015 

Mål-
värde 
2015 

Mål-
värde 
2016 

Mål-
värde 
2018 

Mål-
värde 
2025 

Tillgång till mark för företagande, m2 341 900  250 000 250 000 250 000 250 000 

Borås Stads näringslivsklimat - ranking 
enligt Svenskt näringsliv 36 47 35 35 35 35 

Företagsklimat enl. öppna jämförelser 
(Insikt) - Totalt, Nöjd Kund Index     63 66 75 

Sysselsättningsgrad (20-64 år), % 79,7  78 78 78 80 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i 
mer än tio månader under 
kalenderåret. 681 606 850 610 600 500 

Antal personer med 
arbetsmarknadsanställningar.  411 341 375 375 375 375 
 

Uppdrag Nämnd/bolag 
Under 2016 ska Borås Stad kartlägga vilka löften eller garantier riktade mot 
näringslivet, till exempel när det gäller svarstider och handläggningstider, som 
näringsidkare skulle ha mest nytta av. Dessa garantier bör införas så fort som 
möjligt. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen uppdras att inom ramen för Näringslivsavdelningen skapa ett 
servicecenter för företag. I ett servicecenter ska bland annat följande ingå: ”En väg 
in”, tillståndslots för att underlätta tillståndsärenden, förenkla för företags 
etableringar samt samordning av kommunala förvaltningars beslutsprocesser. 

Kommunstyrelsen 

Borås Stad har tidigare drivit ett arbete via Arbetslivsnämnden där unga har 
erbjudits arbetsplatsintroduktion/praktik i näringslivet. Detta arbetssätt ska 
återinföras. 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall T2 
2015 

Mål-
värde 
2015 

Mål-
värde 
2016 

Mål-
värde 
2018 

Mål-
värde 
2025 

Antal personer i en 
hemlöshetssituation som får eget 
förstahandskontrakt med hjälp av 
socialtjänsten 19 9 20 20 20 25 

Förtätning av stadskärnan, antal 
nyinflyttade till centrum 118 85 200 200 200 200 

Antal nya bostäder i detaljplan i 
stadskärnan. 0 0 100 100 100 100 

Antal nyproducerade bostäder i Borås 
tätort.    500 500 500 

Andel av ansökningarna om bygglov 
med fullständiga handlingar som fått 
beslut senast 8 veckor efter 
ansökan, %. 81 90 100 100 100 100 

Handelsindex – attraktiv handel   108 108 109 115 

 
Uppdrag Nämnd/bolag 
Under 2016 ska Kommunstyrelsen utreda hur samhällsbyggnadsnämnden kan ta 
betalt/kompenseras när planer tas fram för kommunens egen organisation. 

Kommunstyrelsen 

Alla delar i byggprocessen som påverkas av Borås Stads agerande ska ses över. 
Det ska vara enkelt att komma igång med byggen i Borås Stad. Företag som vill 
bygga bostäder får snabbare beslut när det gäller planer, markanvisningar och 
bygglov. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa hur översynen ska gå till. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen uppdras att under 2016 tillämpa dubbel markanvisning i minst 
ett fall. 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att snarast presentera förslag till en centralt  
belägen ställplats för husbilar. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag på en 
träbyggnadsstrategi. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

De kommunala bostadsbolagen uppdras att bygga trygghetsbostäder inom sitt 
respektive geografiska ansvarsområde. 

De kommunala bostadsbolagen  

 
 
Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 
 
Målbild 
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall T2 
2015 

Mål-
värde 
2015 

Mål-
värde 
2016 

Mål-
värde 
2018 

Mål-
värde 
2025 

Andel hushåll och företag som har 
tillgång till bredband om minst 47  57 61 75 92 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall T2 
2015 

Mål-
värde 
2015 

Mål-
värde 
2016 

Mål-
värde 
2018 

Mål-
värde 
2025 

100Mbit/s, % 

Antal nyproducerade bostäder utanför 
Borås tätort.    100 100 100 

Antal nya bostäder i detaljplan utanför 
stadskärnan.    500 500 500 
 

Uppdrag Nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen ska under året presentera ett förslag som visar hur fler bostäder 
kan byggas efter kollektivtrafikstråken utanför Borås centralort. 

Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta vidare med utsmyckning i de större 
tätorterna kring staden.  

Tekniska nämnden 

Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden ska 
påbörjas under 2016 i den takt som tillgängliga medel tillåter. 

Tekniska nämnden 

 
 
 
  

19



 
 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall T2 
2015 

Mål-
värde 
2015 

Mål-
värde 
2016 

Mål-
värde 
2018 

Mål-
värde 
2025 

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv 
och kollektivtrafikresandet ska öka 
varje år, %. -1,3  4 4 4 4 

Antal cyklister vid kommunens 
cykelbarometrar 424 438 413 224 440 000 437 000 459 000 545 000 

Tillgängliga cykelstråk, km 150  157 159 162 170 

Andel personfordon och servicefordon 
under 3,5 ton i Borås Stads 
verksamhet som är miljöfordon, %. 65 66 68 68 75 75 

Andel personfordon i Borås Stads 
verksamhet som är miljöfordon, %.  83 90 90 95 95 

 

Uppdrag Nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att hjälpa 
anställda att minska CO2-belastningen vid resor till och från arbetet. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen uppdras inleda arbetet för att få med väg 180 i Trafikverkets 
planering. 

Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cykeluthyrning som är tillgänglig för 
allmänheten, med sikte på både arbetspendling och turister.  

Tekniska nämnden 

Interna bilpoolen ska innehålla kollektivtrafik (busskort) som val vid bokning. Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden ska inventera trafikfarliga miljöer och föreslår åtgärder för att 
minska riskerna. Bland annat behöver trafiken göras tryggare på Norrby och 
Hässleholmen. Nämnden ska ta ett helhetsgrepp där och presentera förslag till 
lösningar. 

Tekniska nämnden 

 
 
Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
 
Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall T2 
2015 

Mål-
värde 
2015 

Mål-
värde 
2016 

Mål-
värde 
2018 

Mål-
värde 
2025 

Andel ekologiska livsmedel, %. 16 20,6 25 40 50 60 

Total energianvändning för 
uppvärmning av kommunens 
fastigheter, kWh/kvadratmeter. 105  110 95 92 85 

Total energiproduktion från solenergi, 
mwh    145 199 350 
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Uppdrag 
 

Nämnd/bolag 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa en konkret ambitionsnivå gällande 
utbyggnadstakten inom solenergi. Ett internt investeringsstöd inrättas för att 
komplettera ordinarie finansiering, och därmed möjliggöra fler 
solcellsinvesteringar. 

Kommunstyrelsen 

Bygglovstaxan ska ses över så att denna inte motverkar satsningen på mer 
solenergi 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Revidering av Borås Stads miljömål ska påbörjas under 2016. Som underlag för 
revideringen ska bland annat genomföras en kartläggning av Borås Stads 
beredskap för att hantera följdverkningar av den globala uppvärmningen, och 
vilket behov som kan finnas av klimatanpassningsåtgärder. 

Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras att ta fram en kemikalieplan. Miljö- och konsumentnämnden 
Antalet kemikalier i skolor och grundskolor ska minimeras, både när det gäller mat, 
byggmaterial, inventarier och städprodukter. 

Samtliga stadsdelsnämnder 

Mål ska sättas för genomsnittlig klimatpåverkan för de måltider Borås Stad 
serverar i sina verksamheter. Med sikte på ständig förbättring skärps målet från år 
till år. 

Stadsdelsnämnden Väster 

 
Ekonomi och egen organisation 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall T2 
2015 

Mål-
värde 
2015 

Mål-
värde 
2016 

Mål-
värde 
2018 

Mål-
värde 
2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 6,7 7,2 6,0 7,0 7,0 5,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 526,0 491,4 475 425 400 380 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i 
%. 33,5 30,5 35 33 35 45 
 
Uppdrag Nämnd/bolag 
Staden har behov en samlad "Plan för personal- och kompetensförsörjning". 
Planen ska bidra till att säkerställa verksamhetens kvalitet och uppdrag mot 
kommuninvånarna. Planen ska behandla hur Borås Stad ska attrahera, rekrytera, 
introducera, behålla, utveckla och avveckla kompetens. Omvärldsanalys och 
löneöversynsprocess ska redovisas i underlag för planen. 

Kommunstyrelsen 

Under 2016 ska ett kunskapscentrum startas som får i uppgift att arbeta mot 
korruption och organiserad brottslighet och för ökad säkerhet i kommunen. Centret 
ska också vara en resurs i Borås Stads arbete mot våld i nära relationer. 

Kommunstyrelsen 

Under 2016 ska samtliga förvaltningar ta fram könsdelad statistik för att möjliggöra 
analys av resursfördelning ur ett genusperspektiv. Stadskansliet ska under året ta 
fram konkreta exempel för hur arbetet med jämställdhetsintegrerad budget kan 
genomföras. 

Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller inventarier 
som syftar till att i första hand använda det som Borås Stad redan äger. En för 
Borås Stad gemensam förmedling av inventarier ska starta och vara 
förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker.  

Tekniska nämnden 

Persontransportkostnaderna i Borås Stad har ökat. Tekniska nämnden ska 
analysera orsaken till kostnadsökningen och föreslå möjliga sätt att hejda denna. I 
denna analys ska också tydliggöras vilka arbetsuppgifter som bör ske i egen regi 
och vilka som kan skötas av annan utförare. 

Tekniska nämnden 

Borås Stad ska anställa en IT-arkivarie i vars uppdrag bland annat ingår att i 
största möjliga utsträckning för medborgarnas fria bruk tillgängliggöra arkiverade 
handlingar och annan datalagrad information. 

Kulturnämnden 

Arbetet med att avskaffa delade turer ska fortsätta enligt tidigare beslut. Sociala omsorgsnämnden 
Samtliga stadsdelsnämnder 
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Budgetens förutsättningar och finansiella mål  
 
Den svenska ekonomin har under några år återhämtat sig och når 
under 2016 en konjunkturell balans. Däremot fortsätter den kommu-
nala konsumtionen att växa i snabb takt beroende på demografisk 
utveckling och en mycket omfattande flyktinginvandring, prognostice-
rar Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Borås har under en rad 
år kunnat lägga en stabil ekonomisk grund för sin verksamhet och 
ger också budgeten för 2016 samma förutsättningar.  
 
 
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 resursfördel-

ningsinstrument då ekonomiska ramar fördelas och resurser ges till olika verksamhetsområden. 

Budgeten skall vara så utformad och kopplad till de olika verksamheterna att den utgör en bra 

grund för styrning och uppföljning på alla nivåer. 

 

Genom lagstiftningen 2006 om ”God ekonomisk hushållning” kopplas budgeten nära till över-

gripande verksamhetsmål, utvärdering och effektivitet. Allt viktigare blir då att se budgeten som 

en del i kommunens samlade styrsystem. Begreppet ekonomistyrning har en fortsatt klar prioritet 

men måste ses tillsammans med en avancerad uppföljning av verksamhetsmålen. 

 

En annan budgetförutsättning är Kommunfullmäktiges beslut om ”Vision Borås 2025”. De 

övergripande och långsiktiga mål för Borås som finns i visionen har brutits ned till indikatorer för 

att kunna mätas och följas i uppföljningssystemet. En snabbare koppling mellan resultat och nya 

prioriteringar kommer då också att bli möjlig. 

 

Den övergripande finansiella strategin 
En god ekonomi är viktig för kommunen och ett grundläggande villkor för att kunna uppnå de 

sociala eller välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens verksamhet. På 

samma sätt är en svag ekonomi ett hinder eller en begränsning för kommunen, när det gäller att 

tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. En balanserad finansiell utveckling 

är därför en förutsättning för att kommunens service kan behållas och utvecklas. Långsiktiga re-

sultatmål, soliditetsmål, avsättning till resultatutjämningsreserv och en plan för den dolda pens-

ionsskulden är instrument som Borås Stad använder i dessa sammanhang.  
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Borås Stad har länge haft strategin att ”det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhets-

mål”. Detta markerar tydligt att ekonomin ytterst ger förutsättningarna för verksamheten men 

också utgör grunden till ett förhållningssätt som framgångsrikt präglat organisationen. 

 

Som beskrivits ovan ger de ekonomiska ramarna, och antagandena i dessa, förutsättningarna för 

verksamheten. Verksamheten blir effektivast om den har relativt stabila förutsättningar och en 

viss långsiktighet. Därför bör den finansiella strategin, som påverkar ramarna, kunna utformas så 

att de ekonomiska målen kan ha ett både långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Utgångspunkten 

måste vara att ramarna i möjligaste mån, och över en konjunkturfas, kan stötta en jämn och pla-

nerad verksamhet. Förutsättningarna för att kunna göra avsteg från de långsiktiga målen måste 

tydligt redovisas. 

  

Finansiell strategi i ansträngda budgetlägen 
I de senare årens budgetar har relativt låga resultatnivåer föreslagits. Bakgrunden har varit att i 

budgetläget skapa förutsättningar för en jämn verksamhetsutveckling i en ansträngd ekonomisk 

situation. Lägre budgeterade resultatnivåer försvaras av flera tidigare års goda resultat jämte det 

faktum att resultaten i boksluten varit klart över de finansiella målen. En av förklaringarna till 

detta är att realisationsvinster inte budgeteras av försiktighetsskäl. Under det nya millenniet har 

Borås Stad ökat sitt egna kapital ifrån 2,1 miljarder för att 2014 vara ca 4,2 miljarder. Samtidigt 

har stora avsättningar kunnat ske till dold pensionsskuld, vägprojekt mm. 

 
God ekonomisk hushållning 
Fr o m 2006 gäller kommunallagens regler om ”God ekonomisk hushållning” . Detta innebär att 

för ekonomin och verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning. Borås Stad har under ett flertal år arbetat med finansiella nyckeltal för att 

analysera kommunens övergripande ekonomi. Denna analys har sedan legat till grund för vilket 

verksamhetsutrymme kommunen kan tillåta sig inom fastställda finansiella mål. Detta har varit en 

framgångsrik och politiskt accepterad princip och har lett till att kommunens resultat legat på en 

sådan nivå att balanskravet inte äventyrats.  

 

Den ekonomiska plattformen 
 
Uppbyggnaden 
Landets kommuner kom med undantag från åren 2002-2004 in i en resultattillväxt efter det nya 

millenniet startade. Borås Stad kunde liksom de flesta andra kommunerna stärka sina finansiella 

positioner under denna tid samtidigt som verksamheten kunde expandera. De svåra år som 2009-
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2010 förutspåddes bli infann sig inte heller, särskilt inte i klasserna större och medelstora städer 

med befolkningstillväxt. 

 

Borås Stads ekonomiska tillväxt förklaras med konjunkturmässigt ökade skatteintäkter, realisat-

ionsvinster från markförsäljning och återbetalningar från AFA-försäkringen samt av en kommu-

nal organisation vars budgetföljsamhet varit relativt god. Interna styrsystem såsom buffertar på 

olika nivåer, tydlig ledning och tydliga mål har då haft betydelse. Systemet sattes på prov under 

2011 då stora budgetavvikelser uppstod i samband med omorganisationen. 

 

Prognosen för 2015 
Budgeten för 2015 antogs med ett resultat på +110 mnkr, dvs helt i linje med den finansiella 

målnivån. Prognosen för den ekonomiska utvecklingen för Borås stad är i delårsrapporten per 

augusti +72 mnkr. De icke budgeterade realisationsvinsterna samt ännu en återbetalning av AFA-

medel räcker inte längre till för att täcka de stora underskott som nämnderna beräknar. Detta 

betyder att verksamheten, om inget görs, går in i 2016 med stora ”ryggsäckar”. 

 

Budgetförutsättningar 2016 
Sveriges Kommuner och Landsting(SKL)konstaterar i sin skatteprognos per oktober att Sverige 

sedan ett par år befinner sig i en konjunkturåterhämtning. Kommande år kommer landet befinna 

sig i en konjunkturell balans. Oaktat detta så bedöms den offentliga konsumtionen framgent, inte 

minst den kommunala konsumtionen, att växa i snabb takt. Detta förklaras genom en tre gånger 

så snabb befolkningstillväxt än den som vi vant oss vid och beror främst på en mycket omfat-

tande flyktinginvandring. Den demografiska utvecklingen gör att de kommunala skatteintäkterna  

i detta läge inte kommer att räcka till och SKL beräknar att utdebiteringen i kommunerna sam-

mantaget  behöver höjas med 1 krona och 92 öre fram till 2019. Denna framtidsbild tillsammans 

med befarade budgetöverskridande i Borås Stads tertialprognos per augusti 2015, samt en eko-

nomisk osäkerhet i förestående omorganisation skapar ett behov av att förstärka budgeten för 

2016. Det är av flera skäl viktigt att nu både ha en verksamhet med tillräckliga resurser med hän-

syn till de demografiska behoven och buffertar i beredskap för budgetavvikelser. 

 
Skatteuttaget 
Borås har höga betyg i flera tunga finansiella nyckeltal vilket givit förutsättningar att klara sig ge-

nom olika konjunkturcykler. Senaste året för en skattehöjning var 1995 (exklusive skatteväxlingar 

med Regionen) och då med 0:75 kr. Denna stabilitet och dessa förutsättningar gäller även för 

2016 men för att erhålla erforderliga marginaler och buffertar så föreslår kommunstyrelsen en 

skattehöjning på 0:25 kr. 
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Investeringar 
Ett av Borås Stads ekonomiska mål är att minimera kapitalanvändningen. Bakgrunden är att inve-

steringar i princip är långsiktiga åtaganden och där lånekostnader kraftigt kan förändras över ti-

den. Med en för stor andel bundna kostnadsposter i budgeten kan manöverutrymmet för maxi-

mal verksamhet på sikt försämras. Därför har Borås satt en riktpunkt på varje års investeringsvo-

lym. Denna teori får dock inte gälla för s k lönsamma investeringar t ex byte av oljepannor. 

Utifrån att kommande investeringar normalt genererar nya nettokostnader för verksamheten 

måste de som istället påverkar ekonomin positivt stimuleras. Lönsamma investeringar läggs alltså 

utanför den investeringsram som normalt gäller. Denna grupp har inför 2013 utökats med explo-

ateringsområden för industrin, och 2014 med bostadsområden, då kostnadskalkylerna här över 

tiden skall täckas av tomtpriser. Investeringsnivån 2016 är balanserad med tanke på resultatet.  

 

 
Finansiella mål 
 
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag % 
     

 Bokslut Budget Budget Mål 
 2014 2015 2016  
     
Årets resultat, mnkr 157 110 90  
Årets resultat/skatteintäkter och      
generella statsbidrag, % 3,0 2,0 1,6 2-3% 
     
 
Att resultatet över tiden bör uppgå till lägst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag är för 

Borås del grunden till en god ekonomisk hushållning. Målet innebär ett resultat som är ca 115 

mnkr. Detta resultat behövs för att långsiktigt kunna finansiera nödvändiga investeringar utan att 

behöva låna till hela beloppet. En annan viktig aspekt är pensionsskulden intjänad t o m 1997-12-

31 den s k ansvarsförbindelsen som enligt redovisningslagen inte får upptas i balansräkningen. 

För Borås del har den årliga skulduppräkningen tidigare inneburit en ökning med ca 30 mnkr per 

år. Skuldökningen har nu börjat avta men belastningen på utbetalda pensionen har då istället 

ökat. Under 2004-2009 har 440 mnkr avsatts för att möta ökade pensionskostnader ur ansvars-

förbindelsen. Avsättningarna följer pensionsstrategin som syftar till att få en jämnare och mer 

förutsägbar belastning på resultatet. Resultatnivån är också att betrakta som en fallhöjdsmarginal 

för att klara balanskravet om oförutsedda händelser inträffar. För 2016 budgeteras ett resultat på 

+90 mnkr för kommunen. Detta är något under det finansiella målet. 
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Soliditet 
 Bokslut Budget Budget Mål 
 2014 2015 2016  
     
Soliditet, % 68,3 68,5 68,6  
Tillgångsförändring, mnkr 247 130 120  
Förändring av eget kapital mnkr 157 110 90  
Självfinansiering av tillgångsökning, % 63 85 75 80-100 
 

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten, med det menas den del av kommunens 

tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till ca 80 %. Soliditetens utveckling beror 

på två faktorer, dels det årliga resultatet, dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om tillgångar-

na 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 solidi-

tet innebär å andra sidan en ökad egenfinansiering av tillgångarna och lägre finansiella kostnader. 

En balanserad finansiell utveckling förutsätter en bibehållen relation mellan det egna kapitalet och 

tillgångarna. För oförändrad soliditet måste det egna kapitalet öka i samma takt som tillgångarna.  

 

Resultatet är budgeterat till 90 mnkr och tillgångarna beräknas öka med 120 mnkr, vilket innebär 

att 75 % av tillgångsökningen beräknas finansieras med egna medel. Detta gör att soliditeten ökar 

något till 68,6 % 

 

Budget 2016 
Nettokostnaderna exkl. avskrivningar är budgeterade till 5 404,2 mnkr. Mellan 2015 och 2016 

ökar nettokostnaderna med 236,9 mnkr. Tillsammans med avskrivningar på 212,0 mnkr blir verk-

samhetens nettokostnader 5 616,2 mnkr en ökning jämfört med budget 2015 på 4,4 %. 

 

Skatteunderlaget enligt 2015 års taxering, d v s de beskattningsbara inkomsterna inkomståret 

2014, har räknats upp med Sveriges kommuners och landstings bedömda uppräkningsfaktorer 

med hänsyn till de beräknade inkomstökningarna åren 2015 och 2016. Detta innebär att hänsyn 

även tagits till beräkningar av preliminära skatteavräkningar. Med en skattesats på 21,31 % beräk-

nas då de totala skatteintäkterna bli 4 588,3 mnkr.  

 

De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp till garanterad 

skattekraft är budgeterade till 1 093,9 mnkr. Summan inkluderar även kostnadsutjämning, LSS-

utjämning, regleringsbidrag, samt den kommunala fastighetsavgiften. Finansnettot är budgeterat 
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till 24,0 mnkr och inkluderar planerad aktieutdelning från Borås Lokaltrafik AB med 15,0 mnkr. 

Övriga finansnettot beräknas att minska med 11 mnkr p.g.a. lägre marknadsräntor. 

 

Resultatet efter finansnetto blir med dessa förutsättningar 90,0 mnkr. Då några extraordinära 

intäkter- eller kostnader inte är budgeterade, blir årets resultat också 90,0 mnkr. 

 

Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym på 400 mnkr. Efter avskriv-

ningar och avyttringar motsvarar detta en ökning av anläggningstillgångarna med 188,0 mnkr. 

Omsättningstillgångarna beräknas minska med 68,0 mnkr. Sammanlagt beräknas tillgångarna öka 

med 120,0 mnkr. 

   mnkr 
 2014 2015 2016 
    

Resultatbudget    

Verksamhetens intäkter 1 406,9 1 378,4 1 419,8 

Verksamhetens kostnader -6 309,0 -6 545,6 -6 824,0 

Avskrivningar -190,4 202,0 -212,0 

Verksamhetens nettokostnader -5 092,5 -5 369,2 -5 616,2 

Skatteintäkter 4 128,0 4 328,2 4 588,3 

Generella statsbidrag och utjämning 1 093,3 1 116,0 1 093,9 

Finansnetto 27,1 35,0 24,0 

Resultat efter finansnetto 156,8 110,0 90,0 

Extraordinära intäkter    

Extraordinära kostnader    

Årets resultat 156,8 110,0 90,0 

    

Balansbudget    

Anläggningstillgångar 4 192,4 4 390,4 4 578,4 

Omsättningstillgångar 1 914,0 1 846,0 1 778,0 

Summa  6 106,4 6 236,4 6 356,4 

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital 4 170,3 4 280,3 4 370,3 
- därav årets resultat 156,8 110,0 90,0 

Avsättningar 703,5 703,5 703,5 

Långfristiga skulder 0 0 0 

Kortfristiga skulder 1 232,6 1 252,6 1 282,6 

Summa  6 106,4 6 236,4 6 356,4 
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   mnkr 
 2014 2015 2016 
    

Finansieringsbudget    

Tillförda medel    

Överskott från verksamheten 150,8 312,0 302,0 

Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel 1 413,0   

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 47,2   

Minskning av finansiella anläggningstillgångar  20,0 20,0 

Ökning av långfristiga skulder    

Summa 1 611,0 332,0  

    

Använda medel    

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -431,5 -400,0 -400,0 

Ökning av finansiella anläggningstillgångar -75,3 -30,0 -30,0 

Minskning av långfristiga skulder    

Summa -506,8 -430,0 -430,0 

Förändring av likvida medel 1 104,2 -98,0 -108,0 
 
 

Finansiell analys 
Borås Stads finansiella analys utgår från den s k RK-modellen. Modellen bygger på fyra aspekter 

som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv när kommunens ekonomi skall bedömas. Syftet med 

modellen är att genom analys av de fyra aspekterna på ett sammanhållet sätt kunna beskriva och 

identifiera kommunens finansiella styrkor och svagheter. Grundfrågan som ställs är om Borås 

Stad har en god ekonomisk hushållning eller ej. Var och en av de fyra aspekterna analyseras med 

hjälp av ett antal finansiella nyckeltal. I analysen har koncernbanken exkluderats för att få en mer 

rättvisande bild. Bolagens kortfristiga upplåning och förmedlade lån via kommunen är därför ej 

medräknade. 
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Resultat 
 
Resultatutveckling     
 Bokslut Budget Ber utfall Budget 
 2014 2015 2015 2016 
     
Årets resultat, mnkr 157 110 72 90 
Årets resultat/skatteintäkter % 3,0 2,0 1,3 1,6 
Årets resultat/eget kapital % 3,8 2,6 1,7 2,1 
 

Resultatet för Borås Stad har varit positivt varje år fr o m 1997. De redovisade resultaten de sen-

aste åren har legat över det finansiella målet och beror delvis på återbetalning av försäkringspre-

mier från AFA-försäkring. För 2015 förväntas resultatet bli sämre än Kommunfullmäktiges bud-

get främst beroende på underskott inom äldreomsorgen. Realisationsvinster från tomt- och mark-

försäljning beräknas uppgå till 30 mnkr. 

 

För 2016 budgeteras ett resultat på 90 mnkr vilket är något under det finansiella målet. Resultatet 

innebär ett utrymme för verksamhetens nettokostnader på 4,6 % jämfört med budget 2015. Här 

ingår en buffert på 0,6 % avseende demografiska förändringar. Relateras det budgeterade resulta-

tet 2016 till det egna kapitalet innebär det en ökning med 2,1 % som därmed värdesäkras då in-

flationen förväntas bli 1,4 %.  
 

Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag % 
 Bokslut Budget Ber utfall Budget 
 2014 2015 2015 2016 
     
Nettokostnader 93,9 94,9 95,5 95,1 
Avskrivningar 3,6 3,7 3,7 3,7 
Finansnetto -0,5 -0,6 -0,5 -0,4 
Verksamhetens nettokostnader 97,0 98,0 98,7 98,4 
 

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 2015 beräknas 

nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 98,7 % vilket främst 

beror på ökade verksamhetskostnader. För 2016 budgeteras att verksamhetens nettokostnader 

inkl. finansnettot skall ta 98,4 % av skatteintäkterna i anspråk. Borås Stad har en stark ekonomi i 

grunden med en lång period av god tillväxt av det egna kapitalet. I syfte att ge verksamheterna 

bra förutsättningar för 2016 har ett tillräckligt finansiellt resultat budgeterats. 
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Finansiering av nettoinvesteringarna 
6 Bokslut Budget  Ber utfall Budget 
 2014 2015 2015 2016 

     
Överskott från verksamheten, mnkr 151 312 273 302 
Årets nettoinvesteringar, mnkr 431 400 450 409 
Självfinansieringsgrad % 35 78 76 74 
 
 
Nettoinvesteringarna beräknas under 2015 uppgå till 450 mnkr inklusive investeringar i nya indu-

stri- och bostadsområden. Exkluderas de kostnader som ej är rörelsekapitalpåverkande, dvs kost-

nader som ej föranlett någon likvid utbetalning kommer Borås att ha 273 mnkr kvar när den lö-

pande driften är betald. Självfinansieringsgraden uppgår till 76 % vilket innebär att nettoinveste-

ringarna till 76 % kan betalas med egna medel från verksamheten borträknat industrimark. För 

2016 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 74 % exklusive investeringar i nya industri- och 

bostadsområden. 

 

 

Kapacitet 
 
Soliditet    

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
    
Soliditet, % 68,3 68,5 68,6 

Tillgångsförändring, mnkr 247 130 120 

Förändring av eget kapital mnkr 157 110 90 

Självfinansiering av tillgångsökning, % 63 85 75 
 
 
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 2015 planerades soliditeten att öka något. För 2016 visar tabellen att 75 % av 

tillgångsökningen beräknas kunna finansieras med egna medel vilket är något under det finansiella 

målet men bidrar ändå till en liten ökning av soliditeten.  
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Risk 
 
Likviditet    
 Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 
    
Kassalikviditet, % 143 147 139 

Rörelsekapital, mnkr 681 593 495 
 
Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste 

kunna betalas med antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och ersättningar eller 

andra omsättningsbara tillgångar. Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättnings-

tillgångar och kortfristiga skulder beräknas i budget 2016 uppgå till 139 %. Kassalikviditet under 

100 % innebär att de kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Borås Stad strävar 

efter att ha en låg likviditetsreserv. Inom Internbanken kan både kommunen och de kommunala 

företagen tillgodose behovet av kortfristiga betalningsmedel genom att utnyttja den gemensamma 

likviditetsreserven. Genom denna möjlighet har kommunen en rimlig likviditet i förhållande till 

betalningsströmmarna. Dessutom består de kortfristiga skulderna till ca en tredjedel av semester-

löneskuld till de anställda. Denna kommer inte att omsättas det kommande året. Rörelsekapitalet 

beräknas minska både 2015 och 2016 beroende på en förhållandevis hög investeringsnivå. 

 

Extern upplåning    
 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

    
Total låneskuld, mnkr 0 0 0 
 
Kommunens gjorde sin senaste amortering på låneskulden under 2004. Detta innebär att kom-

munen sedan dess inte har några långfristiga låneskulder för egen del. I balansräkningen finns 

upptaget långfristiga skulder på ca 300 mnkr. Dessa avser en del av Internbankens utlåning till de 

kommunala bolagen. För den kommunala förvaltningsorganisationens del har de senaste årens 

goda resultat inneburit att den externa låneskulden som i mitten av 1990-talet var uppe i ca 600 

mnkr nu helt har kunnat amorteras ned. Detta innebär lägre risk för ränteförändringar och ett 

utökat verksamhetsutrymme. 
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Kontroll 
 

Budgetavvikelse   mnkr 
 Bokslut Bokslut Ber utfall 

 2013 2014 2015 
    
Kommunen +70 +48 -68 
Nämnder/förvaltningar -35 -55 -95 
 

En grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomi och tillfredsställande kontroll över 

verksamheten är att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet inom tilldelat kommunbi-

drag. Tabellen ovan beskriver budgetavvikelsen dels för kommunen som helhet i form av årets 

resultat exklusive realisationsvinster och dels nämndernas utfall i förhållande till kommunbidra-

get. Kommunen har de senaste åren redovisat positiva avvikelser jämfört med budget främst tack 

vare återbetalning från AFA-försäkring och upplösning av avsättning till medfinansiering av in-

frastruktur. 

 

För 2015 beräknar nämnderna relativt stora avvikelser mot kommunbidragen. Ca 35 mnkr beror 

på godkända ianspråktaganden av tidigare års överskott inkluderat utbyte till den nya IT-

plattformen och i övrigt är underskotten främst hänförliga till Stadsdelsnämndernas äldreomsorg. 

 

Det är viktigt att nämndernas verksamhet framöver är under kontroll och en nödvändig utveckl-

ing 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 2017-2018 
Åren 2017–2018 beräknas skatteunderlaget i Sverige växa med omkring 1 procent per år i reala 

termer. Den svenska ekonomin beräknas då befinna sig i konjunkturell balans då varken hög- 

eller lågkonjunktur kan sägas råda. Arbetslösheten uppgår till strax över 6 procent och KPIX-

inflationen (dvs. inflationen exklusive hushållens räntekostnader) ligger stabil på strax under 2 

procent. I år och nästa år växer efterfrågan i den svenska ekonomin snabbt. Inte minst investe-

ringarna och den offentliga konsumtionen uppvisar jämförelsevis höga tillväxttal. 

 

Skatte- och bidragsintäkterna beräknas för Borås del öka med 3,9 % 2017 och 4,0 % 2018. Pro-

gnosen bygger på en fortsatt god konjunktur. Viss beredskap måste dock iakttagas främst p g a 

osäkerheten i vår omvärld. För 2016 ingår det en skattehöjning med 25 öre för att möta de ökade 

kraven som demografiutvecklingen ger. 
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Verksamhetens nettokostnader beräknas att ligga på drygt 4 % över planperioden. Redan 2016 

har höjd tagits för växande målgrupper inom verksamheterna. Dessa volymökningar kan till viss 

del klaras av med den planerade skattehöjningen. Resultatnivån kommer dock inte upp till det 

finansiella målet på lägst 2 % av skatter- och generella statsbidrag. 

 

Framskrivning av resultatet 2017-2018   mnkr 

 2016 2017 2018 

Verksamhetens nettokostnader -5 616 -5 826 -6 070 

- årlig förändring, % 4,6 3,7 4,2 

Skatte- och bidragsintäkter 5 682 5 906 6 141 

- årlig förändring , % 4,4 3,9 4,0 

Resultat 90 103 95 

    

Nettoinvesteringar 400 400 400 

Resultat, % av skatteintäkter 1,6 1,7 1,5 
 

Skatte- och bidragsintäkterna är hämtade från Sveriges Kommuners och Landstings prognos för 

Borås Stad. Nettokostnadsberäkningen bygger på 2016 års budget uppräknad med hänsyn till den 

förväntade löne- och prisutvecklingen och det utrymme som skatteintäkterna medger. Resultatni-

vån 2016-2018 innefattar även de förändringar som föreslås i budgetpropositionen för 2016.  

 

Den redovisade investeringsvolymen förutsätts att ligga på ca 400 mnkr under hela planperioden. 

För att bibehålla och ej ytterligare öka investeringsvolymen är det viktigt att effektivare nyttja de 

befintliga tillgångarna och därigenom hålla tillbaka behovet av investeringar. En effektivare kapi-

talanvändning, d v s att bättre utnyttja det kapital som bundits i verksamheten och att avyttra till-

gångar som inte är nödvändiga för kommunens verksamhet, är ett alternativ till besparingar och 

neddragningar.  

 

Nyckeln till en fortsatt god ekonomi för Borås Stad är att upprätthålla en god resultatnivå och en 

investeringsnivå som inte genererar en alltför stor tillgångsökning. Planen ovan visar på en resul-

tatnivå som inte beräknas uppfylla de finansiella målen under planperioden. Detta får ändå anses 

vara godtagbart efter en relativt lång konjunkturnedgång och med ambitionen att upprätthålla en 

rimlig nivå på verksamheten. Kommunens finansiella ställning kräver inte att den fulla finansiella 

målsättningen behöver uppfyllas varje år. Resultatnivån kan därför ses som en fallhöjdsmarginal 

vid förändrade ekonomiska förutsättningar.  
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Borås Stad har de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling. Tillväxten medför att efter-

frågan på kommunens tjänster ökar och därmed också kostnaderna. Om skatteintäkterna inte får 

den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta särskilda krav för att kunna möta 

efterfrågan av mer service. Handlingsberedskap måste byggas in i ekonomin för att kunna möta 

nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa konsekvenser för verksamheten. 
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Nämndernas verksamhet 
 
Budgeten 2016 bygger på att lönekostnaderna ökar med 2,0 %, me-
dan övriga kostnader räknas upp med 1,3 %. Det ekonomiska målet 
för nämnderna är normalt noll, dvs att kommunbidraget motsvarar 
nettokostnaderna. Det ekonomiska målet är överordnat andra verk-
samhetsmål. Investeringsbudgeten 2016 är på ca 410 mnkr exkl ut-
byggnad av nya industri- och bostadsområden. 
 
 
I detta avsnitt redovisas Kommunstyrelsens budgetförslag för kommunens olika interna redovis-

nings- 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 mots-

varar normalt den budgeterade nettokostnaden per nämnd. 
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Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och kostnader. Inom ramen för kommunens in-

ternhyressystem omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämnderna beslutar själva med vissa 

begränsningar om sin lokalanvändning. Begränsningarna avser att säkerställa ett för kommunen 

som helhet effektivt lokalutnyttjande. Ansvaret omfattar också kapitalkostnaderna. Detta innebär 

bl a att ökade kapitalkostnader p g a investeringar inkräktar på utrymmet för övriga verksamhets-

kostnader. 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 resulta-

ten balanseras över till nästkommande år. Detta gäller såväl över- som underskott. Beslut om 

resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. En förut-

sättning för överföring av positiva budgetavvikelser är att fastställda verksamhetsmål uppnåtts. 

 

Det ekonomiska målet för resp nämnd är det budgeterade resultatet efter kommunbidrag i den av 

Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budgeterade resultatet är i normalfallet noll, 

d v s budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. Vissa un-

dantag förekommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i budgeten finansierar verk-

samheten med överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från tidigare år. 

 

I vissa fall är nämndernas verksamhet uppdelad i olika ansvarsområden. Det ekonomiska målet 

gäller då för resp ansvarsområde. Om en nämnd tilldelas mer än ett kommunbidrag, kan inte 

kommunbidragen omfördelas mellan resp. ansvarsområde. 

 

Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål. För att inte riskera att viktiga 

verksamhetsmål äventyras och för att undvika alltför dramatiska besparingar i verksamheten, bör 

inarbetning av underskott ske under planerade former. Inarbetning av större underskott kan ske 

över en längre period. Detta innebär att underskott i sin helhet inte måste täckas in redan under 

det följande året. Beslut om fördelning av underskottstäckning fattas av Kommunfullmäktige i 

årsbudgeten eller av Kommunstyrelsen. 

 

Liksom föregående år gäller att nämnderna inom sin budget skall avsätta lägst 1 % av kommun-

bidraget till oförutsedda händelser/buffert. Syftet med buffertar är att nämnderna under året ska 

ha en beredskap för oförutsedda händelser. Innan bufferten får tas i anspråk ska en åtgärdsplan 

ha upprättats och alla andra åtgärder ska ha prövats. 
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Kommunbidrag 2016 
Kommunstyrelsen fastställde i juni med utgångspunkt från beräknade resurser och utifrån önsk-

värd prioritering och inriktning på verksamheten ekonomiska ramar för nämndernas budgetar-

bete. Ramarna bygger på de förutsättningar som den ekonomiska utvecklingen ger. Budgetra-

marna uppgick till sammanlagt 5 526 250 tkr. Höjningen bygger på en kompensation för löne-

kostnadsökningar på 2,0 % medan övriga kostnader räknas upp med 1,3 %. Totalt innebar ra-

marna att kommunbidragen till nämnderna höjdes med 148 480 tkr jämfört med 2015 års budget, 

vilket motsvarar 2,8 %. I Kommunstyrelsens slutliga budgetförslag uppgår kommunbidragen till 

5 571 200 tkr. Sammantaget har kommunbidragen till nämnderna ökat med 3,6 % jämfört med 

budget 2015. 

 

 
Kommunbidrag per nämnd   tkr 

 Budget Budget Budget 
Nämnd 2014 2015 2016 
    

Kommunfullmäktige 11 000 11 350 12 000 

Revisorskollegiet 4 300 4 350 4 450 

Kommunstyrelsen    
- stadskansliet  60 850 70 250 76 100 
- kommungemensam verksamhet 97 950 102 250 106 050 

Valnämnden 4 800 1 000 1 000 

Lokalförsörjningsnämnden    
- fastighetsförvaltning 0 0 0 
- övrig verksamhet 30 100 27 200 27 600 

Servicenämnden 0 0 0 

Fritids- och folkhälsonämnden    

- fritid och folkhälsa 143 200 146 900 152 100 

- föreningsbidrag 37 100 37 650 39 550 

Samhällsbyggnadsnämnden 33 400 25 400 23 900 

Tekniska nämnden    
- väghållning skog parker m m 142 750 143 200 148 650 
- persontransporter 58 100 59 300 61 650 

Miljö- och konsumentnämnden 19 900 21 000 22 250 

Kulturnämnden 147 600 140 400 143 600 

Utbildningsnämnden 458 700 469 100 480 800 

Sociala omsorgsnämnden 648 400 678 850 698 100 

Arbetslivsnämnden 214 400 215 500 222 150 

Överförmyndarnämnden 5 500 5 600 5 700 

Stadsdelsnämnd Norr    
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Kommunbidrag per nämnd   tkr 

 Budget Budget Budget 
Nämnd 2014 2015 2016 
    

- kommungemensam verksamhet 57 150 44 550 44 550 

- stadsdelsverksamhet 893 400 926 800  963 400 

Stadsdelsnämnd Väster    

- kommungemensam verksamhet 25 250 27 050 28 800 

- stadsdelsverksamhet 1 101 150 1 147 450 1 184 200 

Stadsdelsnämnd Öster    

- kommungemensam verksamhet 39 350 48 800 53 750 

- stadsdelsverksamhet 971 100 1 020 550 1 070 850 

Summa 5 205 450 5 374 500 5 571 200 
 
 
Investeringsbudget 

I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. Varje investeringsanslag är bundet till ett givet 

projekt och kan inte användas till annat ändamål än det ursprungligen avsedda. Investeringsanslag 

beviljas antingen direkt i årsbudgeten eller genom särskilda beslut i Kommunfullmäktige eller 

Kommunstyrelsen. Anslag genom särskilda beslut skall grundas på inkomna anbud. 

 

Sammanlagt uppgår de planerade nettoinvesteringarna under åren 2016-2018 till 1 211 mnkr, 

varav 477 mnkr 2016, 391 mnkr 2017 och 343 mnkr under 2018. De något lägre volymerna efter 

budgetåret är normala med hänsyn till att projekt med kort framförhållning alltid dyker upp. 

 

Finansieringsbudgeten och de finansiella avstämningarna bygger på en årlig investeringsvolym på 

400 mnkr för åren 2016-2018. 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 förhållande till de åtaganden som in-

vesteringar normalt innebär så beaktas även externa projekt som t ex Borås Arena kalkylmässigt. 

Projekt som dessa där t ex ändrade ränteförhållanden direkt påverkar kommunens resultaträkning 

bör bedömningsmässigt betraktas som om de vore egna investeringar.  

 

I nedanstående tabell redovisas de planerade investeringsprojekten. I de fall anslag anvisas direkt i 

budgeten har detta markerats med "B". 
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Investeringsplan 2016-2018

Verksamhet Total Utgift tom Budget
utgift 2015 2016 2017 2018

GEMENSAMMA FUNKTIONER

Särskilda servicefunktioner
Ventilation och energiåtgärder Lfn 15 000 5 000 B 5 000 5 000
Solceller Lfn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Ökad tillgänglighet i kommunala lokaler Lfn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Hyresgästanpassningar Lfn 24 000 8 000 B 8 000 8 000
Säkerhetsinvesteringar Lfn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Belysning Lfn 9 000 3 000 B 3 000 3 000
Almenäs ombyggnation Lfn 3 500 3 500
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
Kommunikationsutrustning IT Sn 9 000 3 000 B 3 000 3 000
Brandvägg IT Sn 6 000 6 000 B
SUMMA GEMENSAMMA FUNKTIONER OCH SÄRSKILDA 
SERVICEFUNKTIONER 129 500 49 500 40 000 40 000

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD

Markförsörjning
Inköp av fastigheter Ks 110 000 40 000 35 000 35 000
SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SKYDD 110 000 40 000 35 000 35 000

GATOR, VÄGAR OCH PARKER

Kommunikationer
Beläggningsunderhåll Tn 25 200 8 400 B 8 400 8 400
Attraktiv stad Tn 15 000 9 000 3 000 3 000
Div mindre gatu- och broarbeten Tn 16 500 5 500 B 5 500 5 500
Program för tillgänglighet Tn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Gång- och cykelvägar Tn 14 000 8 000 B 3 000 3 000
Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Tn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning Tn 3 500 3 500
Upprustning centrummiljöer Tn 2 000 1 000 1 000
Borås flygplats Tn 500 500 B
Promenadstråk längs Viskan Tn 9 000 3 000 3 000 3 000
Ny Nybro Tn 15 000 3 000 12 000

Parkverksamhet
Grönområdesplanen Tn 1 500 500 B 500 500
Lekplatser/mötesplatser Tn 13 000 5 000 B 4 000 4 000
Trygghetsbelysning Tn 2 500 1 500 B 500 500
SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER 123 700 46 900 33 900 42 900

FRITID OCH KULTUR

Idrotts- och fritidsanläggningar
Utveckling av konstgräsplaner FoF 8 500 3 500 3 500 1 500
Utveckling av näridrottsplatser och utebad FoF 6 000 2 000 B 2 000 2 000
Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne FoF 4 500 1 500 B 1 500 1 500
Utveckling av spår och leder FoF 10 440 3 000 B 3 990 3 450
Evenemangsstaden Borås FoF 4 000 1 000 B 2 000 1 000
Borås ridhus FoF 1 000 1 000 B
Lundby Park FoF 500 500 B
Stadsparksbadet Etapp 1 Lfn 54 000 3 500 43 000 7 500
Stadsparksbadet Etapp 2 Lfn 33 700 16 000 17 700
Norrby fritidsgård, ombyggnad Lfn 1 500 1 500
Kransmossen idrottsområde, flytt av fotbollsplan och parkering Lfn 5 590 4 100 1 490 B
Boråshallen ombyggnad (bl.a tillgänglighetsanpassning) Lfn 20 000 3 500 7 000 9 500

Kulturverksamhet
Konstnärlig utsmyckning Kn 2 400 800 B 800 800

Plan
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Skulpturbienallen 2016 Kn 1 000 1 000 B
Textilkonst Kn 300 100 B 100 100
Förvaltningsövergripande investeringar Kn 1 500 500 B 500 500
SUMMA FRITID OCH KULTUR 154 930 11 100 60 890 44 890 38 050

AFFÄRSVERKSAMHET

Näringsliv
Utbyggnad av industriområde Viared Västra Ks 55 000 25 000 20 000 10 000
Utbyggnad av industriområde Viared Norra Ks 6 500 6 500
Utbyggnad av industriområde Nordskogen Ks 4 000 4 000
Utbyggnad av övriga industriområden Ks 75 000 25 000 25 000 25 000

Bostäder
Utbyggnad av bostadsområden Ks 23 000 8 000 8 000 7 000
SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET 163 500 0 68 500 53 000 42 000

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Förskola
Kransmossen, 6 avd Lfn 30 775 2 202 24 573 B 4 000
Sagavallen, 6 avd Lfn 30 255 2 150 24 105 B 4 000
Dammsvedjan, 7 avd Lfn 33 585 11 683 17 902 B 4 000
Brämhult, 6 avd Lfn 33 900 610 2 000 31 290
Fristad 1, 6 avd Lfn 32 000 2 000 30 000
Göta, 6 avd Lfn 31 500 8 700 22 800
Bergsäter, 6 avd Lfn 32 000 500 11 500 20 000
Gånghester Lfn 31 500 500 5 500
Sandared, 6 avd Lfn 31 500 500 10 000
Alideberg 6 avd Lfn 35 500 500 6 000
Sjömarken, Badstrandsvägen, 6 avd Lfn 31 500 8 500 23 000
Förskola vid Sjöboskolan, 6 avd Lfn 31 500 11 500
Dalsjöfors, 6 avd Lfn 31 500 10 000
Sparsör, 6 avd Lfn 31 500 200 5 600
Fristad 2, 6 avd Lfn 31 500 5 500
Centrum, 6 avd Lfn 31 500 5 500
Centrala Byttorp, 6 avd Lfn 31 500 5 500
Hässleholmen, 6 avd Lfn 31 500 11 000
Varuhiss Norrbygården Sdn V 100 100 B
Förskolor inventarier samtliga SDN Sdn 5 400 2 400 B 1 200 1 800

Grundskola
Bodaskolan etapp 2 inkl stadsdelskontor Lfn 164 500 109 600 54 900 B
Särlaskolan (byggnadens yttre delar) Lfn 15 151 5 151 5 000 5 000
Fristadskolan högstadie ombyggnad Lfn 43 660 865 16 690 26 105

Gymnasieskola
Bäckängsgymnasiet (Matsal, bibliotek) Lfn 29 990 2 796 12 300 14 894
Almåsgymnasiet tillbyggnad tillagningskök Lfn 14 080 1 537 12 543
Mindre om- och tillbyggnadsprojekt Lfn 4 000 4 000 B
SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET 851 396 136 794 179 013 150 689 143 700

VÅRD OCH OMSORG

Individ- och familjeomsorg

Omsorg om äldre- och funktionshindrade
Badhusgatan Lfn 15 922 2 300 13 622 B
Dammsvedjan SOL Lfn 25 000 3 114 17 000 4 886
Gruppbostad med särskild service enl. LSS Lfn 13 500 1 250 12 250
Gruppbostad med särskild service enl. LSS Lfn 16 500 500 16 000

Inventarier boenden SOn 1 350 450 900  
SUMMA VÅRD OCH OMSORG 72 272 5 414 32 372 33 586 900
SUMMA NETTOINVESTERINGAR 1 605 298 153 308 477 175 391 065 342 550

Försäljning av mark och fastigheter Ks -296 000 -100 000 -98 000 -98 000
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Utrednings- eller förstudieprojekt 2016
Projekt Ansvarig nämnd
Restaurering av Vattentornet, Borås Lfn
Racketcenter Lfn
Boråsparkens sommarteater Lfn
Ombyggnad Erikslundskolan Lfn
Tillbyggnad Sjömarkenskolan Lfn
Renovering Tummarpskolan Lfn
Tillbyggnad förskola Äspered Lfn
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Kommunfullmäktige 
 
 

Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

    

Intäkter 101 80 80 

Kostnader -11 721 -11 430 -12 080 

Nettokostnader -11 620 -11 350 -12 000 

Kommunbidrag 11 000 11 350 12 000 

Resultat -620 0 0 

Ackumulerat resultat - - - 

Nettoinvesteringar - - - 
 
 
Kommunfullmäktiges uppgift 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde 

år. Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller 

annat 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 2014-2018 är följande. 

• Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 24 
• Moderata Samlingspartiet 17 
• Sverigedemokraterna 9 
• Vänsterpartiet 6 
• Folkpartiet liberalerna 5 
• Miljöpartiet de Gröna 5 
• Centerpartiet 4 
• Kristdemokraterna 3 
 
Under Kommunfullmäktige budgeteras också det kommunala partistödet och bidrag till 

förtroendemannautbildning. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet inklusive partistöd, 

förtroendemannautbildning och representation räknas upp med 650 tkr inför 2016, varav 150 tkr 

är utökat bidrag avseende ökade representationskostnader. Verkligt utfall regleras varje år till noll 

då Kommunfullmäktige saknar möjlighet att hantera avvikelser.  

 

 

Verksamheten 2016 
Under det kommande verksamhetsåret planeras nio kvällssammanträden, ett 

halvdagsammanträde för behandling av årsredovisning inkl ansvarsfrihet samt ett 

tvådagarssammanträde för behandling av nästa års budget. 

 

Kommunen ger ett ekonomiskt stöd till de politiska partierna representerade i 

Kommunfullmäktige för att förbättra partiernas möjligheter att medverka i opinionsbildningen 

och därigenom stärka den lokala demokratin. Varje parti får ett och ett halvt belopp Grundnivå 

(GN) enligt ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” i grundstöd. Vidare 

erhåller varje parti ett GN per mandat.  

 

Partierna i Kommunfullmäktige får också bidrag till utbildning av sina förtroendevalda och har 

dessutom möjlighet till två dagars studiebesök inom verksamhetsområdet. 

 

Verksamhetsmått    
 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
    
Sammanträden m m    
Nettokostnader tkr -6 450 -5 950 -6 544 
    
Partistöd    
Nettokostnader tkr -5 170 -5 400 -5 456 
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Revisorskollegiet 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

    
Intäkter 819 695 335 

Kostnader -5 420 -5 045 -4 785 

Nettokostnader -4 601 -4 350 -4 450 

Kommunbidrag 4 300 4 350 4 450 

Resultat -301 0 0 

Ackumulerat resultat 1 757 1 757 - 

Nettoinvesteringar - - - 

 
 
Nämndens uppgift 
Stadsrevisionen arbetar för att främja en effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet 

utifrån ett helhetsperspektiv, och Stadsrevisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas 

kontrollorgan när det gäller efterlevnaden av kommunala beslut och aktuell lagstiftning. Det 

övergripande målet är att granska Borås Stads verksamhet med avseende på ändamålsenlighet, 

effektivitet och krav på intern kontroll. Revisionen följer God revisionssed upprättad av Sveriges 

Kommuner och Landsting, och revisorernas uttalande i revisionsberättelser ligger till grund för 

ansvarsprövning. 

 

Revisorerna granskar 

-att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

-att räkenskaperna är rättvisande 

-att den interna kontrollen är tillräcklig 

 
Granskning enligt God revisionssed innebär: 

-att revisionsverksamhetens omfattning, inriktning och prioritering utgår från en risk- och 

väsentlighetsanalys och specificeras i revisionsplanen för Första och Andra revisorsgrupperna 

-att nämnderna granskas med avseende på om verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda 

mål och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen av 

verksamheten är tillräcklig 

-att granska om redovisningen har utförts enligt god redovisningssed, d v s om de löpande och 

årliga räkenskaperna är rättvisande 
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-att löpande rapportera granskningsresultat till Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder 

-att lämna revisionsberättelser och förslag när det gäller Kommunfullmäktiges ansvarsprövning 

av Kommunstyrelsen och nämnderna 

 
Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till revisorskollegiet ökar till 4,5 mnkr. Då kollegiet har ett ackumulerat 

överskott på 1,8 mnkr finns möjlighet att söka frigöra detta om ytterligare behov finns. För 2016 

uppgår den egna personalstyrkan till totalt 5 revisorer. Den egna personalstyrkan kompletteras 

med köp av externa revisionskonsulter. 

 

Verksamheten 2016 
Stadsrevisionens granskning tar sin utgångspunkt i en årlig risk- och väsentlighetsanalys. 

Med analysen som grund formulerar Första och Andra revisorsgrupperna revisionsplaner 

för revisionsåret. Revisionsplanerna är styrande för granskningsinsatserna, men oförutsedda 

händelser kan föranleda specifika granskningsinsatser och anpassning av planerna. Förändringar i 

stadens verksamhet och organisation bevakas och analyseras fortlöpande. Vidare bevakas 

omvärldsförändringar som kan påverka förutsättningarna för den kommunala verksamheten och 

revisionen. 
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Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens uppdrag är fördelat på två kommunbidrag. Det första avser Kommunstyrel-

sens förvaltning som redovisas under Stadskansliet. Det andra kommunbidraget avser kommun-

gemensamma verksamheter, som inte har något direkt samband med Kommunstyrelsens egen 

verksamhet men som ändå ansvarsmässigt budgeteras här. 

 

Stadskansliet  
 

Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 

Intäkter 60 602 53 309 52 839 

Kostnader -141 016 -123 559 -128 939 

Nettokostnader -80 414 -70 250 -76 100 

Kommunbidrag 73 823 70 250 76 100 

Resultat -6 591 0 0 

Ackumulerat resultat 5 000 5 000 - 

Investeringar -99 890 -120 000 -108 500 

Försäljning av mark och fastigheter 47 177 35 000 100 000 

 
Nämndens uppgift 
Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över öv-

riga nämnders och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor 

som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning, och särskilt ägna sig åt 

målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete. 

 
Kommunstyrelsen har ett i kommunallagen särskilt reglerat ansvar för att hålla övriga nämnder 

under uppsikt, vilket även omfattar de kommunala bolagen samt eventuella kommunalförbund 

som kommunen är medlem i. Uppsiktsplikten är av yttersta betydelse för en god ledning och 

styrning av Borås Stad. Kommunstyrelsen ska även arbeta med intern kontroll. 

 
I Stadskansliets verksamhet ingår att utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt att 

följa upp, utvärdera och utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också att arbeta med kva-

litetsfrågor, informera om ny lagstiftning, huvudmannaskapsgränser med mera. 

 
Ambitionen är att koncentrera arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta 

åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom fastställda riktlinjer 

46



 

och ramar. Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination med utvärdering och analys av 

nämndernas resultat. Kommunstyrelsens roll som "koncernledning" med ansvar även för den 

verksamhet som drivs i bolagsform ska utvecklas.  

 

Stadskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän kommunadministration, ekonomistyr-

ning, personal/förhandling, samhällsplanering, mark- och exploateringsverksamhet, näringslivs-

frågor, kvalitet och utveckling samt kommunikation/marknadsföring. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för 2016 blir 76,1 mnkr, vilket är en ökning med 5,85 mnkr. Utöver årlig upp-

räkning ingår det i denna summa tillförda medel med 500 tkr för utredningsanslag till Samhälls-

planering kopplat till Götalandsbanan, 300 tkr för reparation av befintliga infartsskyltar, 500 tkr 

till förstärkning av en årsarbetare på Samhällsplanering och 600 tkr till förstärkning av en årsarbe-

tare på Kvalitet och Utveckling. Verksamheten får även 2 mnkr till uppstarten av CKS, Centrum 

för Kunskap och Säkerhet, 500 tkr till värdegrundsarbete samt kompensation för ökade hyres-

kostnader med 250 tkr. Flera av uppdragen till verksamheten ligger i budgetskedet helt eller delvis 

finansierade genom centralt avsatta medel, som fördelas ut under året till de verksamheter de 

berör. Ett exempel på projekt är "Stöd till lokal utveckling" där det är avsatt 2 mnkr.  

 

Verksamheten 2016 
Framtiden ställer krav på kommunen att möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, 

ökad valfrihet, inflytande och delaktighet. Borås Stads förmåga att möta kraven beror på vårt 

systematiska arbete med ständiga förbättringar och vår skicklighet att rekrytera medarbetare med 

rätt kompetens, och sedan behålla och utveckla dem. Vårt arbetsgivarvarumärke måste därför 

stärkas och våra möjligheter till personlig utveckling och vår positiva arbetsmiljö marknadsföras. 

 
2016 intensifieras arbetet att tillsammans med Trafikverket fastställa Götalandsbanans sträckning. 

Resultatet av arbetet har avgörande betydelse för stadens fortsatta utveckling. Vidare bedrivs ett 

brett förankrat arbete med översiktsplanen, Öp16, som går ut på samråd under 2016. Översikts-

plan med fokus på järnvägssträckningen gör det möjligt att exploatera nya områden för bostäder 

och verksamheter. Efterfrågan på industrimark och tomter för bostäder är fortsatt stor och målet 

är att möta efterfrågan genom bland annat skapande av ny industrimark och markförsörjning. 

Under 2016 fortsätter arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra målstyrning och uppföljning. 

Det sker dels genom mer relevanta indikatorer som kopplar ihop ekonomi och verksamhet och 

som mäter hur vi når visionen Borås 2025, dels genom analyser för respektive målområde.  
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Arbetet med att utveckla ägarstyrning och uppsikt över bolagen prioriteras även under 2016 och 

under året kommer nya styrdokument för bolagsstyrningen att tas fram. Internbanken kommer 

bland annat att arbeta med finansieringen av Borås Energi & Miljös EMC-investering, strategi för 

placeringar samt gröna finansieringslösningar. 

 

Nya uppdrag 2016 
Olika typer av boenden ska finnas, från trygghetsboenden till kompletta vård- och omsorgsboen-

den. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av sådana boenden. Kommunstyrel-

sen får i uppdrag att ändra bostadsbolagens ägardirektiv för att möjliggöra det. 

 

En utredning om skolstrukturen där användning, förändringar och var nya skolor ska byggas ska 

tas fram. Utredningen ska även innefatta hur Borås Stad ska möta en växande förskolas behov av 

lokaler. 

 

Under 2016 ska Borås Stad kartlägga vilka löften eller garantier riktade mot näringslivet, till ex-

empel när det gäller svarstider och handläggningstider, som näringsidkare skulle ha mest nytta av. 

Dessa garantier bör införas så fort som möjligt. 

 

Under 2016 ska Kommunstyrelsen utreda hur samhällsbyggnadsnämnden kan ta be-

talt/kompenseras när planer tas fram för kommunens egen organisation. 

 

Alla delar i byggprocessen som påverkas av Borås Stads agerande ska ses över. Det ska vara en-

kelt att komma igång med byggen i Borås Stad. Företag som vill bygga bostäder får snabbare 

beslut när det gäller planer, markanvisningar och bygglov. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 

fastställa hur översynen ska gå till. 

 

Kommunstyrelsen ska under året presentera ett förslag som visar hur fler bostäder kan byggas 

efter kollektivtrafikstråken utanför Borås centralort. 

 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att hjälpa anställda att minska 

CO2-belastningen vid resor till och från arbetet. 

 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa en konkret ambitionsnivå gällande utbyggnadstakten 

inom solenergi. Ett internt investeringsstöd inrättas för att komplettera ordinarie finansiering, och 

därmed möjliggöra fler solcellsinvesteringar. 
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Staden har behov av en samlad "Plan för personal- och kompetensförsörjning". Planen ska bidra 

till att säkerställa verksamhetens kvalitet och uppdrag mot kommuninvånarna. Planen ska be-

handla hur Borås Stad ska attrahera, rekrytera, introducera, behålla, utveckla och avveckla kompe-

tens. Omvärldsanalys och löneöversynsprocess ska redovisas i underlag för planen. 

 

Under 2016 ska ett kunskapscentrum startas som får i uppgift att arbeta mot korruption och or-

ganiserad brottslighet och för ökad säkerhet i kommunen. Centret ska också vara en resurs i 

Borås Stads arbete mot våld i nära relationer. 

 

Under 2016 ska samtliga förvaltningar ta fram könsdelad statistik för att möjliggöra analys av 

resursfördelning ur ett genusperspektiv. Stadskansliet ska under året ta fram konkreta exempel för 

hur arbetet med jämställdhetsintegrerad budget kan genomföras. 

 

Kommunstyrelsen uppdras att i lämpliga upphandlingar ställa krav, eller ha som bedömningskrite-

rier, huruvida uppdragstagaren kan erbjuda funktionsnedsatta arbete i samband med uppdraget. 

 

Kommunstyrelsen uppdras att verka för att det i Borås inrättas en mottagning för sprututbyte. 

 

Kommunstyrelsen uppdras att undanta friskolorna från kösystemet så att dessa kan ta in nyan-

lända elever. 

 

Kommunstyrelsen uppdras att inom ramen för Näringslivsavdelningen skapa ett servicecenter för 

företag. I ett servicecenter ska bland annat följande ingå: ”En väg in”, tillståndslots för att under-

lätta tillståndsärenden, förenkla för företags etableringar samt samordning av kommunala förvalt-

ningars beslutsprocesser. 

 

Kommunstyrelsen uppdras att under 2016 tillämpa dubbel markanvisning i minst ett fall. 

 

Kommunstyrelsen uppdras inleda arbetet för att få med väg 180 i Trafikverkets planering. 

 
 
Investeringar 
 
Inköp och försäljning av fastigheter 
För inköp av fastigheter budgeteras ett belopp på 40 mnkr. Samtidigt beräknas fastigheter säljas 

för 40 mnkr och tomter inom exploateringsområden säljas för 60 mnkr.  
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Utbyggnad av industriområden 
Utbyggnad av Viared Västra budgeteras till 25 mnkr och övriga industriområden budgeteras till 

35 mnkr. 

 
Utbyggnad av nya bostadsområden 
För utbyggnad av nya bostadsområden avsätts under året 8 mnkr. 

 

 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 2 0 2 2 2 2 

Antal gästnätter i Borås. 181 394 191 404 200 000 200 000 200 000 200 000 

Tillgång till mark för företagande, m2. 341 900  250 000 250 000 250 000 250 000 

Borås Stads näringslivsklimat -
 ranking enligt Svenskt näringsliv. 

36 47 35 35 35 35 

Företagsklimat enl. öppna jämförelser 
(Insikt) - Totalt, Nöjd Kund Index 

   63 66 75 

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %. 79,7  78 78 78 80 

Antal nya bostäder i detaljplan i stads-
kärnan. 

0 0 100 100 100 100 

Förtätning av stadskärnan, antal 
nyinflyttade till centrum. 

118 85 200 200 200 200 

Antal nyproducerade bostäder i Borås 
tätort 

   500 500 500 

Handelsindex – attraktiv handel. 111  108 108 109 115 

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

47  57 61 75 92 

Antal nyproducerade bostäder utanför 
Borås tätort 

   100 100 100 

Antal nya bostäder i detaljplan utanför 
stadskärnan. 

   500 500 500 

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv 
och kollektivtrafikresandet ska öka 
varje år, ökning/år i %. 

-1,3  4 4 4 4 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

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

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

0 0,3 0 0 0 0 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

49,4 44 55 48 50 55 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

    

Kommunledning, administration    

Nettokostnader tkr -57 121 -66 029 -72 458 

    

Kommunikation och marknadsföring    

Nettokostnader tkr -9 335 -9 127 -9 695 

    

Administrativ service    

Nettokostnader tkr -2 897 -3 295 -3 444 

    

Nämnd- och styrelseverksamhet    
Nettokostnader tkr -10 147 -10 803 -11 698 

    

Markförsörjning, arrenden    

Nettointäkter tkr 8 851 9 088 11 195 

    

Tomträttsavgälder, näringsliv    

Nettointäkter tkr 1 116 901 1 203 

    

Tomträttsavgälder, bostäder    

Nettointäkter tkr 11 428 11 255 11 362 
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Kommunstyrelsen 
 

Kommungemensam verksamhet 
 
 

Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

Intäkter 60 38 35 

Kostnader -101 005 -102 288  -106 085 

Nettokostnader -100 945 -102 250 -106 050 

Kommunbidrag 97 950 102 250 106 050 

Resultat -2 995 0 0 

Ackumulerat resultat -  - - 

Nettoinvesteringar - - - 
 
Nämndens uppgift 
Under den Kommungemensamma verksamheten samlas de verksamheter som inte har något 

direkt samband med Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som ändå ansvarsmässigt bud-

geteras under Kommunstyrelsen.  

 

De största posterna utgörs av avgiften till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, och tillköp 

av kollektivtrafik för att höja ambitionsnivån för Västtrafik. Här ingår även avgifter till Sveriges 

Kommuner och Landsting, Sjuhärads Kommunalförbund samt bidrag till Navet och PRO-

TEKO. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för 2016 blir 106 mnkr, vilket är en ökning med 3,8 mnkr. Utöver årlig upp-

räkning ligger det i denna summa kompensation med 1,2 mnkr avseende höjd avgift till Navet 

samt 0,4 mnkr avseende ökade kostnader för pensionärsresor till Västtrafik. 

 

Verksamheten 2016 
Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn har bildat Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som ska svara för räddningstjänsten inom området. Borås 

Stad har en fast andel på 49,8 % av förbundets kostnader under de närmaste tre åren.  

 
Västtrafiks trafikutbud följer trafikförsörjningsplanen. Kommunerna kan genom tillköp höja am-

bitionsnivån. Borås Stad gör tillköp av gratis resor för pensionärer under lågtrafik, gratis resor för 

färdtjänstberättigade och enhetstaxa till en sammanlagd kostnad av 12 mnkr. 
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Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
    
Bidrag till samarbetsorganisationer, Kom-
munalförbundet, SKL, Navet 

   

Nettokostnader tkr -14 739 -14 694  -15 954 
    
Näringslivsfrämjande åtgärder, PROTEKO    
Nettokostnader tkr -2 547 - 2 062 -1 937 
    
Räddningstjänst    
Nettokostnader tkr -71 982 -74 208 -76 063 
    
Kommunikationer, Västtrafik AB    
Nettokostnader tkr -11 624 -11 213 -12 004 
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Valnämnden 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

Intäkter 3 264 - - 

Kostnader -7 204 -1 000 -1 000 

Nettokostnader -3 940 -1 000 -1 000 

Kommunbidrag 4 800 1 000 1 000 

Resultat 860 0 0 

Ackumulerat resultat - - - 

Nettoinvesteringar - - - 
 
 
Nämndens uppgift 
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, 

Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen och 

Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. Valnämndens huvudsakliga verksamhet äger av 

naturliga skäl rum de år det är allmänna val eller EU-val. 

 

Kommunen är indelad i tre valkretsar med tillsammans 81 valdistrikt. Verksamhetens kostnader 

under valår består till största del av arvoden till valförrättarna i de olika distrikten. Under de år 

som inte är valår begränsas kostnaderna till lön för valledare, arvoden till valnämndens ledamöter, 

lokalhyror för förvaring av material och nödvändiga kompletteringar av valmaterial. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Nämndens kommunbidrag sätts till 1 mnkr 2016, då inga val kommer att genomföras under året. 

Kostnaderna består främst av lön till valledare och arvoden till valnämndens ledamöter.  

 

Verksamheten 2016 
Nämnden ska under året arbeta med förändring av valdistriktsindelningen med anledning av att 

vissa valdistrikt är för stora, vilket försvårar rösträkningen. 
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Lokalförsörjningsnämnden 
 

Resurstilldelningen till Lokalförsörjningsnämndens är i budgeten fördelad på två kommunbidrag 

eller ansvarsområden. Områdena är ”Fastighetsförvaltning" och ”Övrig verksamhet".  

 

Fastighetsförvaltning 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

Intäkter 701 727 722 127 742 123 

Kostnader -715 871  -721 127 -742 123 

Nettokostnader -14 144 1 000 0 

Kommunbidrag 0 0 0 

Resultat -14 144 1 000 0 

Ackumulerat resultat -7 185 -6 185 - 

Nettoinvesteringar -26 250 -14 500 -22 500 
 

Nämndens uppgift - Fastighetsförvaltning 
Lokalförsörjningsnämndens huvuduppgift är att tillgodose de kommunala förvaltningarnas be-

hov av sunda och ändamålsenliga verksamhets- och förvaltningslokaler. Undantag från nämndens 

ansvar är lokaler och verksamhetsspecifika anläggningar hos bl.a. Servicenämnden och Tekniska 

nämnden. 

 

Verksamheten har tre huvudinriktningar: lokalförsörjning, byggprojekt och fastighetsförvaltning. 

Målet för lokalförsörjningen är att kommunens verksamheter bedrivs i så ändamålsenliga och ra-

tionella lokaler som möjligt. Byggverksamhetens mål är att vara samordnande och verkställande i 

nybyggnad och ombyggnad av kommunala fastigheter. Fastighetsförvaltningens mål är att effek-

tivt sköta kommunala fastigheter och lokaler.  

Utveckling av fastighetsförvaltning är en ständigt pågående process. En så låg kostnadsnivå som 

möjligt är ett självklart mål utan att för den skull ge avkall på fastigheternas/lokalernas ända-

målsenlighet eller underhåll. 2011 byggdes en ny organisation upp för att hantera de nya uppdra-

gen inom fastighetsförvaltningen samt förvaltningen av idrottsanläggningar. En utmaning är 

samordna verksamhetsnämndernas lokalanvändning till det för kommunen totalt bästa med hän-

syn till att behoven inom olika verksamhetsområden utvecklas olika och därigenom tillgodose den 

flexibilitet som är nödvändig i lokalplaneringen. Här är Lokalresursplanen ett viktigt instrument. 

Denna ska omfatta alla verksamhetsnämnder vad gäller såväl egna som inhyrda lokaler. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Verksamhetens kostnader skall i princip täckas av interna hyror från brukarna och därigenom är 

utgångspunkten att verksamheten redovisar ett nollresultat. Men i förutsättningarna ingår också 

att årsresultatet påverkar brukarnas hyror med en förskjutning på två år. 2016 skall fastighetsför-

valtningen återbetala ett för högt hyresuttag 2014. Detta uppgår till cirka 3 100 tkr. I likhet med 

budgeten för 2015 anges inte detta som ett negativt resultat i den sammanfattande tabellen ovan 

men innebär inte någon förändring i rutinen med återbetalning. 

 

Internhyrorna baseras på kapitalkostnader, driftkostnader, fastighetsskötsel och försäkringskost-

nader. Kostnader för löpande och planerat underhåll fördelas per kvadratmeter. I hyran finns 

pålägg för kostnader för tomma lokaler samt kostnader för att avhjälpa eventuella fukt- och mö-

gelskador samt genomföra mindre utredningar.  

 

Med hänsyn till den relativt stora omsättningen har internhyrorna under senare år varit väl av-

vägda mot kostnaderna. Målet är att här inte skapa några negativa resultat då sådana blir en fram-

tida börda för brukarna när de skall betalas tillbaka. Det är viktigt att lokalförsörjarens ambitions-

nivå stämmer överens med brukarnas så att hyresökningarna uppfattas som rimliga.  

 

En förutsättning för att få kommunens totala budget i balans är i praktiken att verksamheterna 

effektiviseras. Detta kan för de flesta nämnder styras genom tilldelningen av kommunbidrag. För 

verksamheter som t.ex. lokalförvaltningen som inte finansieras av kommunbidrag utan av ersätt-

ningar från brukarna finns inte denna direkta metod för att styra det ekonomiska utrymmet. Det 

är därför viktigt att Lokalförsörjningsnämnden kan visa för brukarna att de generella effektivi-

tetskraven får genomslag även på kostnadsutvecklingen för lokalförvaltningen. 

 

Ägda lokaler  
Den totala kostnadsmassan för ägda internhyresfastigheter är drygt 497,3 mnkr och med en kost-

nad på 1 064 kr/m2. Detta är en ökning med 36 kr/m2 jämfört med motsvarande uppgift för 

2015. Den totala lokalytan för denna grupp minskar med 620/m2 . 
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Inhyrda lokaler 
Internhyran i befintliga inhyrda objekt ger i genomsnitt en kostnad av 1 072 kronor per förhyrd 

m², en ökning med 5 kr per m² jämfört med motsvarande uppgift för 2015. Huvuddelen av alla 

hyresavtal är indexuppräknade. Ytan minskar med 1 251 m². 

 

Verksamheten 2016 
Nämndens huvuduppdrag är att skaffa sig överblick över fastighetsbeståndet och därefter kunna 

fatta långsiktiga beslut för Borås Stad. Utveckling av fastighetsförvaltningen är en ständigt på-

gående process. Nämndens prövande roll utifrån Borås Stads helhetsperspektiv skall vara stark. 

En så låg kostnadsnivå som möjligt är ett självklart mål utan att för den skull göra avkall på fas-

tigheternas/lokalernas ändamålsenlighet eller underhåll. 

 

Nämnden skall fortsätta förbättringen av lokalförsörjnings- och projektprocessen. Speciellt vik-

tiga är de tidiga skedena i dessa processer. Anspråken i samband med investeringar måste hållas 

tillbaka och arbetet med tidiga programbeskrivningar måste intensifieras för att undvika fördy-

ringar i byggprojektens sena planeringsskeden. Programmen skall vara så väl underbyggda och 

analyserade att de kan utgöra realistiska underlag för beslut i Kommunstyrelsen och Kommun-

fullmäktige. 

 

Ett övergripande mål är hållbarhet. Här kommer ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i 

fösta rummet med en fortsatt energieffektivisering som ett av huvudmålen. Det är med hänsyn 

till detta viktigt att lokalförsörjningsnämndens effektiviseringsarbete fortsätter och att resultaten 

mäts och följs upp. 

 

Förutom arbetet i befintligt fastighetsbestånd så är energieffektivitet också målet vid tillbyggnad 

och nybyggnad. Materialval, yteffektivitet är här faktorer som spelar en roll och bör beskrivas väl 

i samband med projekteringar.  

 

Investeringsbudgeten för fastighetsförvaltningen omsluter 2016 ca 277 mnkr. De olika investe-

ringsprojekten kommenteras under respektive brukarnämnd med undantag för cirka 22 mnkr 

som utgör s.k. egna investeringar. Detta är i första hand projekt inom fastighetsbeståndet såsom 

t ex energiutvecklingsprojekt och hyresgästanpassningar. 

 
 
  

57



 
Nya uppdrag 2016   
Under 2016 ska etapp 1 av omgörningen kring Hässle Torg genomföras, vilket innebär nya loka-

ler och att kulturskolan öppnar en filial i området. Detta kommer att tillföra en fast mötesplats 

med levande kulturliv.   

 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras tillsammans med Stadsdelsnämnd Väster att skyndsamt ta 

fram en förskola på Norrby.   

 
 
Investeringar  
  

Ventilations- och energisparåtgärder 
För ventilations- och energisparåtgärder och övrig energieffektivisering avsätts 5,0 mnkr för 2016 

i likhet med 2015. Kapitalkostnaderna kommer att läggas på de objekt där åtgärderna utförs. 

 

Hyresgästanpassningar 
För mindre investeringar i fastighetsbeståndet avsätts 8,0 mnkr för 2016. Detta innebär en smi-

dighet i processen för att anpassa lokaler. Beloppet har fördubblats jämfört med 2015 genom att 

inriktningen på anslaget förändrats. 

 

Tidigare har Lokalförsörjningsnämnden hanterat s.k. ”Femårslån” inom ramen för driftbudgeten. 

Brukarnämnderna har kunnat få lokaländringar utförda mot en återbetalning under fem år. Mot-

svarande möjlighet inryms fr.o.m. 2016 inom hyresgästanpassningarna. Lokalförsörjningsnämn-

den utför arbeten, vilka återbetalas som kapitalkostnader under den bedömda användningstiden. 

Tidigare har även säkerhetsinvesteringar inrymts inom detta investeringsutrymme men dessa får 

nu en egen budgetpost. Härigenom renodlas anslaget till att omfatta åtgärder som lokalanvändar-

na initierar. 

 
Säkerhetsinvesteringar 
Lokalförsörjningsnämnden får 2016 ett nytt särskilt investeringsutrymme för säkerhetsinveste-

ringar. För 2016 avsätts 1 mnkr. 

 

Ökad tillgänglighet i kommunala lokaler 
Begränsad tillgänglighet till vissa kommunala lokaler är fortfarande en realitet för många grupper 

av personer med funktionsnedsättning. I investeringsbudgeten avsätts därför 2016  i likhet med 

2015 1,0 mnkr för åtgärder som syftar till att förbättra tillgängligheten för dessa grupper. 
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Belysning 
Genom att byta ut gamla armaturer genom teknik och närvarostyrning, dagsljusavkännare mm 

kan man effektivisera elanvändningen. 3,0 mnkr avsätts för 2016. 

 

Solceller 
För installation av solceller avsätts 1,0 mnkr under vart och ett av åren 2016 – 2018. 

 

Almenäs ombyggnation 
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en ombyggnation av kafébyggnaden på Almenäs. En 

upprustning behövs bl.a. för att klara krav på tillgänglighet. 3,5 mnkr avsätts för 2016.  

 

Utrednings- eller förstudieprojekt för investeringar 
Under denna rubrik återfinns projekt som inte är så utredda att det är möjligt att på ett säkert sätt 

ange en väntad investeringsutgift. Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att genomföra förstu-

dier för dessa projekt så att det finns tillräckliga uppgifter att ta ställning till om de skall genomfö-

ras i kommande investeringsbudgetar. För mycket omfattande projekt kan det vara lämpligt att 

redovisa planerna för Anläggningsrådet. 

 

Boråsparkens sommarteater 

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat att det finns ett underhålls- och upprustningsbehov för 

sommarteatern i Boråsparken. Uppdrag  om förstudie gavs i budgeten för 2015. 

 

Scenteknik i teatern i Kulturhuset 

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat att det finns behov att utreda scentekniken i Stadstea-

tern då den bedöms som ålderdomlig och inte är anpassad till dagen arbetsmiljökrav.  Uppdrag  

om förstudie gavs i budgeten för 2015. Anläggningsråd kommer att genomföras under hösten 

2015 för att ge ett beslutsunderlag inför budget 2017. 

 

Black box 

Stadsteatern efterfrågar en black box och en förstudie kring detta ska tas fram. Uppdrag  om för-

studie gavs i budgeten för 2015 

 

Viskastrandgymnasiet ombyggnad 

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat ett behov av att utreda ett bättre resursutnyttjande av 

skolans lokaler bl.a. till följd av ny läroplan. Uppdrag om förstudie gavs i budgeten för 2015. 
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Förstudier skolor  

Nedan följer en beskrivning av kommande förstudier för skolor och det är viktigt att dessa kopp-

las samman med den skolstrukturutredning som skall genomföras under 2016. 

Myråsskolan 

Lokalförsörjningsnämnden har sedan tidigare ett uppdrag att genomföra en förstudie för om- 

och tillbyggnad av Myråsskolan.  Uppdraget skall redovisas för Anläggningsrådet under 2016. 

Ventilation och energi i Byttorpskolan 

Lokalförsörjningsnämnden har inför budgeten för 2015 redovisat att det finns behov av att byta 

ut föråldrade ventilationsanläggningar och värmesystem i Byttorpskolan. Uppdrag om förstudie 

gavs i budgeten för 2015. 

Gånghesterskolan 

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat ett utredningsbehov för att klarlägga möjligheten att 

effektivisera lokalanvändningen i Gånghesterskolan. Uppdrag om förstudie gavs i budgeten för 

2015.  

Svedjeskolan 

Skolans framtida användning som grundskola ska säkras. Det behöver klarläggas vilka investe-

ringar i lokalerna som krävs. Uppdrag  om förstudie gavs i budgeten för 2015. 

Engelbrektskolan 

Förstudie gällande en utbyggnad av Engelbrektskolan. Särskilt matsalen täcker inte det behov 

som finns. Uppdrag  om förstudie gavs i budgeten för 2015. 

Erikslundskolan 

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat ett behov av att utreda ombyggnad av ventilationsan-

läggningen på Erikslundskolan på grund av att den är i dåligt skick. 

Sjömarkenskolan 

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat ett behov av att utreda en tillbyggnad av Sjömarkensko-

lan som ersättning för tre paviljonger. 

Tummarpskolan 

Lokalförsörjningsnämnden anger att Tummarpskolan är i behov av uppfräschning och att loka-

lerna behöver anpassas för verksamhetens behov. 

 

Förskola Äspered 

Lokalförsörjningsnämnden anger att det finns behov av att bygga till förskolan i Äspered på 

grund av ökad efterfrågan. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Total energianvändning för uppvärm-
ning av kommunens fastigheter, 
kWh/kvadratmeter. 

105  110 95 92 85 

Total energiproduktion från solenergi, 
mwh 

   145 199 350 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

3,3 3,8 2 2,5 2 2 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

1,5 0,7 1 2 1 1 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

58,5 50 65 65 65 65 

 
 
 

Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
Ägda internhyresfastigheter    
Intäkter tkr 461 463 479 081 497 342 
Kostnader tkr -467 260 -478 081 -497 342 
Varav    
- konsumtionsavgifter tkr -75 544 -82 699 -84 878 
- felavhjälpande underhåll tkr -27 198 -22 358 -23039 
- planerat underhåll tkr -34 079 -33 208 -39 026 
- kapitalkostnader tkr -250 766 -255 284 -267 484 
    
 
Inhyrda internhyresfastigheter    
Intäkter tkr 203 287  206 804 206 694 
Kostnader tkr -203 244 -206 804 -206 507 
  
Antal ägda m2 463 596 467 903 467 283 
Kostnader kr/m2 1 008 1 026 1 064 
Antal hyrda m2 208 406 193 839 192 588 
Kostnad kr/m2 975 1 067 1 072 
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Lokalförsörjningsnämnden 
 
 
Övrig verksamhet 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 
 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

Intäkter 131 454 144 378 144 045 

Kostnader -176 107 -171 578 -171 645 

Nettokostnader -44 653 -27 200 -27 600 

Kommunbidrag 30 100 27 200 27 600 

Resultat efter kommunbidrag -14 553 0 0 

Ackumulerat resultat -1 943 -1 943 - 

Nettoinvesteringar - - - 
 
 
Nämndens uppgift – Övrig verksamhet 
I Lokalförsörjningsnämndens övriga verksamhet ingår ett antal mycket olika verksamheter som 

ansvarar solidariskt för ramens resultat: Ledning och administration, övriga fastigheter, pension-

ärsbostäder, LSS-bostäder, äldreboende, koloniträdgårdar, civilförsvarsanläggningar, kiosker, per-

sonalserveringar, mark- och fastighetsreserv, försäkrings- och säkerhetsverksamhet. 

 

Ledningsadministrationen omfattar Lokalförsörjningsnämndens och kontorets gemensamma 

administration samt personalserveringarna i Fullmäktigehuset, Stadshuset och förvaltningshuset 

Nornan.  

 

Övriga fastigheter innehåller ett antal fastigheter som av olika anledningar inte är lämpliga att 

hantera inom lokalförvaltningens internhyressystem. Detta innebär vanligen att hyran inte helt 

täcker respektive fastighets kostnad, varför resterande del får finansieras via kommunbidrag. Här 

ingår nu 34 olika objekt. Något enstaka ger en nettointäkt, övriga finansieras med kommunbidrag. 

Bland objekten finns Rådhuset, Hofsnäs, Parkhallen, Rotundan/Parkteatern, Flamenska gården 

och Almenäs. 

 

Markreserv innehåller fastigheter och lokaler som kommunen äger i olika syften. Förvaltnings-

uppdragets omfattning styrs i stor utsträckning utifrån överordnade beslut om mark- och fastig-

hetsförvärv samt försäljningar. Här finns nu 28 olika objekt. 
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LSS-boendenas hyror ger inte full kostnadstäckning varför verksamheten är redovisad inom den 

anslagsfinansierade övriga verksamheten. Inom gruppen finns 319 lägenheter. 

 

Äldreboendet avser boende för äldre med biståndsbeslut. Inom gruppen ägda och hyrda boen-

den finns 874 lägenheter som Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för.. Hyrorna täcker inte fullt 

kostnaderna varför verksamheten redovisas i den anslagsfinansierade övriga verksamheten. 

 

Pensionärslägenheterna omfattar 30 bostadsrättslägenheter i anslutning till servicehuset Duvan 

på Lugnet. En successiv skall förändring  från boende för äldre till LSS-boende eller annan form 

av anpassat boende pågår. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
 
Kommunbidraget för 2016 är 27 600 tkr. Lokalförsörjningsnämnden fick i budgeten för 2015 ett 

uppdrag att göra en genomgång av möjligheterna att avveckla sådana fastigheter som inte behövs 

för kommunens verksamhet. Detta kunde innebära rivningar eller försäljningar. Nämnden fick 

dessutom ett uppdrag att 2015 sälja fastigheter för att minska den årliga kostnaden inom ramen 

för ”Övriga fastigheter” med 5 mnkr. Dessa uppdrag är ännu inte slutredovisade. Storleken på 

kommunbidraget grundas på att dessa uppdrag medför kostnadsminskningar.  

Kommunstyrelsen redovisar  i samband med budgetförslaget ett förslag till att höja taket för hy-

ror för LSS-boenden till 5 300 kronor per månad jämfört med nuvarande 4 500 kr. Detta medför 

på sikt en årlig intäktsförstärkning med cirka 2,1 mnkr men är inte medräknat i kostnadssamman-

ställningarna i budgeten för 2016. 

 

Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
Äldreboende    
Intäkter 50 277 54 724 59 768 
Kostnader -67 617 -61 467 -64 622 
Resultat -17 340 -6 743 -4 836 
    
LSS-boende    
Intäkter 19 636 20 499 16 692 
Kostnader -26 576 -31 902 -29 991 
Resultat -6 940 -11 403 -13 299 
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Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
Övriga fastigheter    
Intäkter 29 887 32 656 32 192 
Kostnader -40 412 -42 186 -36 670 
Resultat -10 525 -9 530 -4 478 
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Servicenämnden 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

    

Intäkter 518 512 544 707 569 242 

Kostnader -514 324 -539 707 -564 242 

Nettokostnader 4 188 5 000 5 000 

Kommunbidrag 0 0 0 

Resultat 4 188 5 000 5 000 

Ackumulerat resultat 32 847 32 847 - 

Nettoinvesteringar -27 208 -18 500 -27 000 
 
 
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 ef-

fektiv och rationell produktion. Verksamheten skall kontinuerligt anpassas till den volym och kva-

lité som beställs. Servicenämnden tillhandahåller idag följande tjänster 

• tryckeriservice och kopieringstjänster 

• entreprenad, parkverksamhet och idrottsanläggningsskötsel 

• bygg- och fastighetsservice  

• fordonsuthyrning 

• verkstadsservice, förrådshållning och uthyrning 

• IT-service 

• Redovisningsservice 

• Växel och reception 

• Löneservice 

 

Servicenämndens övergripande verksamhetsidé är att ”Alla medarbetare verkar för Borås 

Stads bästa i uppgiften att vara kommunens leverantör av stadsteknik och administrativa 

tjänster” 

 

Ledstjärnor för Servicenämnden som alltid skall prägla beteendet och sättet att utföra arbetsupp-

gifterna är: 
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• Måluppfyllelse Vad är vår uppgift? Vad får vi betalt för? 

• Rätt kvalitet Ej för hög! Ej för låg! 

• Rätt miljö Vi bygger ett hållbart Borås! 

• Effektivt resursutnyttjande Använd krafterna rätt! 

• Helhetssyn Inte bara egen verksamhet utan även till kommunens bästa! 

• Omtanke Visa intresse respekt och omtanke gentemot medarbetare, kollegor och arbetskam-

rater och deras arbetssituation. 

• Sund ekonomi Bra ekonomisk kontroll på vår verksamhet! 

• Affärer Vara omdömesgill och klok i beställare/utförandeprocessen. 

• Naturlig förstärkningsresurs Vara en naturlig förstärkningsresurs i Borås Stad vid extraor-

dinära händelser ex. bränder, stormar, skred, vattenförsörjning och andra allvarliga olyckor 

som kan vara svåra att förutsäga. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Servicenämndens verksamhet budgeteras med ett resultatkrav på 5,0 mnkr för 2016. Nämndens 

stora orderportfölj med fleråriga avtal av såväl projekt- som driftsavtal minskar väsentligt under 

2016 jämfört med de senaste åren och är främst kopplad till avtrappningen av insatserna på de 

stora exploateringsprojekten. Servicenämnden är en utförarnämnd som helt finansieras med 

uppdragsersättningar från andra nämnder och bolag. Detta ställer krav på att inte automatiskt 

kostnadskompensera sig i priserna till brukarna. Verksamheten måste löpande rationaliseras för 

att möta utvecklingen. Kommunstyrelsen förutsätter att Servicenämnden bidrar till att uppfylla de 

effektivitets- och rationaliseringskrav som ställs på de tekniska verksamheter som är nämndens 

huvudbeställare och övriga nämnder/förvaltningar när det gäller de administrativa tjänsterna.  

 

Investeringar 
 

Fordon och maskiner 
Servicenämnden håller genom sin fordonsenhet samtliga förvaltningar och en del bolag med for-

don och maskiner. För utbyte av fordon och maskiner budgeteras 15,0 mnkr. Vid nyinköp skall 

miljöfordon, där så är möjligt, upphandlas. Nivån är att betrakta som ett förslagsanslag. Finns 

absoluta behov kan anslaget överskridas ett enskilt år. 
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Kopiatorer/utskriftsenheter 
Tryckeriet ansvarar för merparten av kommunens kopiatorer och utskriftsenheter. Maskinerna 

köps in och hyrs ut genom internhyresavtal till de beställande förvaltningarna. För 2016 avsätts 

3,0 mnkr till Servicenämndens förfogande. 

 

Kommunikationsutrustning IT 
Den centrala tekniska infrastrukturen består främst av servrar och kommunikationsutrustning 

som har en livslängd på ca 5 år. Till nämndens förfogande avsätts 3,0 mnkr årligen till förnyelse 

och utbyte. 

 

Brandvägg IT 
Avser uppgradering av befintlig brandvägg och grundar sig på att nuvarande internetförbindelse 

har för liten kapacitet då antalet användare ökat explosionsartat det senaste året. Ökningen beror 

främst på att skolan satsat på 1-1 datorer och surfplattor till eleverna. När man ökar kapaciteten 

på internetförbindelsen, drar det även med sig att stadens utrustning på insidan måste uppgrade-

ras för att kunna hantera denna ökning samt eventuella framtida utökningar. För projektet avsätts 

6,0 mnkr under 2016. 

 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Andel personfordon och servicefordon 
under 3,5 ton i Borås Stads verksam-
het som är miljöfordon, %. 

65 66 68 68 75 75 

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

 83 90 90 95 95 

Andel ekologiska livsmedel, %. 15,6 16,3 25 40 50 60 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

5,3 5,4 4,5 4,5 4 4 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

9,7 10,1 7 7 7 7 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

39,5 32,3 42 42 43 43 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Fritids- och folkhälsonämndens verksamheter är indelade i två ekonomiska ramar; fritid- och 
folkhälsa samt föreningsbidrag. 
 

Fritid- och folkhälsa 
 

Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

Intäkter 43 317 47 091 37 816 

Kostnader -191 250 -193 991 -189 916 

Nettokostnader -147 933 -146 900 -152 100 

Kommunbidrag 147 000 146 900 152 100 

Resultat -933 0 0 

Ackumulerat resultat 2 342 2 342 - 

Nettoinvesteringar -18 396 -60 020 -58 490 
 

 

Nämndens uppgift 
Till Fritids- och folkhälsonämndens huvuduppgifter hör att tillgodose såväl allmänhetens som 

organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation, upplevelser och tävlingsverksam-

het samt att främja fritidsverksamheten i kommunen. Som ett led i detta uppdrag ansvarar nämn-

den för verksamheten vid stadens bad-, idrotts- och friluftsanläggningar.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden har även huvudansvaret för det övergripande folkhälsoarbetet i 

kommunen. Till detta hör riktade och generella insatser för att förbättra hälsan hos stadens med-

borgare och arbetet med en säker och trygg kommun, välfärdsbokslut, ungdomars inflytande och 

delaktighet samt det brotts- och drogförebyggande arbetet i kommunen.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden är också kommunens tillsynsmyndighet för tillstånds- och tillsyns-

uppgifter enligt alkohol- och tobakslagen och utövar kontroll enligt lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel samt avger yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen. 

 

Under fritids- och folkhälsonämndens ansvar finns Brygghuset - den självklara mötesplatsen där 

ungas drömmar och idéer kan förverkligas. Här drivs frågor om ungas framtid när det gäller fri-

tid, kultur, hälsa och arbetsliv. Brygghuset ska vara en angelägenhet för hela Borås Stad. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Nettokostnaderna budgeteras till 152,1 mnkr vilket är en ökning med 3,5 % jämfört med 2015. 

Kommunbidraget har höjts med 2,0 mnkr för ökad hyra i det nyrenoverade Sandaredsbadet.  

och med 1,9 mnkr avseende minskade intäkter på Borås Arena i samband med nya hyresprinciper 

för entrébelagda matcher och logehyror. Kommunbidraget har också höjts med 0,3 mnkr till för-

stärkt bemanning för tillsyn enligt alkohollagen. 

 

Verksamheten 2016 
Fritids- och folkhälsonämnden har tillsammans med kommunledningen startat ett arbete där de 

idéburna organisationerna kan vara med och utveckla välfärden i samverkan med Borås Stad. 

Målet är att processen ska vara färdig i slutet av 2016 som senare konfirmeras av Kommunfull-

mäktige. 

 

Badverksamheten kommer under 2016 att ha fokus på att påbörja renoveringen av Stadsparksba-

det. Badet kommer preliminärt att vara stängt under perioden april - december 2016. Gemensamt 

för alla baden i Borås är att erbjuda verksamheter som stimulerar till badupplevelser och simkun-

nighet.  

 

Folkhälsoenheten arbetar vidare med att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen. Prioriterade insatser under 2016 kommer att ske inom det 

brotts-, skade- och drogförebyggande området samt i arbetet med föräldrastöd och äldres hälsa. 

Inom området Säker och Trygg kommun är ett av kraven att man ska arbeta skadeförebyggande 

bland båda könen, alla åldrar, miljöer och situationer. När det gäller barnsäkerhet planeras det 

under 2016 fortsättning av olika utbildningsinsatser inom området. 

 

Brygghuset fortsätter under 2016 arbetet med att utveckla konceptet "Ung till Ung", där unga 

förebilder vägleder andra unga. Under 2016 är förhoppningen att Produktionsskolan, arbetslivs-

erfarenhet i skarpt läge för människor med funktionsnedsättning, utvecklas på samma sätt. 
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Nya uppdrag 2016 
Knalleland har år efter år blivit allt mer av en mötesplats kring idrott och evenemang. Under 2016 

ska Borås stad och föreningslivet utreda hur området kan kompletteras till ett fullskaligt eventom-

råde, och vilka investeringar detta skulle kräva. 

 

Barn och unga ska erbjudas ett rikt fritidsutbud till låga avgifter. Föreningslivet är en viktig aktör 

och föreningsbidraget för arbete i socialt utsatta områden höjs för att möjliggöra mer aktivitet för 

barn och unga. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utveckla ett nära samarbete med civilsamhället i 

Borås. Kommunen kan inte klara de utmaningar vi står inför på egen hand. Genom att teckna ett 

avtal med de idéburna organisationerna kan vi skapa en plattform för hur organisationerna och 

det offentliga ska samarbeta. Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella organisationernas roll 

inom det sociala området och möjliggöra för dessa att verka på likvärdiga villkor med andra aktö-

rer verksamma på området 

 

 

Investeringar 
 
Konstgräsplaner 
Fritids- och folkhälsonämnden fortsätter utbyggnaden av konstgräsplaner enligt nämndens an-

tagna plan. För 2016 avsätts medel för anläggande av 1 nya konstgräsplan. För ändamålet avsätts 

3,5 mnkr.  

 

Näridrottsplatser och utebad 
Avser utveckling näridrottsplatser och utebad i enlighet med utredningen "Näridrottsplatser och 

badplatser i Borås Stad". Prioriteringen för 2016 är att utbytbara konstgräsplaner kan läggas på 

skolgårdar mm och aktivitetsplats på Sjöbo. För 2016 avsätts sammanlagt 2,0 mnkr. 

 

Diverse mindre inventarier och utrustning 
Avser behov inventarier och utrustning till anläggningarna såsom gräsklippare, bevattningsutrust-

ning, badbryggor mm. Inom detta konto avsätts årligen 1,5 mnkr.. 

 

Spår och leder 

Utredningen om spår och leder färdigställs under 2015 och är en långsiktig plan för utveckling av 

det rörliga friluftslivet. Häri ingår satsningar på bland annat nya vandringsleder 
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Hestra/Kolbränningen och Gässlösa, ny belysning på motionsspåren mellan Kype och Sjöbo 

samt mellan Kype och Lasarettet och  tillgänglighetsanpassad promenadslinga vid Kolbränning-

en. För 2016 avsätts 3,0 mnkr. 

 

Evenemangsstaden Borås 
Avser investeringar som gör att staden skall kunna vara attraktiv och fungera väl som arrangör av 

mästerskap och evenemang (Ex O-ringen 2015). Här ingår bl.a. mobila läktare och scener för 

utomhus- och inomhusaktiviteter. Inom detta konto avsätts 1,0 mnkr under 2016. 

Borås ridhus 

Riksväg 27 förbi ridhuset färdigställs under 2015 och i samband med detta klargörs också vilka 

förutsättningar Borås Fältrittklubb har avseende hagar, betesmarker, parkeringsplatser och utebe-

lysning. En stor del av de tidigare hagarna med belysning och staket finns inte längre. Nytt staket 

och allmänbelysning är en förutsättning för verksamheten och är en direkt konsekvens av den nya 

vägen. Dessutom behövs också medel för asfaltering av ytor i anslutning till ridhuset. För 2016 

avsätts 1,0 mnkr till åtgärderna.  

 

Lundby park 

Avser utveckling av Lundby Park. Nämnden vill skapa framtidens mötesplats för actionsporter 

vid Lundby Park. Det ska vara den mest jämställda och trygga actionparken med den högsta till-

gängligheten av alla actionparker i Sverige. Verksamheten söker kontinuerligt ekonomiskt stöd 

från externa samverkansparter för att lyckas med målsättningen. Vid varje tillfälle krävs dock 50 

% medfinansiering från Borås Stad. I den treåriga investeringsplanen avsätts årligen 0,5 mnkr för 

ändamålet. 

 

Stadsparksbadet  

Avser renovering och tillbyggnad av Stadsparksbadet som fyllde 30 år under 2015. Det som 

kommer att åtgärdas är bl.a. taket, entrén, omklädningsrummen och bassänger. Tillkommer gör 

nya funktioner som undervisningsbassäng, barnbassäng, relax och någon ny äventyrsattraktion.  

Den totala investeringsutgiften beräknas till 54,0 mnkr varav 43,0 mnkr avsätts under 2016. 

Stadsparksbadet är en av Borås viktigaste rekreationsanläggningar och förnyelseplaneringen skall 

utföras på ett sådant sätt att det möjliggör framtida utvecklingsmöjligheter för anläggningen.  

 

Infart Kransmossen idrottsområde, flytt av fotbollsplan och parkering 

Effekt av detaljplan för ny förskola och upprustning av infart. För projektet avsätts sammanlagt 

5,6 mnkr varav 1,5 mnkr under 2016. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 0 0 3 4 5 6 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

5,9 6,3 5,5 5 4,5 3 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

5,3 5,4 3 3 3 3 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

44 42,4 50 50 60 75 

 

Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
    
Borås Arena    
Antalet utnyttjade timmar på konstgräset Huvudarenan 1 427 1 450 1 500 

Antalet utnyttjade timmar på konstgräset Arena 2 1 255 1 500 1 500 

Antalet andra arrangemang som ej är fotboll 3 5 5 
Antal bokningar på Borås Arena Konferens 40 80 60 
    
Simhallar    
Antal besökare Stadsparksbadet 259 171 260 000 50 000 

Antal besökare Borås Simarena 156 082 120 000 180 000 

Antal besökare Sandaredsbadet 0 40 000 85 000 

Antal besökare Dalsjöbadet 42 866 37 000 47 000 

Antal besökare Alidebergsbadet 35 000 22 000 30 000 

    

Skatehallen    

Antal köpta årskort  130 130 

 
Antal föreningar som är certifierade som säker och trygg 
förening 

14 21 25 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Föreningsbidrag 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 
 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

Intäkter  61 25 25 

Kostnader -36 551 -37 675 -39 575 

Nettokostnader -36 490 -37 650 -39 550 

Kommunbidrag 37 100 37 650  39 550 

Resultat 610 0 0 

Ackumulerat resultat - - - 

Nettoinvesteringar - - - 
 
 
Nämndens uppgift 
Kommunen lämnar bidrag enligt av fullmäktige fastställda regler till ungdoms-, invandrar-, soci-

ala- och pensionärsföreningar samt till föreningar för människor med funktionsnedsättningar. 

Huvudsyftet med bidragen är att stimulera ett brett fritidsutbud, som tillgodoser olika intressen. 

 

Bidrag till ungdomsverksamhet utgår i form av grundbidrag, lokalbidrag och verksamhetsbidrag. 

Syftet med bidragen är att 

• stödja ungdomsverksamhet i åldern 6-20 år 

• stimulera aktiviteter 

• lämna stöd till föreningarnas egna anläggningar och lokaler genom driftbidrag och anlägg-

ningsbidrag. 

 

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 un-

der året skall redovisa minst 30 aktivitetssammankomster. För att få lokalbidrag krävs minst 70 

aktivitetssammankomster. 

73



 
 

Bidrag till pensionärsföreningar ges i form av grundbidrag.  

 

Bidrag till föreningar för människor med funktionsnedsättningar ges i form av grundbidrag, lo-

kalbidrag, administratörsbidrag och verksamhetsbidrag. Bidragsberättigad medlem är medlem 

som under kalenderåret fyller minst 6 år. Kraven för bidrag är anpassade till de funktionshindra-

des 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 

SISU-idrottsutbildarna, Borås Ungdomsallians, Korpen, 4 H, m fl. Nämnden ansvarar även för 

bidragsgivningen till sociala föreningar, utdelning ur donationsfonder, bidrag till enskilda och 

Samfond 3; bidrag till barn- och ungdomsföreningar.. Fr o m 2014 övertog nämnden ansvaret för 

Borås Besöksverksamhet, Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation (HSO) och FUB.  

 

Anläggningslån lämnas för att ekonomiskt stödja anordnandet av fritidsanläggningar, ung-

domslokaler eller andra lokaler som kommunen bedömer som angelägna. Lån utgår med maxi-

malt 40 % av kostnaden. Lånen är ränte- och amorteringsfria i 30 år, varefter de avskrives. Beslut 

fattas av fullmäktige för varje enskilt lån. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Totalt beräknas kommunbidraget för föreningsbidragen till 39,6 mnkr. Då kostnaderna inom 

föreningsbidragen nästan uteslutande styrs av de regler fullmäktige fastställt, brukar normalt ev 

budgetavvikelser regleras i nästkommande bokslut. Det totala kommunbidraget har höjts med 1,4 

mnkr för anpassning till beslutade förändringar i bidragsreglerna. 

 

Verksamheten 2016 
Arbetet med Idrottsskolan och idrott för människor med funktionsnedsättningar kommer att 

fortsätta utvecklas under 2016. Samtidigt pågår ett arbete tillsammans med föreningarna om 

"framtidens förening",  som syftar till att stödja föreningslivet i den omdaning som sker inom 

föreningslivet i Sverige. I strävan att få bra underlag för beslut intensifieras arbetet med införan-

det av digital närvarorapportering. Möjligheten till uppföljning och statistik ökar med denna typ 

av redovisning. Målet är att samtliga barn/ungdomsföreningar under 2016 lämnar en digital när-

varorapport.  
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Tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen pågår ett samarbete kring de sociala föreningar-

na. En ökad kunskap och en bättre kontakt med dessa föreningar gör att verksamheten utvecklas 

positivt. Föreningarna kan också hitta nya samverkansformer med andra föreningar. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden har förändrat riktlinjerna i föreningsbidraget och sammanfört 

administratörsbidraget och verksamhetsbidraget, till ett utvecklat verksamhetsbidrag. Syftet är att 

underlätta administrationen för föreningarna och utjämna bidragsnivåerna. Förändringen trädde i 

kraft från och med 1 januari 2015. 

 

 
Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 

 2014 2015  

Ungdomsföreningar    

Bidragsberättigade medlemmar 20 572 21 500 20 500 

Bidragsberättigade föreningar 159 165 165 

Antalet aktiviteter 66 634 70 000 68 000 

Antal administratörsbidrag 25 0 0 

Invandrarföreningar    

Bidragsberättigade medlemmar 4 048 3 500 3 800 

Antalet aktiviteter 3 086 2 500 2 500 

Föreningar för funktionshindrade    

Antal medlemmar 4 280 4 200 4 200 

Antal bidragsberättigade föreningar 23 21 21 

Pensionärsföreningar    

Antalet medlemmar 10 606 10 700 10 800 

Antal föreningar 28 28 28 

Särskilt riktade bidrag    

Antal föreningar 9 8 10 

Bidrag till aktuella föreningar tkr 3 453 3 719 4 164 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter  33 680 33 670 36 190 

Kostnader -64 155 -59 070 -60 090 

Nettokostnader -30 475 -25 400 -23 900 

Kommunbidrag 33 400 25 400 23 900 

Resultat 2 925 0 0 

Ackumulerat resultat 16 157 16 157 - 

Nettoinvesteringar - - - 
 
 
Nämndens uppgift 
Samhällsbyggnadsnämnden har som huvuduppgift att utöva inflytande över hur kommunens 

områden planeras och bebyggs. Samhället ställer upp vissa grundläggande krav som ska uppfyllas 

när beslut fattas om byggande och användning av marken. Samhällsbyggnadsnämnden ska bevaka 

att byggherrarnas önskemål kan förenas med målen för bebyggelseutvecklingen och med kraven 

på den lokala miljön och ett långsiktigt hållbart samhälle. Nämnden är myndighet för plan- och 

bygglovsärenden samt tillsynsmyndighet för byggnadsverksamheten. Nämnden svarar också för 

kommunens samlade kartproduktion och lantmäteriverksamhet samt den övergripande verksam-

heten med datorbaserade geografiska informationssystem, trafikplaneringen och markfrågor som 

inte är av strategisk karaktär.  

 

Nämnden har följande övergripande mål för sin verksamhet 

• att verka för en långsiktigt god boende-, arbets- och fritidsmiljö för kommunens invånare 

• att verka för att plan- och bygglagens och miljöbalkens intentioner beträffande naturresurs-

hållning, arkitektonisk kvalitet och estetik i bebyggelse och miljö uppfylls 

• att verka för att allmänna och enskilda intressen vägs samman genom en öppenhet och del-

aktighet i stadsbyggnadsprocessen. 

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

• att Samhällsbyggnadsförvaltningen skall vara en attraktiv arbetsplats som kontinuerligt ut-

vecklar kompetens och arbetsmetoder 

 

76



Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för Samhällsbyggnadsnämnden budgeteras till 23,9 mnkr Kommunbidraget är 

sänkt med netto 2,0 mnkr och inkluderar både ökade intäkter för planarbete internt inom kom-

munen och effektivisering av verksamheten. Inom denna ram har nämnden en viktig uppgift att 

förbereda för en god infrastruktur, skapa förutsättningar för en industriell utbyggnad samt en 

attraktiv boendemiljö. Det är också avgörande att Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar resur-

serna så att man ligger långt framme i detaljplaneprocessen och är beredd på snabba insatser 

inom sitt område. Ny teknik och ett professionellt arbetssätt skall medverka till att ta fram un-

derlag för etablering och tillväxt i Borås. Kommunbidraget till Samhällsbyggnadsnämnden sänk-

tes med 7,5 mnkr inför 2015 då Mark-och exploateringsverksamheten överfördes till Kommun-

styrelsen  

 

Verksamheten 2016 
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar utifrån förutsättningen att byggkonjunkturen är fortsatt god 

på nationell nivå. Den lokala byggkonjunkturen för Borås är i dagsläget stark och kommer sanno-

likt att förbli så även under 2016. Det finns en stor efterfrågan av fler bostäder samt mer indu-

strimark vilket är mycket positivt. Arbetet med flera viktiga detaljplaner som möjliggör att Borås 

attraktionskraft ökar fortsätter under 2016. Ett av Samhällsbyggnadsnämndens mål är att få fram 

detaljplaner som möjliggör 600-800 nya bostäder. Götalandsbanan är en stor del i stadens ut-

veckling och nämnden förväntar sig ett klarare besked under 2016 vilket är positivt då flera pro-

jekt är knutna till hur Götalandsbanan kommer att gå genom staden. Under 2016 läggs ytterligare 

fokus på förbättring och utveckling av bygglovprocessen i syfte att hålla god kundservice och 

kortare väntetider utan att ge avkall på kvalitet och säkerhet i besluten. Nämnden inriktar även 

sitt arbete på att vägleda bygglovsökande, bland annat via anpassningar och utveckling av hemsi-

dan. Andelen bygglovansökningar som görs digitalt förväntas att öka. 

 

Nya uppdrag 2016 
Bygglovstaxan ska ses över så att denna inte motverkar satsningen på mer solenergi 
 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att snarast presentera förslag till en centralt belägen ställplats 
för husbilar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag på en träbyggnadsstrategi. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 

2014 
Utfall T2 
2015 

Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 3 1 2 2 3 3 

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

81 90 100 100 100 100 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbets-
tid, %. 

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

Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten. 

1,2 1,9 1 1 1 1 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 35,8 28,4 42 42 48 50 

 
 

Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
    
Bygglov    

Bygglov, förhandsbesked 798 900 900 

Ingripandeärenden 86 75 75 

Beslut om kontrollplan, kvalitetsansvar m m 564 500 500 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 271 100 250 

Slutbesked 1 320 750 750 

    

Detaljplanering    

Förstudier 19 15 15 

Programsamråd 1 3 3 

Program godkänns/avbryts 0 3 3 

Plan med enkelt förfarande, samråd 2 5 10 

Plan med enkelt förfarande antas/avslutas 3 3 10 

Samråd normalt planförfarande 9 25 15 

Utställning normalt förfarande 12 20 15 

Plan med normalt förfarande antas/godkänns 12 20 15 

Utredning 1 1 4 

Yttrande 11 10 10 

    

Geodata    

Mätningsuppdrag 192 260 260 

Utstakningar / lägeskontroll 184 230 230 

Nybyggnadskartor 167 180 180 

Bygglovskartor 144 180 180 

Enkla bygglovskartor 160 350 160 

Uppbyggnad kartdatabasen (antal ha) 24 300 40 000 40 000 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
    
Ajourhållning kartdatabasen (antal ha) 1 600 1 500 1 500 

Kartuppdrag övriga special (antal ha) 45 50 50 

 
Lantmäteri    

Avslutade förrättningar (fastighetsbildning) 159 120 115 

Ärendebalans 31/12 resp år 94 90 100 

Nybildade fastigheter 138 95 110 

Markerade gränspunkter 778 500 600 

Berörda befintliga fastigheter 574 500 550 

Berörda befintliga rättigheter 202 200 150 

Fastighetsrättsliga uppdrag m m 80 80 70 

Övriga registreringsåtgärder 687 450 400 

Nya/ändrade gatu- och kvartersnamn 22 15 10 

Nya/ändrade adresser 391 200 200 

    

Egen organisation 
Antal personer som har heltidsanställningar 

94 95 94 
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Tekniska nämnden 
 
Väghållning, skog, parker m m 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 89 180 79 347 83 331 

Kostnader -220 087 -222 067 -231 981 

Nettokostnader -130 907 -142 720 -148 650 

Kommunbidrag 141 250 142 720 148 650 

Resultat 10 343 0 0 

Ackumulerat resultat 14 451 14 451 - 

Nettoinvesteringar -55 623 -78 103 -46 900 
 
 
Nämndens uppgift 
Inom verksamhetsområdet gatu- och väghållning ligger drift- och underhållsåtgärder avseende 

barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning på huvudgator, lokalgator och vägföre-

ningsvägar, torg och gång- och cykelbanor. Driftbidrag och iståndsättningsbidrag ges till övriga 

enskilda vägar. Driftbidrag ges även till Borås/Viareds flygplats. Verksamhetsområdet innefattar 

också gatuprojektering, trafiksäkerhetsarbete, planering, kontroll och övriga väghållningsåtgärder. 

 

Parkverksamheten omfattar anläggning och underhåll av parker i centralorten och lekplatser i hela 

kommunen. Verksamheten kan brytas ned i aktiviteter som naturpark, vårdad gräsmatta, ängs-

mark, buskage, träd, rabatter, vägar och trappor samt park- och lekredskap. Skötsel av Ramnapar-

kens fågelkoloni, Borås djurbegravningsplats, Stadsparkens byggnader och minigolfbanan, samt 

Borås hundrastplats ingår också i verksamheten. 

 

Inom Skogsverksamheten utförs skogsdrift, naturvård och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Kommunen anordnar arbete till personer som behöver särskilda anställningsformer. Nämnden 

har uppdraget att bereda sysselsättning till 65 personer i dessa kategorier.  

 

Upphandlingsverksamheten är inriktad på att genomföra förvaltningsöverskridande och externa 

upphandlingar samt uppdragsupphandlingar. Verksamhetens kostnader fördelas ut på interna och 

externa kunder. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för 2016 budgeteras till 148,6 mnkr vilket är en ökning med 4,2 % jämfört med 

förra året. Kommunbidraget har höjts med 1,0 mnkr för ökade skötselytor inom nämndens hela 

verksamhetsområde och med 1,0 mnkr för införande av en samordnad distributionscentral i 

Borås Stad. Under 2015 förändrades redovisningsmetoden för beläggningsunderhåll som innebär 

att beläggningsunderhållet framöver kommer att betraktas som investering och skrivas av under 

en längre period. Beläggningsprogrammet fick i samband detta utökade resurser med 5,2 mnkr 

som kvarstår även under 2016. 

 

Verksamheten 2016 
Det från förra året utökade budgetutrymmet för nya toppbeläggningar medger under 2016 en 

nivå på 81 000 m² belagd yta. Den tidigare eftersläpningen som pågått under en längre tid har de 

senaste åren förbättrats avsevärt. Under åren 2004-2015 har Tekniska nämnden tillförts samman-

lagt 74 mnkr extra till utökat beläggningsunderhåll. 

 

Tekniska nämnden ansvarar för samtliga 162 allmänna lekplatser i kommunen. Det långsiktiga 

målet är att alla lekplatserna på sikt skall vara tillgänglighetsanpassade. Under 2016 kommer ytter-

ligare ca 6 st lekplatser att åtgärdas och minst 1 ny att anläggas.  

 

Skogsverksamheten planerar för att slutavverkningarna under 2016 samordnas med exploate-

ringsavverkningarna. Gallringsbehovet i yngre bestånd har hög prioritet. Virkesmarknaden be-

döms som stabil med god efterfrågan. 

 

Upphandlingsverksamheten kommer under 2016 att fokusera på att kommunens verksamheter 

följer upphandlade avtal samt att upptäcka nya avtalsområden som är i behov av att upphandlas. 

Under det kommande året fortsätter samarbetet med Miljö- och konsumentnämnden med upp-

följningskontroller av sociala och etiska krav av upphandlade leverantörer. Regler och rutiner för 

hur kommunen ska motverka oegentligheter vid upphandling, hindra oseriösa leverantörer samt 

hur vi aktivt ska kontrollera och följa upp våra leverantörer ska arbetas fram med hjälp av den s.k. 

”Vita jobb gruppen”. Ny uppförandekod kommer att ersätta den gamla (TCO:s) uppförandekod. 

 

Nya uppdrag 2016 
Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta vidare med utsmyckning i de större tätorterna kring 

staden.  
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Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden ska påbörjas under 

2016 i den takt som tillgängliga medel tillåter. 

 

Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cykeluthyrning som är tillgänglig för allmänheten, 

med sikte på både arbetspendling och turister.  

 

Interna bilpoolen ska innehålla kollektivtrafik (busskort) som val vid bokning. 

 

Tekniska nämnden ska inventera trafikfarliga miljöer och föreslår åtgärder för att minska riskerna. 

Bland annat behöver trafiken göras tryggare på Norrby och Hässleholmen. Nämnden ska ta ett 

helhetsgrepp där och presentera förslag till lösningar. 

 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller inventarier som syftar till 

att i första hand använda det som Borås Stad redan äger. En för Borås Stad gemensam för-

medling av inventarier ska starta och vara förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker. 
 
 
Investeringar 
 
Beläggningsunderhåll 
Förändrad redovisningsmetod för beläggningsunderhåll innebär att beläggningsunderhållet be-

traktas som investering och skrivs av under en längre period i stället för att som tidigare kost-

nadsförs direkt som driftkostnad. För 2016 avsätts 8,4 mnkr i investeringsbudgeten.. Kvar på 

driften finns 1,6 mnkr för reparationer och akut asfaltunderhåll vilket innebär en total nivå för 

beläggningsunderhållet på 10,0 mnkr. 

 

Attraktiv stad  
För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktö-

rer som finns inom centrum, samt att upprätta ett program för den fortsatta utvecklingen av 

stadscentrum. De senaste åren har flera objekt genomförts: Hötorget, Österlånggatan, Sandwalls 

Plats, Strandgången, Österlånggatan etapp 1-3, Torggatan, Stora Brogatan och Bryggaregatan. 

Närmast till hands står Västerlånggatan och senare Västerbrogatan och Torggatan i samband med 

utbyggnaden av Krokshallsområdet. Inom de närmaste åren finns också ett behov av översyn av 

belysningen i centrum inom ramen för det pågående Stadsmiljöprogrammet. 9,0 mnkr avsätts 

2016 och inkluderar ombyggnad av Västerlånggatan.  
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Diverse mindre gatu- och broarbeten 
Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten för gator och broar som ur investerings-

synpunkt är av mindre omfattning. Genom att årligen avsätta en summa kan administrativa tids- 

och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett förfarande, där Kommunfullmäktige- 

eller Kommunstyrelsebeslut skall inväntas för varje enskilt projekt. Anslaget för 2016 är 5,5 mnkr. 

Om en enskild insats ett år gör att anslaget överskrids så avräknas detta nästa års volym.  

 

Program för tillgänglighet 
Kommunens nu gällande handikappolitiska program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet 

för personer med funktionsnedsättning utgår från tillämpliga delar av FN:s standardregler om 

delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder. En prioriterad åtgärd är att för-

bättra gångbanesystemets ytor genom justering och ny beläggning. Även tillgänglighetsanpassning 

av lekplatser kan ingå. För projekten avsätts 1,0 mnkr årligen. 

 

Gång- och cykelvägar 
Utbyggnad av gång- och cykelvägar syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för 

de oskyddade trafikanterna. Strävan är att få genomgående GC-stråk av hög standard. Föreslagna 

åtgärder innebär att framkomlighet och säkerhet för cyklister kommer att öka utmed de om-

byggda sträckorna. Utbyggnaden innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som 

transportmedel. Anslaget för 2016 är 8,0 mnkr. Även gång- och cykelvägar där Trafikverket är 

väghållare kan bli aktuella. Kommunen är beredd att bidra till finansieringen om detta är angelä-

get och innebär en tidsmässig framflyttning. Ett sådant objekt kan vara GC-väg mellan Rydbo-

holm och Ridhuset. 

 

Reinvestering av gatubelysning 
I avvaktan på att en överenskommelse träffas mellan Sveriges kommuner och landsting och Väg-

verket Trafikverket om verkets övertagande av kommunal belysning på statliga vägar erfordras 

viss reinvestering. Investeringsutrymmet avser reinvestering i större anläggningar som vid röt- 

eller rostskadebesiktning har visat sig vara till stor del utdömda för fortsatt drift. Även utbyte av 

belysningskablar i centrala staden omfattas av investeringsutrymmet. För 2016 avsätts 1,0 mnkr. 

 

Energi och miljöeffektivisering av gatubelysning 

För att undvika stora kostnader för stora armaturbyten bör det tas fram en plan för att varje år 

byta ut delar av belysningsanläggningarna. Utvecklingen går dessutom fort både vad det gäller 

energieffektivitet och teknik. Dimring nattetid är idag standard och närvarostyrning som tillval 

börjar bli vanligt. Detta understryker ytterligare behovet av att successivt byta ut gammal belys-
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ning. Delar av belysningsanläggningen kommer kontinuerligt att bestå av senaste tekniken och vi 

kan vara med att driva utvecklingen av energieffektiv och driftsäker belysning framåt. Investe-

ringen som är lönsam och får ett utrymme på 3,5 mnkr för 2016. 

 

Borås flygplats 
Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås Viared flygplats. Under de 

kommande åren är det aktuellt att utföra ett antal åtgärder på flygfältet som försegling av stat-

ionsplattor och taxebanor, rensning av dräneringar, säkerställande av väg till segelflygklubben, 

säkerställande av hinderfrihet samt byggnation av ny taxebana. För 2016 avsätts 0,5 mnkr. 

 

Upprustning av centrummiljöer 
Ursprungligen var investeringsmedlen avsedda för upprustningsåtgärder i tätorterna utanför cen-

tralorten. Senare utökades möjligheten att även använda medel till åtgärder i stadsdelcentra i cen-

tralorten. Hittills har centrumupprustningsåtgärder gjorts i Sandared, Viskafors, Fristad, Sjöbo 

Torg, Dalsjöfors centrum och Trandareds Torg. Utanför centralorten kvarstår behov av centru-

mupprustning i Sandared och Sjömarken. Därefter kommer centrummiljöer i de mindre tätorter-

na att prioriteras. I centralorten finns behov av upprustning av Brämhults torg. För genomfö-

rande av åtgärder inom projektet avsätts inga ytterligare medel under 2016.  

 

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 3,0 

mnkr under 2016. 

 

Grönområdesplanen 
Projektet avser genomförande av de åtgärder som omfattas av grönområdesplanen för Borås 

Stad. De åtgärder som föreslås i planen avser bl a att förstärka grönområden till mer samman-

hängande stråk samt att tillskapa nya områden ingående i grönstrukturen inom Borås stad. För 

2016 avsätts 0,5 mnkr. 

 

Lekplatser 
Tekniska nämnden förvaltar 162 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 lek-

platser som ej klarar kraven måste, om renovering ej sker, rivas. För upprustning och renovering 
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av lekplatser avsätts 5,0 mnkr under 2016. Investeringsutrymmet avser lekplatser i hela kommu-

nen. Tekniska nämnden förutsätts att efter diskussion med stadsdelarna upprätta en prioriterings-

lista över de lekplatser som skall åtgärdas. Tekniska nämnden bör inom budgetutrymmet anlägga 

minst en ny lekplats per år. De nya lekplatserna ska ha en geografiskt jämn spridning över hela 

kommunen. För 2016 kommer en ny lekplats att anläggas på Sjöbo. 

 

Trygghetsbelysning 
Projektet syftar till att öka känslan av trygghet genom att belysa stadens parker och andra mörka 

grönområden mer. Även befintlig belysning ska ses över och ev. bytas ut till mer energieffektiva 

alternativ. För projektet avsätts 1,5 mnkr under 2016. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 1 1 1 1 1 1 

Antal cyklister vid kommunens cykel-
barometrar. 

426 452 413 224 427 000 437 000 459 000 545 000 

Tillgängliga cykelstråk, km. 150  157 159 162 170 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

4,7 4,2 3 3 3 3 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

3,2 3,6 3 3 3 3 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

45,5 43,6 49 49 49 49 

 
 
Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 
Väghållning    
Kostnad kr per invånare och dag 1:37 1:41 1:32 
    
Huvudgator, km 75 75 75 
Kostnad kr per m² 30:95 34:30 33:59 
-därav vinterväghållning 18:09 19:62 17:89 
    
Lokalgator, km 222 222 224 
Kostnad kr per m² 16:03 15:21 14:92 
-därav vinterväghållning 3:02 5:03 5:39 
    
Vägföreningsvägar, km 168 168 168 
Kostnad kr per m² 8:59 7:02 7:92 
Km enskilda vägar med statligt och kommunalt 
bidrag 463 470 470 
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Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 
Kommunalt bidrag per meter 3:50 3:50 3:50 
    
Beläggningsunderhåll m2 55 727 81 000 81 000 
belagd yta % 1,7 2,5 2,5 
kostnad kr per m2 97:74 104:00 104:00 
    
Trafikbelysning    
antal lampor 19 175 19 175 19 200 
energiförbrukning MWh 7 188 7 220 7 220 
    
Antal P-tillstånd för funktionshindrade 557 600 600 
Utfärdade nyttokort  96 100 100 
Boendeparkering, antal tillstånd 547 700 800 
    
Parkverksamhet    
Planterade ytor total m2 72 269 72 343 72 675 
-därav perenner m2 3 101 3 062 3 084 
 
Kulturparker m2  1 502 395  1 506 827 1 518 975 
kr/m2 7:27 7:23 7:40 
Naturparker m2 8 480 549 8 479 006 8 528 792 
Genomsnitt kr per m2 0:16 0:13 0:12 
Total parkareal m2 9 982 944 9 985 833 10 047 767 
kr per m2 2:23 2:32 2:35 
    
Parkkostnad kr per invånare 210 218 220 
Parkyta m2 per invånare 94 94 94 
Lekplatser antal 159 162 163 
    
Skogsverksamhet    
Produktiv skogsmark, ha 9 800 9 500 9 500 
- avsatt till naturvård, ha 2 500 2 500 2 500 
- avsatt till naturreservat, ha 1 200 1 200 1 200 
Avverkning totalt m3 fub 36 500 42 980 43 100 
Flisad volym m3 s 10 700 20 000 20 000 
    
Arbetsmarknadsåtgärder    
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder 62 65 65 
Antal dagsverken 10 591 12 275 12 275 
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Tekniska nämnden 
 
Persontransporter 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 

    

Intäkter 7 145 6 897 8 475 

Kostnader -69 279 -66 197 -70 125 

Nettokostnader -62 134 -59 300 -61 650 

Kommunbidrag 58 100 59 300 61 650 

Resultat -4 034 0 0 

Ackumulerat resultat - - - 

Nettoinvesteringar - - - 
 
 
Nämndens uppgift 
Inom verksamheten samlas kompetensen för persontransporter under en och samma nämnd. 

Tidigare låg ansvaret på i första hand stadsdelsnämnderna. 

 

Verksamhetens ansvarsområden är 

• Färdtjänst 

• Transporter till och från daglig verksamhet 

• Särskoleskjutsar 

• Beställningscentral för färdtjänst 

• Trafiksäkerhetsfrågor kring transporter 

• Upphandling av persontransporter 

• Bilpool för kommunanställda 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Nettokostnaderna budgeteras till 61,6 mnkr för 2016 vilket ger ett ökat kostnadsutrymme med 

4,0 % jämfört med budget 2015. Kommunbidraget höjdes redan i samband med beslutet om 

Ramar 2016 med 1,5 mnkr p.g.a. befarat underskott för verksamheten under 2015. 
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Verksamheten 2016 
Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och skall ha en hög tillgäng-

lighet och service. Beställningscentralen skall tillgodose behoven genom att ha öppet stora delar 

av dygnet. Tillgången på fordon skall vara anpassad till efterfrågan under dagen. Egenavgiften 

skall normalt motsvara den som tas ut i den ordinarie kollektivtrafiken. Vid resa utanför kommu-

nen ansöker man om Riksfärdtjänst. Vid val av färdalternativ skall alltid det mest kostnadseffek-

tiva färdsättet användas. I den nya upphandlingen som gäller från 2013 är det krav på att miljö-

fordon skall användas för färdtjänsttransporter med personbil. För att underlätta för färdtjänst-

kunderna ska möjligheten att själv boka sin resa via Internet erbjudas.  

 

Verksamheten har under 2015 fått ett utökat ansvar med att förenkla och effektivisera skolskjuts-

planeringen genom ett IT-baserat skolskjutsprogram. Denna funktion skall vara ett stöd till 

stadsdelarna som har det ekonomiska och verksamhetsmässiga ansvaret för skolskjutsarna.  

En ny upphandling för skolskjutsresor ska göras under hösten 2015 och börjar gälla från höst-

terminen 2016. 

 

Nya uppdrag 2016 
Persontransportkostnaderna i Borås Stad har ökat. Tekniska nämnden ska analysera orsaken till 
kostnadsökningen och föreslå möjliga sätt att hejda denna. I denna analys ska också tydliggöras 
vilka arbetsuppgifter som bör ske i egen regi och vilka som kan skötas av annan utförare. 
 
Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 
    
Färdtjänst    
Antal tillstånd     
- totalt 4 365 4 500 4 500 
- kvinnor 2 919 3 000 3 000 
- män 1 446 1 500 1 500 
    
Antal tillstånd/1 000 invånare    
- Borås 41 42 42 
- Västra Götaland 34   
- Riket 33   
Antal tillstånd under 65 år 865 840 850 
    
Antal resor 311 920 312 000 317 000 
Kostnad per resa, kr 176 169 168 
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Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 
    
Särskoleskjutsar    
Antal fordon 9 9 9 
- därav fordon med alkolås 9 9 9 
    
Bilpool    
Antal fordon 40 40 40 
- därav miljöfordon 40 40 40 
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Miljö- och konsumentnämnden 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 10 842 11 951 13 354 

Kostnader -30 370 -32 951 -35 604 

Nettokostnader -19 528 -21 000 -22 250 

Kommunbidrag 19 900 21 000 22 250 

Resultat 372 0 0 

Ackumulerat resultat 823 823 - 

Nettoinvesteringar - -11 284 - 
 
 
Nämndens uppgift 
Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet med att nå stadens miljömål och en 

långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Nämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kon-

trollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena 

miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska 

produkter, avfall och producentansvar samt livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslag-

stiftningarna. 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 en-

gagemang för miljöfrågorna hos såväl företag och organisationer som enskilda boråsare. Nämn-

den även ansvaret för konsumentvägledning, ekonomisk rådgivning, energi- och bostadsinform-

ation samt arbetet med Fairtrade. 

 

De övergripande målen för nämndens verksamhet är: 

• Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter  

• Värdefulla natur- och kulturmiljöer samt den biologiska mångfalden ska skyddas och bevaras  

• Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en från ekologisk, social, kulturell 

och 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 

• Hushållning med energi samt minskad användning av fossila bränslen ska främjas 

• Konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel av hög kvalitet och kunna lita på märk-

ningen av matvaror 
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• Stödja konsumentintressena genom konsumenträttslig och ekonomisk rådgivning 

• Leva upp till de kriterier som gäller för etisk upphandling och Fairtrade-diplomering 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden budgeteras till 22,2 mnkr. Tillsammans med 

ökade intäkter från nämndens taxor innebär det ett ökat kostnadsutrymme med ca 8,0 % varav 

helårseffekt av det nya Orangeriet står för ca 2,5%. I kommunbidraget ingår 200 tkr till natur-

vårdsfonden vars syfte är att medverka till ett progressivt naturvårdsarbete där en viktig del är att 

bevara det öppna odlingslandskapet. Fonden kan även ta emot externa bidrag från privatpersoner, 

företag, organisationer m m. Nämndens kommunbidrag har förstärkts inför 2016 med samman-

lagt 850 tkr. avseende driftkostnader för Orangeriet med Rådrum i Stadsparken som startade 

under våren 2015. 

 

Verksamheten 2016 
 

Övergripande 
Taxorna inom nämndens ansvarsområde skall så långt som möjligt utformas så att kunderna be-

talar vad tjänsten kostar. Det utökade ekonomiska utrymmet skall bl.a. användas till att förstärka 

nämndens allmänna miljöarbete. Förvaltningen driver ett arbete med att utveckla ledningssyste-

met för miljö och kvalitet. Arbetet bygger på Borås Stads kvalitetspolicy och modellen för stän-

diga förbättringar enligt LEAN-metodiken, dvs. att kartlägga och förbättra verksamhetens pro-

cesser. Detta arbete kommer att fortgå under 2016. 

 

Livsmedelskontroll 
Miljö- och konsumentnämnden har kontrollansvar för ca 770 livsmedelsverksamheter i staden. 

Alla livsmedelsverksamheter ska vara registrerade hos nämnden. För 2016 är inriktningen att bed-

riva en planerad kontrollverksamhet med de fastställda kontrolltiderna som utgångspunkt. För de 

verksamheter som har ett lågt antal kontrolltimmar sker inte inspektioner varje år. Redlighet och 

märkning av livsmedel kommer att vara fokusområden i kontrollen under 2016. Redlighet inne-

bär att märkning, reklam och presentation inte får vilseleda konsumenten. Märkningen av livsme-

del ska vara enkel och korrekt så att konsumenten inte blir lurad.  

 

Miljötillsyn 
Miljö- och konsumentnämnden har tillsynsansvar för i princip samtliga miljöfarliga verksamheter 

i staden Det finns för närvarande ca 180 tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter samt 

2 000 övriga verksamheter som på något sätt kan medföra risker för människors hälsa eller mil-
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jön. Verksamheter som betalar fast årsavgift kan förvänta sig någon form av tillsynsinsats varje år. 

Tillsynen kan fördelas över flera år och variera både i omfattning och inriktning från år till år.  

 

Miljökommunikation 
I verksamhetens uppdrag ingår att svara för miljöövervakningen, dvs att ha kunskap om miljösi-

tuationen i kommunen samt att samordna det miljöstrategiska arbetet och kommunicera kunskap 

om miljö- och livsstilsfrågor. Under 2015 invigdes Orangeriet i Stadsparken som är ett forum för 

dialog, information och rådgivning kring en hållbar livsstil. Rådrummet kommer under inledning-

en av 2016 i stor utsträckning att användas för utställningar och dialog kring Götalandsbanan i 

samarbete med avdelningen för Strategisk samhällsplanering.  

 

Nya uppdrag 2016 
Revidering av Borås Stads miljömål ska påbörjas under 2016. Som underlag för revideringen ska 

bland annat genomföras en kartläggning av Borås Stads beredskap för att hantera följdverkningar 

av den globala uppvärmningen, och vilket behov som kan finnas av klimatanpassningsåtgärder. 

 

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras att ta fram en kemikalieplan. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 2  2 1 2 2 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

4 5 2 2 2 2 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

0,4 0,3 0 0 0 0 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

34 34,8 50 50 50 50 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
Livsmedelskontroll    

Antal livsmedelsverksamheter 768 800 800 

Antal inspektioner/revisioner 870 900 900 

Antal delegationsbeslut 300 200 200 

    

Miljötillsyn    

Antal tillstånds- eller anmälningspliktiga verksam-
heter 183 180 183 

Antal inspektioner miljötillsyn 327 300 450 

Antal inspektioner enskilda avlopp 170 200 150 

Antal inspektioner hälsoskydd 77 100 100 

Antal kundkontakter miljötillsyn 4 844 5 000 5 000 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 224 2 500 2 000 

Antal kundkontakter hälsoskydd 1 413 1 500 1 500 

    

Konsumenträttslig rådgivning    

Konsumentkontakter 4 375 5 000 3 000 

Informationsaktiviteter. 78 200 100 

    

Ekonomisk rådgivning    

Klientkontakter 1 723 2 500 2 500 

Förhandlingsärenden 353 400 450 

Informationsaktiviteter 47 60 45 
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Kulturnämnden 
 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 27 594 27 353 28 233 

Kostnader -176 092 -167 053 -171 233 

Nettokostnader -148 498 -140 700 -143 600 

Kommunbidrag 147 600 140 700 143 600 

Resultat -898 0 0 

Ackumulerat resultat 630 630 - 

Nettoinvesteringar -33 113 -2 400 -2 400 
 
 
Nämndens uppgift 
Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås till en bra och attraktiv stad att leva i. En 

stad som ger alla invånare möjligheter till information, kunskap och upplevelser för att kunna ta 

aktiv del i den demokratiska processen och utvecklas som människa. 

• Kulturnämnden skall i detta syfte bedriva biblioteksverksamhet, musei- och utställningsverk-

samhet, teater, dans- och musikverksamhet inklusive kulturskola, filmverksamhet och annan 

kulturell verksamhet. Nämnden har även ansvaret för Stadsarkivet och Folkrörelsernas arkiv 

• Kulturnämnden skall slå vakt om kulturarvet och kulturmiljön och stimulera intresset för 

lokalhistoria och lokalhistorisk forskning. Den kultur- och bildningsverksamhet som bedrivs 

av föreningar och organisationer ska stödjas och stimuleras. 

• Möjligheter till eget skapande och aktiv delaktighet, lokal förankring och prioritering av barn 

och ungdomar samt särskilda insatser för att tillgodose funktionshindrade och grupper med 

annat modersmål, ska vara ledstjärnor i kommunens kulturarbete 

• Barn och ungdomar skall fritt kunna vara med i det kulturella och konstnärliga livet genom 

att tidigt få ett brett och för deras ålder anpassat kulturutbud med stöd av engagerade vuxna, 

få utöva kultur på fritiden och få sin röst hörd och tillvaratagen. 

• Kulturnämndens verksamhet skall utgå från ett mångkulturellt perspektiv och ett jämställt 

utbud och utövande. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Kulturnämndens verksamhet budgeteras till 143,6 mnkr för 2016. Nämndens kommunbidrag har 

höjts med 0,6 mnkr för inrättande av en tjänst som kommunövergripande IT-arkivarie placerad 

på Stadsarkivet. 
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Verksamheten 2016 
Stadsbibliotekets nya verksamhet ”Knacka på” ska präglas av delaktighet och inflytande och 

vända sig till de små barnen och deras familjer. Ambitionen är att bli en mötesplats med olika 

kulturinslag riktat till barn. ”Knacka på” ska under 2016 öka samverkan med andra kulturinstitut-

ioner, föreningar, organisationer, barnhälsovården, öppna förskolor, familjecentraler, stadsdels-

bibliotek m.fl. aktörer i Borås. Under 2016 fortsätter biblioteket ett aktivt arbete med det mång-

språkiga biblioteket i samarbete med mötesplatser, familjecentraler och övriga bibliotek i Borås.   

 

Borås Konstmuseum kommer även under 2016 spela en viktig roll i Borås och hela Västra Göta-

landsregionen. Verksamhetens uppdrag är bl a att vidga allmänhetens intresse och kunskap för 

konst och rörlig bild. Borås ställning som en framgångsrik Skulpturstad skall utvecklas ytterligare. 

De hittills genomförda skulpturutställningarna får en fortsättning med en ny skulpturbiennal 

2016.  

 

Det nya Textilmuseet i Textile Fashion Center ingår i det textila kluster som skapas i den tidigare 

Konstsilkefabriken. Målet är att skapa förbättrade möjligheter för Textilmuseet bland annat med 

en utökad samverkan med Textilhögskolan och andra aktörer med textil inriktning. Vårens stora 

händelse för Textilmuseet är den nya basutställningen om den mångsidiga textilindustrin. Hu-

vudmålgrupp är årskurs 7-9. Museets fungerande textilmaskiner får en central roll, som visar hela 

produktionskedjan  

 

Under 2016 har Stadsteatern hittills 2 produktioner klara för våren 2016 är. ”De 39 stegen” och 

”Romeo & Juliet”. Verksamheten har en ny konstnärlig ledare från och med hösten 2015 vilket 

innebär att hela spelåret ännu inte är fastställt Teatern kommer under året att fortsätta satsa på 

barn- och ungdomsteater bland annat genom barnföreställningen ”Jag blir en bubbla”. Teatern 

planerar även att delta i ett större samarbetsprojekt med landets länsteatrar. Teatern avser att un-

der 2016 fortsätta med den utåtriktade verksamheten som guidade turer och studiebesök i tea-

terns lokaler samt besök på arbetsplatser och skolor. 

 

Kulturskolefilialerna på Hässleholmen, Norrby, Sjöbo och Hulta fortsätter sitt integrationsarbete 

under 2016. En av målsättningarna är att nå och öka antalet elever med annan etnisk och social 

bakgrund. Ca 600 elever deltar i verksamheten. 
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Nya uppdrag 2016 
Kulturhuset är den centrala mötesplatsen för teater, bibliotek och konstmuseum. Alla dessa verk-

samheter får i uppdrag att nå fram till fler kommuninvånare. Detta arbete kan till exempel inne-

bära ett ökat fokus på uppsökande verksamhet på skolor, fritidsgårdar, träffpunkter, lekplatser, 

bibliotek, och parker. Stadsteatern ska nå ut till en större och bredare publik med teater av hög 

konstnärlig kvalitet för att öka besöksantalet. 

 

Kulturnämnden får i uppgift att sänka tröskeln till Kulturskolan genom att sänka avgiften. Hur 

stor sänkningen 2016 kan bli avgörs av storleken på det av regeringen aviserade statsbidraget. På 

sikt är ambitionen att Kulturskolan skall vara helt avgiftsfri.  

 

Borås Stad ska anställa en IT-arkivarie i vars uppdrag bland annat ingår att i största möjliga ut-

sträckning för medborgarnas fria bruk tillgängliggöra arkiverade handlingar och annan datalagrad 

information. 

 

 

Investeringar 
 

Inventarier och div. mindre investeringar 
Ett årligt anslag avsätts i investeringsbudgeten för inköp av inventarier och andra diverse mindre 

investeringar. För 2016 finns 500 tkr tillgängligt. 

 

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

av konst till konstmuseet.  

 

Konstnärlig utsmyckning, textilkonst 
För att tillvarata det textila arvet och nyskapande textil utveckling/design, avsätts ett utrymme på 

100 tkr under 2016 för inköp av textil konst med placering på Textilmuseet. 

 

Skulpturbiennal 2016 
Under 2016 genomförs åter en skulpturbiennal i Borås. För genomförandet avsätts 1 000 tkr. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 1 1 1 1 1 1 

Antal besökare på Textilmuseet. 45 969 66 960 45 000 60 000 60 000 60 000 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

5,9 6,6 6 6 6 6 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

38,4 38,1 44 38 38 38 

 
 
Verksamhetsmått   3 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
Biblioteksverksamhet    

Antal medialån 514 162 550 000 520 000 

Antal besökare 248 404 250 000 250 000 

    

Museiverksamhet och kulturminnesvård    

Antal besökare Borås Museum 20 832 20 000 20 000 

Antal besökare Textilmuseet 45 969 45 000 45 000 

    

Konst och utställningsverksamhet    

Antal besökare 18 728 22 300 42 500 

    

Teaterverksamhet    

Antal besökare 21 678 22 300 20 000 

    

Kulturskola    

Antal elever 5 300 5 360 5 150 

    

Borås Bio (Röda Kvarn)    

Antal besökare 12 460 11 500 11 500 
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Utbildningsnämnden 
 
 

Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 199 453 169 164 181 385 
Kostnader -664 961 -638 264 -662 185 

Nettokostnader -465 509 -469 100 -480 800 

Kommunbidrag 458 700 469 100 480 800 

Resultat -6 809 0 0 

Ackumulerat resultat 9 761 9 761 - 

Nettoinvesteringar - -12 040 - 
 
Nämndens uppgift 
Utbildningsnämnden ansvarar för de frivilliga skolformerna gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 

det offentliga skolväsendet för vuxna i kommunen. Vuxenutbildningen omfattar grundläggande vux-

enutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux) och svenskundervis-

ning för invandrare (SFI). I verksamheten ingår också yrkesutbildningar inom yrkeshögskolan (YH). 

 

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla och skapa förutsättningar för att eleverna ska 

tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskän-

nande människor som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra elevernas 

allsidiga utveckling. 

 

Gymnasiesärskolan ska utifrån varje elevs förutsättningar, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper 

som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. 

 

Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i 

samhället. Syftet är också att möjliggöra fortsatta studier. 

 

Utbildningsnämnden ska särskilt 

• beakta den allmänna utvecklingen på skolväsendets område 

• tillsammans med olika intressenter, och med beaktande av elevernas önskemål, tillskapa ett för 

kommunen väl anpassat utbildningsutbud, samt 
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• tillse att utbildningen inom ansvarsområdet genomförs i enlighet med skollag och annan lag eller 

förordning. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Utbildningsnämnden uppgår till 480,8 mnkr. Justering har gjorts för beräknad 

volymökning av gymnasieskolans elever som resulterar i en ökad ram om 1,8 mnkr. För 2016 avsätts 

till Utbildningsnämnden återigen 5 mnkr extra för ett särskilt skollyft. Ökningar av ram genom lön- 

och kostandskompensation samt särskild lönekompensation uppgår sammanlagt till 8,8 mnkr i 2016 

års budget. 1 mnkr i ökad ram går till genomförandet och den fortsatta utvecklingen av stödverk-

samheten för elever med autismspektrumtillstånd. Sammantaget ökar alltså kommunbidraget till 

Utbildningsnämnden från 464,1 mnkr 2015 till 480,8 mnkr i 2016 års budget. Utöver detta har Ar-

betslivsnämnden under 2015 beslutat att överföra 0,5 mnkr per termin för läsåren 15/16 och 16/17 

som ett tillfälligt stöd för att kunna sätta in förstärkta resurser till flyktingelever i gymnasieskolan. 

 

Verksamhet 2016 
Nämndens verksamhet påverkas i hög grad av reformerna inom utbildningsområdet.  

Under 2015 började ny gymnasieskola GY11, ny skollag och ny betygsskala att gälla fullt ut i alla 

gymnasieskolans utbildningar. Samverkansavtalet för gymnasieutbildning inom Boråsregionen inne-

bär att eleverna har möjlighet att fritt söka de utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet 

och att bli mottagna som förstahandssökande i de ingående åtta kommunerna. Antalet elever i Borås 

kommunala skolor har varit relativt konstant de senaste åren, trots minskat elevunderlag, eftersom 

andelen elever från andra kommuner har ökat. 

 

För 2016 avsätts till Utbildningsnämnden 5 mnkr extra för ett särskilt skollyft. Medlen ska användas 

till ämnesspecifika kompetensutvecklingsinsatser för lärarkåren. Planen från 2015 om att varje år de 

kommande fyra åren ha med medlen för ett skollyft fortsätter 2016. Nämnden ska i tertialrapporter 

till Kommunstyrelsen redovisa hur medlen använts under året, vilket man gjort under 2015. 

 

Fem fristående gymnasieskolor är för närvarande verksamma i kommunen. Antalet ungdomar i fri-

stående skolor i staden ser ut att även fortsättningsvis minska. 

 

Befolkningsprognosen visar att antalet 16-åringar 2016 ökar något gentemot tidigare år, och progno-

sticeras i budget 2016 till 4 365. Nämnden konstaterar att den demografiska utvecklingen för gym-

nasieungdomar, elevernas val samt omfattningen och utbildningsutbudet hos fristående skolor, på-
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verkar nämndens planerings- och budgetförutsättningar och kräver kontinuerliga anpassningar i 

verksamheten. 

 

Alla elevers rätt till god utbildning och möjlighet att utvecklas så långt som möjligt är resurskrävande 

utmaningar. För många elever som saknar gymnasiebehörighet tar det längre tid än ett läsår att kom-

plettera sina betyg. Alla elever som går ett yrkesprogram har möjlighet att läsa in grundläggande 

högskolebehörighet under utbildningstiden. De skärpta behörighetsreglerna till gymnasieskolans 

nationella program medför att utbildningsvägen är längre i dag för de flesta nyanlända eleverna. 

 

Gymnasiesärskolereformen gäller för utbildningar som påbörjats efter den 1 juli 2013. Fr o m läsåret 

2013/2014 anordnar Utbildningsnämnden individuellt program och åtta av nio nationella program. 

Målet med den nya gymnasiesärskolan är att öka andelen ungdomar som får anställning efter utbild-

ningen. Enligt reformen kan eleverna bl a välja kurser inom såväl gymnasiesärskolan som den van-

liga gymnasieskolan. Reformen medför omfattande informations- och kompetensutvecklingsinsatser 

för personalen som fortlöper även under 2016. Genom reformen inkluderas fler elever i gymnasie-

skolan och för elever med autismspektrumtillstånd har Utbildningsnämnden startat en stödverksam-

het på Sven Eriksonsgymnasiet från läsåret 2014/2015. Under nuvarande läsår startar en ny klass för 

år 1 och utbildningen fortlöper för ursprungsklassen i år 2. 

 

Inom vuxenutbildningen fortsätter utvecklingen av samarbetet såväl inom Boråsregionen som i 

Västra Götalandsregionen.  Regional vuxenutbildning (BRvux) har ett gemensamt utbud av yrkes-

kurser/utbildningar. 

 

Inom Boråsregionen fortsätter samarbetet med planering för vårdcollege och genomförande och 

omcertifiering av teknikcollege även under 2016. 

 

Under 2015 påbörjades arbetet med en ny utvecklingsplan för 2016-2021. Under första halvåret 

2016 pågår arbetet med den nya utvecklingsplanen som skall träda i kraft höstterminen 2016 och 

som löper ut vårterminen 2021.  

 

Legitimationskravet för lärare innebär att endast legitimerade lärare får anställas utan tidsbegräns-

ning, bedriva undervisning samt sätta betyg. En majoritet av lärarna har sökt och en stor andel har 

också erhållit legitimationen. Arbetet kring legitimationskravet fortskrider 2016 och ska vara fullt 

infört i alla verksamheter inom nämnden till juni 2018. 
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Karriärtjänster i form av förstelärare infördes under läsåret 2013/2014, varav 14 inom Utbildnings-

förvaltningen. Under 2015 hade Utbildningsförvaltningen 48 st förstelärare.  

 

Utbildningsnämnden fortsätter sitt arbete med informations- och kommunikationsteknologi. 

Nämnden använder de tekniska möjligheterna för att utveckla sina utbildningar. 

 

Skollagen kräver att fler elever inkluderas i de nationella programmen och de nya introduktionspro-

grammen. Här ingår elever som tidigare läst inom gymnasiesärskolan. Utbildningsnämnden behöver 

arbeta ytterligare för att inkludera eleverna i ordinarie undervisning. Kompetensutveckling är i sam-

manhanget särskilt viktigt för vissa yrkesgrupper; bland annat specialpedagoger. 

 
Nya uppdrag 2016 
Förskolan, skolan och gymnasieskolan är avgiftsfri. Ingen elev ska behöva riskera att tvingas avstå 

från någon aktivitet av ekonomiska skäl. 

 

Investeringar 
 
Almåsgymnasiet tillbyggnad tillagningskök 
Almåsgymnasiet ska få ett tillagningskök. 2016 byggs köket klart och 12,5 mnkr avsätts i budget. 

 

Bäckängsgymnasiet 
Matsalen samt biblioteket behöver förnyas och därför avsätts 12,3 mnkr 2016 och 14,9 mnkr 2017.  
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 1 0 1 1 0 1 

Genomsnittlig betygspoäng i gymna-
sieskolan (max är 20 poäng). 

14,2 14,2 14,3 14,4 14,5 14,7 

Andel elever med grundläggande 
behörighet till universitet och högs-
kola, %. 

94  100 98 98 98 

Andel elever i gymnasieskolan som 
upplever att lärarna i min skola tar 
hänsyn till elevernas åsikter, %. 

   68 83 83 

Andel elever som känner sig trygga i 
gymnasieskolan, %. 

96 96,2 100 98 98 98 

Andel ekologiska livsmedel, %. 14,3 18,5 25 40 50 60 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

3,5 4 4 4 4 4 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

15,3 14,9 13 15 15 14 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

46,6 43,8 50 45 50 50 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 
2015:1 

Budget 
2016:1 

Gemensam administration    
Nettokostnader tkr 11 024,2 12 410 18 150 
    
Gymnasieskola    
Antal elever  4 097 4 305 4365 
  
Kostnad kr per elev 96 193 91 821 92 926 
- lokaler och fysisk miljö 17 735 19 969 20 027 
- lärare, övrig undervisning 46 105 43 057 46 041 
- lärverktyg, inkl kapitalkostnad 11 142 9 957 9 531 
Elever från andra kommuner 1 066 1 134 1 175 
Elever från Borås i andra kommuner 77 78 84 
Elever från Borås hos landsting 43 51 42 
Elever från Borås i fristående gymnasieskolor 443 388 410 
Nettokostnader tkr 350 405 339 337 347 596 
    
Gymnasiesärskola    
Antal elever  103 99 99,5 
Kostnad kr per elev 368 289 381 964 425 611 
Elever från andra kommuner 27 23,5 25,5 
Elever från Borås i andra kommuner 7 6 4 
Nettokostnader tkr 32 856 35 847 36 472 
    
Vuxenutbildning    
Genomsnittligt elevantal    
- grundläggande vuxenutbildning 265 240 290 
- gymnasial vuxenutbildning 779 570 575 
- YH (Yrkeshögskolan) 127 130 130 
- SFI (Svenska för invandrare) 774 815 875 
- Särvux 77 80 80 
Nettokostnader tkr 66 551 66 923 68 132 
 
Avdelningen för  
Verksamhetsutveckling    
Nettokostnader tkr 2 734,5 4 252,9 4 300 
    
Naturskolan    
Nettokostnader tkr 395 718 450 
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Sociala omsorgsnämnden 
 
 

Ekonomiskt sammandrag   tkr 
 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

Intäkter 156 963 369 758 168 579 

Kostnader -804 160 -1 048 608 -866 679 

Nettokostnader -651 009 -678 850 -698 100 

Kommunbidrag 652 624  678 850 698 100 

Resultat 1 615 0 0 

Ackumulerat resultat 16 308 16 309 - 

    

    
 
 
Nämndens uppgift 
Individ- och familjeomsorgen för vuxna ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av 

alkohol och andra beroendeframkallande medel. Kommunens ambition är att i första hand arbeta 

med förebyggande insatser, i andra hand erbjuda hjälp genom olika former av öppenvård på 

hemmaplan, och i sista hand göra placeringar utanför det egna hemmet. 

 

Nämnden utvecklar samverkan och lämpliga insatser för att tillgodose behoven hos unga vuxna 

med sammansatt problematik.  

 

Socialpsykiatrin bedriver verksamhet för personer med allvarliga psykiska funktionshinder i sär-

skilda boenden och boendestöd för personer i eget boende. Psykiatrisk hemsjukvård innefattas i 

verksamheten. Nämnden svarar också för öppen psykiatrisk tvångsvård.  

 

Funktionshinderverksamheten arbetar med de stöd- och hjälpinsatser till enskilda personer som 

ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen 

(SoL). Personer med stöd enligt LSS har en livslång eller varaktig funktionsnedsättning. Genom 

insatser ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ges kontinuerligt och så 

länge den enskilde har behov av insatsen. Insatser enligt SoL ska tillförsäkra den enskilde en skä-

lig levnadsnivå. 

Verksamheten omfattar: 

• myndighetsutövning enligt LSS för personer som tillhör lagens personkrets och enligt SoL 

för personer under 65 år som p g a tillfälliga eller varaktiga funktionsnedsättningar har behov 

av stöd och insatser. 
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• verkställighet av beslut enligt LSS och SoL avseende personlig assistans, ledsagare, kontakt-

person, avlösarservice, korttidsvistelse, boendestöd samt anhörigstöd. 

• verkställighet av bostad med särskild service i form av gruppbostad och servicebostad. 

• resursteam för hälso- och sjukvård samt habilitering och rehabilitering vissa brukare. 

 

I nämndens uppgifter ingår också att verka för undanröjandet av fysiska och psykiska tillgänglig-

hetshinder.  

 

I utförande av sina uppgifter samverkar nämnden löpande med frivilligorganisationer inom det 

sociala området.   

 

Nämnden arbetar mot hemlöshet, bland annat genom det vräkningsförebyggande arbetet. Hem-

lösheten ska vara så liten som möjligt, givet de förutsättningar nämnden har.  

 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Sociala omsorgsnämnden uppgår till 698,1 mnkr. Kommunbidraget har 

höjts med 10,3 mnkr för volymökningar samt införande av lots inom nämndens område. 10,0 

mnkr för volymökningar och 0,3 mnkr för finansiering av en lots/guidefunktion med stationering 

på Träffpunkt Simonsland. Syftet är att stödja medborgare och brukare i kontakt med förvalt-

ningen.  

 

0,4 mnkr är nämndens andel för finansiering av tjänster till Serivedesk på kommungemensam 

äldreomsorg vid Stadsdelsnämnd Öster. Dessa tjänster har tidigare finansierats via interdebitering. 

Detta innebär att 0,4 mnkr flyttas från nämndens ram till Östers kommungemensam verksamhet.  

 

Nämnden får även tillsammans med Stadsdelarna vara med att finansiera en uppbyggnad av en 

verksamhet mot våld i nära relationer. Detta innebär att 0,5 mnkr flyttas från nämndens ram till 

Arbetlivsnämnden. 
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Verksamheten 2016 
Sociala omsorgsnämnden ska ha ett nära och aktivt samarbete med frivilligorganisationer inom 

det sociala området. 

 

Nämnden upphandlar viss verksamhet på entreprenad och fortsätter med det under 2016.  

 
Funktionshinderverksamheten 
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till 

den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande 

behov. Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till 

personlig assistans för andra personliga behov.  I augusti 2015 har 210 personer personlig assi-

stans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) och 50 personer enligt LSS. Antal assistanstimmar 

fortsätter att öka vilket medför ytterligare kostnadsökningar under 2016. 

 

Funktionshinderverksamhetens verkställighet är assistansanordnare för cirka 85 brukare. De bru-

kare som väljer kommunen som assistansanordnare har ofta omfattande omvårdnadsbehov vilket 

kan innebära extra kostnader för exempelvis dubbelbemanning och jourtjänstgöring under nat-

ten. Volymerna ökar för SFB och LSS samtidigt som en övervältring av kostnaderna sker genom 

att kommunen har kostnaden när brukarna har behov av tillfällig utökning av assistansen och 

även svarar för kostnaderna för assistenternas sjukfrånvaro hos privata assistansanordnare. 

 
Daglig verksamhet är för personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte 

utbildar sig. Dessa personer har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 en-

ligt LSS. I augusti 2015 hade 440 brukare beslut om daglig verksamhet. Sedan juni 2010 tillämpas 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) för daglig verksamhet inom LSS. Brukaren har möjlighet att 

välja utförare. Villkoren för externa utförare är de samma som för kommunens utförare inom 

Arbetslivsförvaltningen.  Ca 75 brukare har daglig verksamhet genom de tre externa utförare som 

har avtal med Borås Stad. Antal personer med beslut om daglig verksamhet ökar och det är känt 

att flera brukare med mycket omfattande behov är aktuella för daglig verksamhet under 2015. För 

några personer handlar det om att möjliggöra lösningar i Borås för att undvika externa placering-

ar. 

 

350 personer har verkställda beslut om boende med särskilt service för vuxna. Besluten verk-

ställs antingen inom Funktionshinderverksamhetens boendesektion eller i de 14 enheter som 

drivs genom entreprenad. I Boendesektionen ingår 32 enheter varav 25 är gruppbostäder och 7 

servicebostäder. Under 2015 har en ny gruppbostad på Kadriljgatan färdigställts målgruppen är 
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person med omfattande fysiska funktionshinder. Även boende på Teknikgatan har öppnats under 

2015 för LSS målgrupp. 

Arbetet med att öka den pedagogiska kompetensen inom boendesektionen pågår.  

 

Personer inom funktionhinderverksamheten befinner sig i ett generationsskifte där samhällets 

utveckling lett en ny generation ungdomar med utvecklingsstörning med behov som kräver nya 

tankesätt. Under 2012 gjorde en genomlysning av åldersstrukturen på nämndens samtliga grupp-

bostäder enligt LSS. Utredningen visar att de som idag bor i gruppbostad ofta är mycket äldre än 

de unga vuxna som står i kö för att få en lägenhet. 

I januari 2015 var det 46 personer som lämnat in intresseanmälan för önskemål om en lägenhet 

och 9 personer har beslut som ej var verkställt av olika orsaker. Sammanlagt är det 46 personer 

som är i behov av en bostad inom de närmaste fem åren och där övervägande andel är födda på 

90 talet. 

 

 

För 15 brukare med speciella behov och komplexa funktionsnedsättningar köps boendeplatser 

externt. I gruppen finns både personer som har ett långsiktigt boende utanför kommunen och 

personer som bör erbjudas boende på hemmaplan så snart det finns en möjlighet. För att minska 

antal externa placeringar krävs mer flexibla boendelösningar och utvidgat boendestöd på hem-

maplan. 

 

Andra LSS-insatser är korttidsvistelse, korttidstillsyn för skolungdom, avlösar-/ledsagarservice 

och kontaktperson. 

 

Bistånd i hemmet för personer med funktionsnedsättning under 65 år enligt SoL, kan ges som 

hemtjänst - omvårdnad, service, ledsagning, avlösning, tillsyn eller boendestöd.  Under 2014 hade 

311 brukare beslut om hemtjänst eller boendestöd. Antal utförda timmar hemtjänst och boende-

stöd ökar. Under 2015 har förvaltningens boendestöd (stöd i den dagliga livsföringen riktat till 

särskilda målgrupper) för personer med psykiatrisk diagnos och neuropsykiatrisk funktionsned-

sättning att integreras.  Syftet med omorganisationen var att utnyttja de gemensamma resurserna 

och kompetenserna för att utveckla ett ännu bättre boendestöd anpassat till olika målgruppers 

behov. Hemtjänst enligt SoL beviljas också till barn som har stort behov av omvårdnad i hem-

met. Behovet av hemtjänst till barn varierar och kan inte förutsägas. För personer under 65 år 

köps korttidsplatser från stadsdelarna. Antalet varierar men det handlar om ca tio brukare som 
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har behov av korttidsplats. Ca 25 brukare under 65 år beslut om särskilt boende. SÄBO-platser 

köps från stadsdelarna. 

 

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose personkretsens behov av 

hälso- och sjukvårdsinsatser inom sitt ansvarsområde. Nämnden har kostnadsansvar för alla per-

sonliga hjälpmedel inom LSS och för personer under 65 år inom Borås Stad. Kostnaderna är 

höga då hjälpmedlen ofta är avancerade och specialiserade.  

 

Socialpsykiatri/IFO Vuxen 
Ett omställningsarbete pågår inom IFO vuxen och myndighetsutövningen för socialpsykiatrin. 

Genom ökad samverkan kring exempelvis brukare med samsjuklighet som ofta kan ha behov av 

omfattande insatser. 

 

De externa placeringarna har ökat sedan slutet av 2012 men under det senaste åren har en det 

blivit färre placeringar men det är fortfarande på en hög nivå. Inför 2016 kommer troligtvis om-

fattningen ligga kvar på liknande nivå som senaste månaderna. 

 

En översyn av pågående externa placeringar har påbörjats för hela verksamhetsområdet. Antalet 

aktualiserade ärenden har ökat. Ett av verksamhetens mål under 2015 kommer att vara att minska 

inflödet av personer med behov av stöd. Främst gäller det målgruppen unga vuxna där verksam-

heten behöver utveckla utbudet av förebyggande insatser tillsammans med interna och externa 

aktörer. 

 

Verksamhetsområdet inom IFO vuxen och Socialpsykiatri befinner sig i ett utvecklingsskede. 

Verksamheten expanderar bland annat genom ett ökat behov av olika boendeinsatser. Verksam-

heten har fått i uppdrag att under hösten 2013 starta upp ett härbärge för hemlösa personer som 

tillfälligt kan ge sängplats, mat och tvättmöjligheter. Detta är ett viktigt politiskt mål och finns 

med i Borås stads program mot hemlöshet. Initialt kommer det att vara resurskrävande både vad 

gäller ekonomi och organisation. För att det fortsatta arbetet ska lyckas krävs god samverkan med 

andra förvaltningar samt på sikt frivilligorganisationer. 

 

 

Nya uppdrag 2016  
Regelverket för LSS-boenden ska ses över i syfte att möjliggöra för boenden att drivas i koopera-
tiv form. 
 
Arbetet med att avskaffa delade turer ska fortsätta enligt tidigare beslut. 
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Investeringar 
 
Boenden inom socialpsykiatrin 
 

Badhusgatans ombyggnad har startat under 2015 och kommer att byggas om till ett boende för 

personer med komplexa behov. Den beräknade totalutgiften 15,9 mnkr varav 13,6 är avsatta un-

ders 2016. 

 

Dammsvedjan har påbörjats under 2015 och den totala kostnaden är 25 mnkr varav 17 mnkr är 

avsatt under 2016 

 

Nya boenden enligt LSS 
Under perioden planeras 4 LSS boenden uppdelat på ca ett boende per år. Kostnad per boende 

har beräknats till 16,5 mnkr.  

 

Inventarier till nya boenden 
För investeringar i utrustning/inventarier och grundutrustning för nya boenden avsätts 1,3 mnkr.  

 
Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 1 0 1 1 1 1 

Antal personer i en hemlöshetssituat-
ion som får eget förstahandskontrakt 
med hjälp av socialtjänsten. 

19 9 20 20 20 25 

Andel ekologiska livsmedel, %. 10,4 12,0 25 40 50 60 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

6,9 7,4 5,5 7 6 4,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

36,4 32,6 25 23 21 15 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

34 34,7 28 30 34 38 
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Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
    
Individ- och familjeomsorg för vuxna    

Heldygnsvård    
Antal personer med heldygnsvård 91 90 90 

- varav antal personer med institutionsvård  60 60 

- varav antal personer med familjehemsvård  30 30 

Antal dygn heldygnsvård per person 103 125 125 

Kostnad per vårddygn 2 013 1 468 1 460 

Övergripande    
Antal aktualiserade personer mellan 21-64 år 719 1 000 1 000 

Andel aktualiserade av totala antalet personer 
mellan 21-64 år (%) 

1,1 1,7 1,7 

Öppen vård    
Antal personer som haft individuellt behovsprö-
vade öppna insatser 

145 146 146 

Genomsnittlig kostnad per person i individuellt 
behovsprövade öppna insatser 

32 269 40 459 37 690 

Bistånd som avser boende    
Antalet personer som bott i kategoriboende  60 60 

Genomsnittlig kostnad per person som bott i kate-
goriboende 

229 291 229 107 229 507 

Antalet personer som bott i övergångslägenhet 131 115 105 

    

Socialpsykiatri    

Övergripande    
Antal aktualiserade ärenden 42 42 42 

Antal personer med insatser inom psykiatrin SoL 244 245 245 

Antal personer med insatser inom psykiatrin enl 
LSS, 0-64 år 

9 12 12 

Andel personer med insatser inom psykiatrin, SoL 
och LSS, av invånare 0 - 64 år (%) 

0,29 0,28 0,28 

Bostad med särskild service    
Antal personer med särskilt boende 88 86 86 

- varav personer med externt köpta platser 10 10 10 

Insatser i ordinärt boende    

Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende 119 130 125 
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Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
    
Egen organisation    

Andel personer som har heltidsanställningar. 96,4 100 100 

Ramavtalstrohet, % 83   

    

Funktionshinderverksamhet LSS    

Övergripande    

Antal personer med LSS-beslut 942 950 950 

Personlig assistans    

Antal personer med personlig assistans enligt LSS 55 45 50 

Antal personer med personlig assistans enligt SFB 191 191 193 

Antal utförda timmar Personlig assistans enl LSS 63 977 59 416 59 598 

Kostnad per person med personlig assistans enligt 
LSS och SFB 

321 140 289 190 282 372 

Daglig verksamhet    

Antal personer med beslut om daglig verksamhet 441 440 440 

- varav personer med externt köpta platser enligt 
LOV 

72   

- varav geografiskt externt köpta platser 12 12 12 

Kostnad per person med daglig verksamhet 131 423 130 018 132 252 

Korttidsvistelse    

Antal personer med beslut om korttidsvistelse 181 170 160 

Kostnad per person med korttidsvistelse 124 197 140 308 150 132 

Bostad med särskild service    

Antalet personer med verkställda beslut om bo-
ende under året 

340 350 350 

Antal lägenheter i LSS-boenden 307 319 319 

- varav antal personer med geografiskt externt 
köpta platser 

16 15 15 

Kostnad per person med boende 654 524 688 415 701 306 

    

Funktionshinderverksamhet SOL    

Insatser i ordinärt boende    

Antal personer med hemtjänst 311 400 407 
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Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
    
- varav antal personer med extern utförare    

Utförda timmar hemtjänst 54 216 59 132 58 685 

Antal personer med Boendestöd FH 154   

Antal utförda timmar Boendestöd FH 20 678 31 260 25 908 

Särskilda boendeformer    

Antal personer med vård och omsorgsboende 28 28 28 

Korttidsvård 
   

Antal personer med korttidsvård 79 80 80 

Antal dygn med korttidsvård 3 475 2 000 2 000 

Övrigt    

Antal personer med trygghetslarm 263 200 200 

Antal personer med hemvårdsbidrag 16 15 15 
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Arbetslivsnämnden 
 
 

Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 202 526 168 244 171 480 

Kostnader -422 396 -383 744 -393 630 

Nettokostnader -291 870 -215 500 -222 150 

Kommunbidrag 214 400 215 500 222 150 

Resultat -5 470 0 0 

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 
 
 
Nämndens uppgift 
Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och syssel-

sättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i 

kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov. 

Insatser som leder till att individen kan försörja sig själv ska prioriteras. Nämnden samverkar med 

externa utförare inom sitt verksamhetsområde.  

 

Nämnden ansvarar för försörjningsstödet samt syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning, och 

arbetar därför med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder.  

 

Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 

invandring samt integration i såväl samhället som på arbetsmarknaden. Inom integrationsområdet 

ligger också invandrarservice, insatser för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.   

 

Nämnden har utföraransvaret för daglig verksamhet för funktionshindrade inom LSS (Lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade) och socialpsykiatrin. Sociala omsorgsnämnden är 

beställare av insatserna.  

 

Nämnden ansvarar även för kommunens del i Sjuhärads Samordningsförbund, där övriga parter 

är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, och Västra Götalandsregionen. 

Samordningsförbundet beslutar om mål och inriktning för den finansiella samordningen och 

stödjer samverkan mellan parterna. 
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Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar kommunens alla feriearbeten. 

 

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personliga ombud, samt att representera Borås 

Stad när det gäller tolkförmedling Väst. 

 

Sedan 2015-05-01 är tjänsten som PUL-ansvarig överflyttad till Arbetslivsnämnden. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Efter uppräkning av löner med 2,0 % och med 1,3 % för övrigt så ökar tilldelat kommunbidrag 

för nämnden med 3,4 mnkr till 218,9 mnkr jämfört med 2015. I 2016 års budget utökas också 

Arbetslivsnämndens ram med 2,0 mnkr och ersätter den buffert som funnits centralt för att täcka 

upp eventuella underskott i LSS-verksamheten. Ytterligare 2,0 mnkr omfördelas till 

Arbetslivsnämnden, 1,5 mnkr från stadsdelarnas IFO-verksamheter samt 0,5 mnkr från Sociala 

omsorgsnämnden, för arbetet mot våld i nära relationer. Verksamheten startade 2015 och 

utvecklas ytterligare under 2016. 0,7 mnkr omfördelas från nämnden till kommungemensam 

IFO-verksamhet för kostnaderna kopplat till ungdomsboende. Det totala kommunbidraget för 

2016 uppgår således till 222,2 mnkr. 

 
Verksamheten 2016 
Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser 

har undersökts och uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt 

är det möjligt att omvandla ett passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära 

samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Så få hushåll som möjligt ska vara 

beroende av långvarigt försörjningsstöd. Utbetalningarna av försörjningsstöd har kontinuerligt 

minskat sedan 2009, - 102,7 mnkr, - och för 2016 är budgeterad nettoutbetalning 71 mnkr. 

Verksamheten arbetar med olika metoder som tydliga rutiner och att en handläggare ansvarar för 

hela processen. Genom metoden ”växla bidrag mot lön” ges den enskilde förutsättningar till 

lönearbete i syfte att uppnå egenförsörjning.  

 

Nämndens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb 

Borås. Utgångspunkten är en samlad ingång till Borås Stads insatser. Med en väg in skapas 

förutsättningar för att förenkla och förtydliga ingången till de olika arbetsmarknadspolitiska 

verksamheterna. Nämnden finansierar ett antal anställningar för funktionsnedsatta, ungdomar, 

långtidsarbetslösa och nyanlända. Samverkan sker internt, men också med externa aktörer, 

framförallt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan med Studieförbundet 

Vuxenskolan fortsätter under 2016.  
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Den alternativa arbetsmarknaden avser skapade platser och anpassade uppgifter för personer som 

har begränsad arbetsförmåga men inte är beviljade insatser inom LSS (lag om stöd och service 

för vissa funktionshindrade) eller socialpsykiatrin. Verksamheten syftar till att utveckla 

arbetsförmåga, färdigheter och motivation för att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. 

Återbruk utgör den största alternativa verksamheten under nämnden. I samverkan med 

Arbetsförmedlingen pågår ett antal externa verksamheter/projekt genom att arbetspröva och 

utveckla människor för den reguljära arbetsmarknaden. 

 

Borås Stad ingår i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och Arbetslivsnämnden har 

representanter i kommunalförbundet. 

 

Integrationsarbetet och särskilt mångfaldsarbetet fortsätter att bedrivas i bred samverkan i Borås 

Stad. Ett bra mångfaldsarbete motverkar rasism och främlingsfientlighet. 

 

Borås Stad är genom Arbetslivsnämnden värdkommun för Boråsregionens Etableringscenter 

(BREC).  Verksamheten administrerar alla nyanlända flyktingar. Flyktingmottagandet innefattar 

samhällsorientering, SFI-undervisning och boende. Samarbetet ger förutsättningar för ett mer 

varierat utbud av etableringsinsatser och flexibilitet i de varierade insatserna.  

 

Arbetslivsnämnden är en av fyra utförare av LSS daglig verksamhet. Brukare har enligt LOV (lag 

om valfrihetssystem) möjlighet att välja utförare. Nämnden är också utförare för de som inte 

väljer utförare. 309 personer beräknas delta i daglig verksamhet 2016. Arbetslivsnämnden har 

utföraransvar för daglig verksamhet inom socialpsykiatrins målgrupper och beräknar sysselsätta 

ca 200 personer under 2016 – i samma nivå som de senaste åren. 

 

Nya uppdrag 2016 
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla samarbetet med det privata näringslivet när 

det gäller feriearbete. 

 

Borås Stad har tidigare drivit ett arbete via Arbetslivsnämnden där unga har erbjudits 

arbetsplatsintroduktion/praktik i näringslivet. Detta arbetssätt ska återinföras. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 1 0 1 1 1 1 

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

0 96,8 97 97 98 99 

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

0 606 850 610 600 500 

Antal personer med 
arbetsmarknadsanställningar. 

 341 400 375 375 375 

Andel ekologiska livsmedel, %. 10,6 12,3 25 40 50 60 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

5,9 7 5,8 5,8 5 5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

4,8 5,3 3 3 3 3 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

31,1 28,7 29 31 31 31 

 
Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
Funktionshinderverksamhet    
Antal personer med daglig verksamhet LSS 315 323 309 
Antal personer med daglig verksamhet 
socialpsykiatri 200 200 200 
    
Individ- och familjeomsorg    
Antal hushåll med försörjningsstöd 1 158 1 100 1 075 
    
Flyktingmottagning    
Antal mottagna flyktingar 523 450 520 
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Överförmyndarnämnden 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
Intäkter 761 600 600 

Kostnader -6 844 -6 200 -6 300 

Nettokostnader -6 083 -5 600 -5 700 

Kommunbidrag -5 500 5 600 5 700 

Resultat -583 0 0 

Ackumulerat resultat -34   

    
 
 
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. Överförmyndar-

nämndens uppgift är att kontrollera förmyndare och god man/förvaltare främst avseende för-

valtning av tillgångar. 

 

Verksamheten 2016 
Från och med 2015 har Överförmyndarnämnden ålagts ansvar för att nya ställföreträdare får 

adekvat utbildning.  För 2016 kommer detta att fortsätta och kostnaden beräknas uppgå till 120 

tkr.  

 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 5 700 tkr. Nämnden fick 2013 en nivåhöjning 

av kommunbidraget, vilket gav möjlighet till personalförstärkning. För att hantera de ökade kost-

naderna för god man när det gäller ensamkommande barn kommer Överförmyndarnämnden att 

få del av de statsbidrag som finns för ändamålet. Kommunstyrelsen kommer att följa utveckling-

en och är medveten om det svåra läget och vid behov kan ytterligare medel tillföras. 
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Stadsdelsnämnderna 
 

 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Nettokostnader -3 145 100 -3 094 800 -3 218 450  

Kommunbidrag 3 112 600 3 094 800 3 218 450 

Resultat -32 500 0 0 

    

Nettoinvesteringar -1 161 -1 100 -2 400 
 

Stadsdelsnämndernas uppgift 
 
Övergripande 
Från och med 2011 ansvarar tre stadsdelsnämnder, var och en inom sitt geografiska område, för 

frågor rörande fritid, kultur, förskola, grundskola och fritidshem, individ- och familjeomsorgens 

delområde för barn och familj samt äldreomsorg.  

 

Utöver sina särskilt reglerade uppgifter ska stadsdelsnämnderna följa utvecklingen inom stadsdel-

en och göra de framställningar till Kommunstyrelsen och andra nämnder som nämnden finner 

påkallade samt avge yttranden i ärenden, som berör stadsdelen. I uppgiften ingår även att utveckla 

och stärka den lokala demokratin och öka invånarnas möjlighet att påverka förhållandena inom 

respektive geografiska område. 

 

Stadsdelsnämnderna svarar dessutom för kommungemensamma uppgifter. Stadsdelsnämnden 

Norr har uppgifter inom fritid, förskola, skola, fritidshem, individ- och familjeomsorg samt 

äldreomsorg. Stadsdelsnämnden Väster har uppgifter inom individ- och familjeomsorg, äldre-

omsorg samt kost. Stadsdelsnämnden Öster har uppgifter inom äldreomsorg och även vissa 

kommunövergripande uppgifter inom funktionshinderverksamheten och skolan. 

 

Stadsdelsnämnden Väster har därutöver en uppgift som avser hela kommunen vad gäller sam-

ordning av individ- och familjeomsorgen samt för hela kostverksamheten i kommunen.  Då 

Stadsdelsnämnden Väster nu ansvarar för kostfrågorna i hela kommunen så har nämnden ansva-

ret för fastställandet av måltidspriser inom kommunen. Detta avser inte mattaxan inom vård och 

omsorg som fastställs årligen av kommunstyrelsen 
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Varje stadsdelsnämnd ska inom sitt område ha fungerande nätverk för samarbete inom skola, 

förskola, fritid och individ- och familjeomsorg. Traditionella verksamhetsgränser får inte för-

hindra en helhetssyn på insatser till berörda barn. 

 

Fritid 
Stadsdelsnämnderna driver fritidsgårdar i syfte att erbjuda aktiviteter och lokaler för invånarna 

inom sitt boendeområde. Verksamheten ska skapa träffpunkter som alternativ till det kommersi-

ella fritidsutbudet. Den ska ha en särskild inriktning mot tonårsgrupper och arbeta i socialt före-

byggande syfte. Detta gäller även för ungdomsarrangemang under veckoslut. Minst en fritidsgård 

eller annan samlingsplats för ungdomar ska finnas i var och en av de tidigare kommundelarna. 

 

Stadsdelsnämndernas bidragsgivning till det lokala föreningslivet kan komplettera de generella 

bidrag som Fritids- och folkhälsonämnden administrerar. Bidrag kan ges till föreningsgårdar.  

Här ingår även den kommungemensamma verksamheten koloniverksamhet inklusive badresor på 

sommaren. 

 

Kultur 
Stadsdelsnämnderna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten inom respektive stadsdel, 

allmänkulturell verksamhet i den egna stadsdelen samt stöd till lokala kulturföreningar (förening 

vars verksamhet endast omfattar en nämnds geografiska verksamhetsområde, t.ex. hembygdsför-

eningar). Nämnderna har också ansvaret för att kulturfrågorna beaktas i förskolan, skolan, fritids-

verksamheten, äldreomsorgen samt i den övergripande planeringen i stadsdelen. 

 

Stadsdelsnämnderna ger bidrag till föreningars lokala kulturprogram samt genomför kulturarran-

gemang.  

 

Den tidigare Kommundelsnämnden Fristad ansvarade för musikskoleverksamheten i sin kom-

mundel. Stadsdelsnämnden Norr har övertagit denna uppgift för samma geografiska område som 

gällt tidigare. I övriga kommunen ansvarar Kulturnämnden för denna verksamhet. 

 

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem 
Stadsdelsnämnderna ansvarar för grundskola, förskoleklass och fritidshem inom sina geografiska 

områden. Stadsdelsnämnden Norr ansvarar för grundsärskolan, kommungemensamma särskilda 

undervisningsgrupper, Centrum för flerspråkigt lärande och andra kommungemensamma funkt-

ioner. 
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Förskola och annan pedagogisk verksamhet 
Stadsdelsnämnderna ansvarar för förskolan inom sina geografiska områden. Ansvaret omfattar 

även pedagogisk omsorg och öppen förskola. 

 

En näraliggande verksamhet är vårdnadsbidrag till familjer med barn i åldern 1–3 år. Bidraget kan 

ges om barnet inte deltar i den förskola som finansieras av kommunen. Stadsdelsnämnden Norr 

ansvarar för denna verksamhet för hela kommunen. Förslag finns att vårdnadsbidraget avskaffas 

1februari 2016. Riksdagen kommer att fatta beslut under hösten 2015 och i så fall kommer en 

utfasning att ske från och med 1 februari 2016.  

 

Individ- och familjeomsorg 
Stadsdelsnämnderna ansvarar för individ- och familjeomsorgens delområde för barn och familj.  

 

Familjerådgivningen har till uppgift att bearbeta relationsproblem och konflikter. Verksamheten 

riktar sig huvudsakligen till vuxna par men erbjuder även hjälp i övriga familjerelationer. 

 

Vård och omsorg om äldre 
 
Övergripande 
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar de för kommungemensamma tillsynsfunktionerna Medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och Tillsynsansvarig 

över social verksamhet (TÖS). Dessutom ansvarar Öster även för Anhörigkonsulenter, Handi-

kappkonsulent, Syninstruktör och Äldreinformatör.   

 

Vård- och omsorgsboende 

Vård- och omsorgsboende är ett behovsprövat boende för äldre och personer med funktionsned-

sättning, då behovet av personlig omsorg inte kan tillgodoses med hemtjänst, hemsjukvård och 

andra insatser i den vanliga bostaden.  

 

Övriga särskilda boendeformer och stöd till anhöriga 

Korttidsplatser, avlösningsplatser och växelvård är viktiga instrument för att klara utskrivnings-

klara patienter från sjukhus, personer som behöver återkommande behandling eller då hälsotill-

ståndet varierar och periodvis kräver en ökad tillsyn. Kommunen erbjuder även särskilda insatser 

för ”vård i livets slutskede”. I Borås Stad är det korttidsenheterna som ansvarar för denna inrikt-

ning.  
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Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för ett demensteam. Stadsdelsnämnderna Öster och Väster 

ansvarar för trygghetsplatser med tillfällig avlastning m.m. utan biståndsbedömning. 

Hemtjänst 

Hemtjänst är social omsorg och service som bedrivs i den enskildes egen bostad. En väl funge-

rande hemtjänst är en förutsättning för att möjliggöra ett ökat kvarboende. Verksamheten regle-

ras i socialtjänstlagen. 

 

Hemsjukvård 

Hemsjukvården omfattar den hälso- och sjukvård som ges i patientens bostad eller motsvarande 

och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid. Hemsjukvården 

verkställer läkares ordinationer. Varje stadsdelsnämnd är ansvarig för att verksamheten uppfyller 

de krav som framgår av Hälso- och sjukvårdslagen.  

 

Dagverksamhet 

Kommunen har ansvar för att genom olika dagverksamheter ge meningsfull sysselsättning i sam-

varo med andra och underlätta för den enskilde att bo hemma. Dagverksamhet är bistånd i form 

av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering.  

 

Bostadsanpassningsbidrag 

Stadsdelsnämnderna ansvarar för beslut om bostadsanpassningsbidrag. Stadsdelsnämnden Öster 

sköter den centrala administrationen.  

 

Boendeplanering 

Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för boendesamordning, vårdtyngdsmätning och boendeplane-

ring för äldre. Boendeplanering för psykiskt funktionshindrade och målgruppen för LSS ligger 

numera under Sociala omsorgsnämnden.  

 

 

Ekonomiska förutsättningar 
För de tidigare kommundelsnämnderna har sedan 1995 en "resursfördelningsmodell" använts för 

att fördela resurserna mellan nämnderna. De grundläggande principerna för resurstilldelningen 

till de tidigare kommundelsnämnderna har överförts till stadsdelsnämnderna. Efter det att resur-

serna till verksamhetsområdena fastställts, har fördelningen till varje kommundelsnämnd grun-

dats på strukturfaktorer och invånarantal för varje verksamhetsområde. Under 2003 diskuterades 

fördelningsmodellen grundligt. Med anledning av detta beslöt Kommunfullmäktige till budgeten 

för 2004 om delvis nya principer. En del var att göra fördelningen tydligare och underlätta den 
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politiska prioriteringsdiskussionen. Inriktningen att ge mer resurser till kommundelar med ogynn-

sam social struktur bibehölls. Alla får först en basresurs. I de flesta verksamhetsområden beräk-

nas denna i proportion till antalet invånare. Därefter tilldelas tilläggsresurser på grundval av mät-

bara strukturella faktorer och invånarantal. De strukturella faktorerna grundar sig i princip på 

offentlig statistik. 

 

En förändring gjordes i budgeten för 2014. Tidigare har fördelningen av resurser mellan nämn-

derna grundats på faktiska befolkningssiffror i månadsskiftet september/oktober året före bud-

getåret. I denna budget används i stället befolkningssiffrorna från den senaste befolkningspro-

gnosen. Eftersom prognosen är klar i maj månad kan fördelningen av nämndernas andel av re-

surserna göras definitiv i ett tidigare skede, vilket varit ett önskemål. Men fortfarande gäller att de 

belopp som slutligt avsätts till de olika verksamhetsområdena avgörs av Kommunfullmäktige i 

budgetbeslutet i november. 

 

Varje stadsdelsnämnd ansvarar även för kommungemensamma uppgifter inom särskilt angivna 

delområden. Denna uppdelning i stadsdelsegna respektive kommungemensamma uppgifter med-

för att stadsdelsnämnderna tilldelas två kommunbidrag. Det ena avser den verksamhet som vän-

der sig till de egna invånarna och räknas fram enligt den resursfördelningsmodell som beskrivs i 

stycket ovan. Det andra avser den kommungemensamma verksamheten och fastställs på samma 

sätt som kommunbidragen till övriga verksamheter i kommunen. Dessa kommungemensamma 

verksamheter finns förtecknade i avsnitten om respektive stadsdelsnämnd. I den kommungemen-

samma verksamheten ingår även sådan tjänsteproduktion som vänder sig till hela kommunen, till 

exempel vård- och omsorgsboendena. Dessa verksamheter påverkar dock inte kommunbidragen 

då finansieringen sker med priser per plats som betalas av de stadsdelsnämnder som använder 

platserna. 

 

För alla delområden gäller att lönerna räknats upp med 2,0 % och priserna med 1,3 %. Dessutom 

har resurstilldelningen räknats om till följd av volymförändringar, t.ex. en väntad ökning av anta-

let barn i förskoleåldrarna. Denna omräkning grundas på befolkningsprognosen. Detta medför 

att resurstilldelningen till stadsdelsnämnderna ökas med cirka 48 mnkr. Dessutom har resursför-

stärkningar riktats till vissa områden, i första hand förskolan och skolan. Dessa tillskott redovisas 

för varje verksamhetsområde nedan. 

 

Nedan redovisas de belopp som avsätts till respektive verksamhetsområde. Jämförelserna med 

2015 avser den budget som Kommunfullmäktige antog i december 2014. Utöver detta har nämn-
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derna fått resurstillskott under 2015. Dessa kan dock inte redovisas i detalj uppdelade på respek-

tive verksamhetsområde. I skolan budget ingår sedan 2015 10 mnkr per år för ej nivåhöjande 

satsningar under 2016 - 2017 det s.k. skollyftet. 

  

Administration 
I 2015 års budget avsattes 54,5 mnkr. 2016 avdelas 55,5 mnkr. Här finns inga kommungemen-

samma verksamheter. 

 

70 % av resursen fördelas som en lika stor basresurs till varje stadsdelsnämnd. Detta innebär för 

2016 cirka 13,0 mnkr till var och en. Återstående 30 % av resurserna fördelas till nämnderna med 

respektive nämnds invånarantal som grund.  

 

Fritid 
I 2015 års budget avsattes 36,9 mnkr., varav 1,3 mnkr för den kommungemensamma verksam-

heten. För 2016 avdelas 37,7 mnkr. Av beloppet avser 36,3 mnkr stadsdelsverksamheterna och 

1,4 mnkr kommungemensam verksamhet.  

 

Varje stadsdelsnämnd tilldelas en basresurs i förhållande till det antal fritidsgårdar som finns inom 

respektive stadsdel. Tilläggsresursen grundas på antalet invånare 10-18 år och samma strukturfak-

torer som skolan. Som tilläggsresurs fördelas 57 % av den totala resursen på 36,3 mnkr. 

 

Kultur 
I 2015 års budget avsattes 21,9 mnkr. För 2016 avdelas 22,3 mnkr. Här finns inga kommunge-

mensamma verksamheter.  

 

Varje kommundelsnämnd erhåller en basresurs i relation till antalet bibliotek inom stadsdelen. 

Hänsyn tas till att Stadsbiblioteket ligger inom Stadsdelen Norr med följd att det inte finns något 

lokalt bibliotek inom den centrala staden. Tilläggsresurs grundas på det totala invånarantalet och 

samma strukturfaktorer som för skolorna. Som tilläggsresurs fördelas 13 % av den totala resur-

sen. Stadsdelsnämnden Norr får en riktad resurs på 2,5 mnkr till musikskolan i Fristad. 

 

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem 
I detta avsnitt ingår en beräkningsmodell sammantaget för förskoleklass, grundskola och grund-

särskola och en beräkningsmodell särskilt för fritidshemmen. I 2015 års budget avsattes 1 199,6  

mnkr, varav 32,3 mnkr till den kommungemensamma verksamheten. 

För 2016 avdelas 1 253,7 mnkr. Av beloppet avser 1 220,8 mnkr stadsdelsverksamheten och 32,9 

mnkr den kommungemensamma verksamheten. 
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För grundskola, förskoleklass och grundsärskola avsattes i 2015 års budget 1 081,8 mnkr, varav 1 

049,5 mnkr till stadsdelsverksamheten och 32,3 mnkr till den kommungemensamma verksamhet-

en. För 2016 avdelas 1 130 mnkr, varav 1 097,1 mnkr till stadsdelsverksamheten och 32,9 till den 

kommungemensamma verksamheten. Hänsyn har tagits till att antalet barn i åldern 6-12 år väntas 

öka med 2,93 % och i åldern 13-15 år väntas öka med 2,78 %.  Inför 2016 så har kompensationen 

för volymförändring höjts från 50 % till 75 % vilket för 2016 innebär en utökning av ramen med 

7,6 mnkr till skolan.  

 

Det är viktigt att grundskolorna använder modern IKT-utrustning i sin verksamhet.  

 

1 097,1 mnkr fördelas till de tre stadsdelsnämndernas egna skolverksamheter enligt de principer 

som anges nedan. Här i ingår en satsning på pedagogiska måltider med 1,4 mnkr. 

 

Resurstilldelningen till skolverksamheten grundas på basresurs, tilläggsresurs samt särskilda resur-

ser för skolskjutsar och små skolenheter.  

Först fastställs en summa för den totala resursen för hela verksamheten. Denna totalsumma 

framgår ovan. De särskilda tilläggen till skolskjutsarna och de små enheterna räknas bort. Däref-

ter avsätts 85 % till basresursen och 15 % till tilläggsresursen. Basresursen fördelas sedan med ett 

belopp per invånare i gruppen 6-12 år (67 474 kr)och per invånare i gruppen 13-15 år (79 385 kr). 

Verksamheten för gruppen 13-15 år beräknas vara 20 % dyrare än för gruppen 6-12 år, därav 

skillnaden i beloppen. Tilläggsresursen grundas på invånarantal i aktuell åldersgrupp och ett index 

som tar hänsyn till andelen barn till föräldrar med högst grundskoleutbildning respektive andelen 

barn som har två utlandsfödda föräldrar. Indexet grundar sig till 30 % på utbildningsnivån och till 

70 % på utlandsandelen. 

 

Alla nämnder får särskild tilldelning av resurser för skolskjutsar. Utgångspunkten för tilldelningen 

är respektive nämnds prognosticerade kostnader för 2015. Dessutom beaktas kända kostnadsför-

ändringar för 2016. Kostnaderna för skolskjutsarna har ökat betydligt under de senaste åren, vil-

ket påverkar resurstilldelningen. 

 

För att kompensera för kostnader för små skolenheter genererar följande skolor ett tillägg på 700 

tkr per skola: Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala, Äspered, Borgstena, Bredared, 

Sandhult, Kinnarumma och Svaneholm.  
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Till fritidshemmen avsattes i 2015 års budget 117,7 mnkr. För 2015 avdelas 123,7 mnkr. 88 % 

ingår i en basresurs som fördelas efter invånarantal i åldrarna 6-9 år. Barnantalet i den aktuella 

åldersgruppen väntas öka med 3,15 %. Resurstilldelningen ökas proportionellt till befolkningsök-

ningen. Därutöver tilldelas tilläggsresurser grundat på invånarantalet i respektive åldersgrupp och 

ett index som tar hänsyn till andelen barn till förvärvsarbetande föräldrar respektive andelen barn 

med två utlandsfödda föräldrar. Indexet grundar sig till 70 % på förvärvsandelen och till 30 % på 

utlandsandelen, vilket är samma index som för förskolan.  

 

För 2015 avsattes för grundskolan 10 mnkr per år, i fyra år, för ett särskilt Skollyft. För 2016 ingår 

dessa medel i ramen för skolan. Medlen ska användas till ämnesspecifika kompetensutveckl-

ingsinsatser för lärarna. Planen är att varje år de kommande tre åren ha med medlen för ett skoll-

lyft. Stadsdelarna ska i tertialrapporter till Kommunstyrelsen redovisa hur medlen använts under 

året.   

Riktade stadsbidrag kommer till skolan bland annat den s.k. lågstadiesatsningen som ger Borås 

Stad ca 21 mnkr per läsår från och med höstterminen 2015 

 

Förskola och annan pedagogisk verksamhet 
I 2015 års budget avsattes 612,0 mnkr. Dessutom avsattes 6,5 mnkr till den kommungemen-

samma verksamheten. För 2016 avdelas 653,8  mnkr, varav 647,2  mnkr till stadsdelsverksamhet-

en och 6,6 mnkr till den kommungemensamma verksamheten. Häri ingår en satsning på pedago-

giska måltider på 2,1mnkr samt en satsning på 15,0 mkr som är kvalitetshöjande i verksamheten. 

Hänsyn har tagits till förändringar av antalet barn i den aktuella åldersgruppen. Barnen i för-

skoleåldrarna väntas öka med 1,86 %. Resurstilldelningen ökas proportionellt till befolkningsök-

ningen.  

 

647,2 mnkr fördelas till de tre stadsdelsnämnderna enligt följande principer. Till en basresurs 

avdelas 88 % av den tillgängliga resursen. Basresursen fördelas efter invånarantal i åldrarna 1-5 år. 

Därutöver tilldelas tilläggsresurser grundat på invånarantalet och ett index som tar hänsyn till 

andelen barn till förvärvsarbetande föräldrar respektive andelen barn med två utlandsfödda för-

äldrar. Indexet grundar sig till 70 % på förvärvsandelen och till 30 % på utlandsandelen.  

 

Verksamheten får cirka 33,0 mnkr i statsbidrag för intäktsbortfallet till följd av maxtaxan. Detta är 

en minskning som kompenseras av att det finns möjlighet att ta ut högre avgifter.  Detta ska för-

delas till stadsdelsnämnderna. Kommunstyrelsen anser att Kommunfullmäktige, i likhet med 

tidigare, ska ge Kommunstyrelsen ett bemyndigande att göra detta. Kommunstyrelsens avsikt är 

att i likhet med 2015 fördela detta med resursfördelningsmodellens relativa andelar som grund.  
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De kommuner, som infört maxtaxa, får ett särskilt statsbidrag för att höja kvaliteten i barnomsor-

gen. Detta beräknas för 2016 till cirka 5,6 mnkr. Kommunstyrelsen anser att statsbidraget ska 

användas till att anställa personal i barnomsorgen, vilket kan innebära färre barn i grupperna. 

Även för detta statsbidrag bör Kommunfullmäktige ge Kommunstyrelsen ett bemyndigande att 

besluta om fördelningen till Stadsdelsnämnderna. Kommunstyrelsens avsikt är att i likhet med 

2015 använda principerna för resursfördelningsmodellen vid fördelningen av detta statsbidrag. 

Då dessa statsbidrag har sänkts inför 2016 så kompenseras detta med en höjning av avgiften i 

enlighet med det avgiftsbelopp som Statens Skolverk redovisar. 

 

Till detta kommer ytterligare statsbidrag för förskoleverksamheten bland annat för att inte öka 

barnantalet på avdelningarna. Utformningen är 30 000 kr per plats som grupperna minskas med 

eller där vi undviker en planerad utökning. 

 

Individ- och familjeomsorg 
I 2015 års budget avsattes 183,4 mnkr, varav 30,5 mnkr till den kommungemensamma verksam-

heten. För 2016 avdelas 185,8 mkr, varav 153,5 mnkr till stadsdelsverksamheten och 32,3 mnkr 

för den kommungemensamma verksamheten. 

 

För 2016 innebär detta att Norr tilldelas 31,0 mnkr, Väster 59,1  mnkr och Öster 63,4 mnkr. Här 

ingår de resurser som kommundelsnämnderna Brämhult, Norrby och Sjöbo tidigare haft för 

förebyggande insatser i bostadsområdena. 

 

I tilldelningen till Väster ingår 2,0 mnkr till en riktad resurs för integrationsinsatser på Norrby.   

 

Stadsdelsnämnderna Väster och Norr har kommungemensamma uppgifter. Cirka 26,6 mnkr av-

sätts till Väster för kommungemensamma uppgifter. Till Norr avsätts cirka 6,2 mnkr för ansvaret 

för asylsökande barn och ungdomar och för kommunplacerade ensamkommande barn och ung-

domar samt för koloniverksamhet.  

 

Till Västers kommungemensamma verksamhet överförs 0,6 mnkr för Barnhus som startat hösten 

2015. Dessutom överförs 1,5 mnkr till Arbetlivsnämnden för arbetet med våld i nära relationer. 

Från Arbetslivsnämnden överförs 0,7 mnkr till kommungemensam IFO inom Stadsdelsnämnd 

Väster för driften av ungdomsboendet.  
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Äldreomsorg 
I 2015 års budget avsattes 1 105,8 mnkr, varav 48,8 mnkr för den kommungemensamma verk-

samheten. För 2016 avdelas 1 136,6 mnkr, varav 1 082,8 till stadsdelsverksamheten och 53,8 mnkr 

till kommungemensamma verksamheter.  

 

Östers kommungemensamma verksamhet tillförs 2,4 mnkr. Dessa är riktade till finansiering av 

uppgifter som tidigare betalats av stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgnämnden samt Arbetslivs-

nämnden gemensamt. Det avser personalkostnader för tjänster inom servicedesk och tjänster för 

det nya bemanningssystemet. Omfördelning sker från äldreomsorgen (80 %) samt Sociala om-

sorgsnämnden (18 %) och Arbetslivsnämnden (2 %). Dessutom omfördelas från äldreomsorgen 

2,0 mnkr till den kommungemensamma äldreomsorgen på Stadsdel Öster dels för att anställa en 

frivilligsamordnare och dels för att komma närmare den nivå som det planerats för. 

 

1 082,8 mnkr fördelas till de tre stadsdelsnämnderna enligt de principer som anges nedan. 

 

Tilldelningen förändras p.g.a. att antalet invånare i åldrarna 85 år och äldre ökar med 0,34 %, 

antalet invånare i gruppen 75-84 år ökar med 2,15 % samt att antalet invånare i gruppen 65-74 år 

ökar med 0,87 %. Resurstilldelningen förändras i samma proportion som befolkningsförändring-

en. 

 

Resurstilldelningen till äldreomsorgen innehåller flera delmoment. Resurser avsätts till var och en 

av åldersgrupperna 65-74 år, 75-84 år samt 85 år och äldre. 

 

Resurserna fördelas så att gruppen 74-84 år får 5 gånger mer och gruppen 85 år och äldre får 20 

gånger mer än gruppen 65-74 år, allt räknat per invånare. Inom var och en av de tre grupperna 

används ett strukturindex som grundar sig på andelen ensamstående.  

 

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, d.v.s. här finns ingen basresurs. 

 

Kommunstyrelsen fastställer i ett särskilt beslut de produktionsersättningar som gäller för respek-

tive äldreboende. Från början avsåg dessa ersättningar enbart boenden med heldygnsomsorg. 

Eftersom boendena med hemtjänstinsatser alltmer används för samma målgrupp infördes ett 

liknande produktionsersättningssystem för dessa för alla nya inflyttningar fr. o m 1 april 2004. 
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Produktionsersättningarna grundar sig i princip på att anläggningarna ska vara fullbelagda, dock 

med hänsyn till viss tomhet vid in- och utflyttning. Den senaste tiden har antalet tomma platser 

ökat. Dock gäller fortfarande att det är av största vikt att producenten så långt som möjligt anpas-

sar produktionskostnaden till att platser ibland står tomma. Producenterna kan för 2016 räkna 

med en kompensation för tomma platser med 60 % av den genomsnittliga produktionskostnaden 

för varje plats. Uppräkning har skett med 1,8 % som motsvarar den generella ramuppräkningen 

för äldreomsorgen. Dessutom tas hänsyn till faktiska lokalkostnader och kapitalkostnader.  

En avgift för trygghetslarm med 100 kr per månad kommer att införas från och med januari 

2016. 

Från och med 1 januari 2016 kommer det finnas en samlad enhet för all biståndsbedömning inom 

äldreomsorgen.  

De delade turernas avskaffande, som var ett pilotprojekt i Stadsdelsnämnd Norr, skall nu ske 

inom hela äldreomsorgen. Arbetet med att avskaffa delade turer fortsäter enligt tidigare fattat 

beslut. Sammanhållen arbetsdag utan ett lång obetalt uppehåll mitt i dagen ger erfarenhetsmässigt 

bättre hälsa och arbetsmiljö för arbetstagaren och en jämnare bemanning. Detta kan bland annat 

ge möjlighet till fler aktiviteter under helger och bättre kontinuitet genom högre personaltäthet. 

Detta skall finansieras med det statsbidrag som socialstyrelsen fördelar till äldreomsorgen under 

2015 – 2018 med ca 20 mnkr årligen 

 

 

Totala kommunbidrag 
För 2016 avsätts totalt 3 345 340 tkr till kommunbidrag till stadsdelsnämnderna. Tilldelningen till de 

olika verksamhetsområdena framgår av nedanstående tabell. 

Kommunbidrag per verksamhetsområde   tkr 
 2014 2015 2016 
Administration 54 100 54 500 55 500 
- varav kommungemensam 0 0 0 
- varav stadsdel 54 100 54 500 55 500 
Fritid 36 500 36 900 37 650 
- varav kommungemensam 1 100 1 300 1 350 
- varav stadsdel 35 400 35 600 36 300 
Kultur 21 700 21 900 22 300 
- varav kommungemensam 0 0 0 
- varav stadsdel 21 700 21 900 22 300 
Grundskola inkl särskola, fritidshem 1 145 100 1 199 600 1 253 650 
- varav kommungemensam 40 450 32 300 32 850 
- varav stadsdel 1 104 000 1 167 300  1 220 800 
Förskola 573 100 612 000 653 800 
- varav kommungemensam 6 100 6 500 6 600 
- varav stadsdel 567 300 605 500 647 200 
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Kommunbidrag per verksamhetsområde   tkr 
 2014 2015 2016 
Individ- och familjeomsorg 181 500 183 400 185 860 
- varav kommungemensam 29 900 30 500 32 310 
- varav stadsdel 151 600 152 900 153 550 
Äldreomsorg 1 074 400 1 105 900 1 136 580 
- varav kommungemensam 44 200 48 800 53 780 
- varav stadsdel 1 030 500 1 057 100 1 082 800 
Summa 3 086 350 3 214 200 3 345 340 
- varav kommungemensam 121 750 119 400 126 890 
- varav stadsdel 2 964 600 3 094 800 3 218 450 
 

Statens resurstilldelning till kommunerna sker i allt väsentligt i ett generellt system med skatter 

och skatteutjämningsbidrag. Kommunfullmäktige fördelar dessa till nämnderna som kommunbi-

drag (något förenklat uttryckt). I likhet med 2015 finns statsbidrag till kvalitetshöjande insatser i 

förskola och som kompensation för intäktsbortfall till följd av maxtaxan för förskola och fritids-

hem. Detta innebär att Stadsdelsnämnderna utöver de kommunbidrag som anges ovan även dis-

ponerar statsbidrag på cirka 38,6 mnkr till dessa verksamheter.  Dessutom tillkommer sådana 

statsbidrag som är riktade till särskilda specificerade åtgärder framför allt inom skola, förskola och 

äldreomsorg. 

För ensamkommande barn erhåller Stadsdelsnämnd Norr statsbidrag för denna verksamhet och 

det är viktigt att de fördelas till berörda nämnder då samtliga kostnader skall finansieras av stats-

bidragen.  

I några få fall finns särskilt riktade resurstillskott till vissa verksamheter inom kommunbidraget till 

respektive nämnds kommungemensamma verksamhet. Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för 

bidrag till det finska dagcentret vid Hultasjögatan.  
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Nya uppdrag 2016  
Både i skolan och i omsorgerna är vardagliga möten kring maten viktiga. Mat lagad från grunden 

och på nära håll är målet, och tillagningskök ska så långt möjligt finnas i alla kommunala verk-

samheter som erbjuder måltider. En plan för att nå det målet ska arbetas fram av Stadsdelsnämnd 

Väster under 2016. 

 

Olika typer av boenden ska finnas, från trygghetsboenden till kompletta vård- och omsorgsboen-

den. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av sådana boenden och en plan som 

bland annat fastställer hur detta arbete ska bedrivas ska finnas klar under 2016. Planen ska tas 

fram av Stadsdelsnämnd Öster. 

 

Under 2016 ska behovet av ytterligare avdelningar i äldreomsorgen med språklig inriktning utre-

das och om behov finns inrättas. Uppdraget utförs av Stadsdelsnämnd Öster 

 

Träffpunkt Simonsland – Borås Stads mötesplats för äldre, för människor med funktionsnedsätt-

ning och för anhöriga – ska kompletteras med en frivilligsamordnare och lots till verksamheten 

för människor med funktionsnedsättning. Uppdraget utförs av Stadsdelsnämnd Öster 

 

Antalet platser på vård- och omsorgsboenden ska anpassas till genomsnittligt förväntat behov av 

ca 30 tomplatser. Uppdraget utförs av Stadsdelsnämnd Öster 

 

På försök ska en verksamhet startas i Träffpunkt Simonslands regi där frivilliga tar med sig äldre 

passagerare på cykelutflykter. Uppdraget utförs av Stadsdelsnämnd Öster 

 

Träffpunkt Simonsland har behov av fler större möteslokaler, samt att flera föreningar och orga-

nisationer står på kö till kontor. Stadsdelsnämnd Öster får i uppdrag att utreda hur behovet kan 

lösas. 

 

De administrativa rutinerna kring biståndsbedömningen ska ses över och förbättras. Uppdraget 

utförs av samtliga stadsdelsnämnder. 

 

Förskolan, skolan och gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Ingen elev ska behöva riskera att 

tvingas avstå från någon aktivitet av ekonomiska skäl. Uppdraget utförs av samtliga stadsdels-

nämnder. 
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Varje grundskola i Borås ska avsätta en summa pengar som ställs till elevrådets fria förfogande, 

som en del i arbetet med att öka elevers möjlighet till verkligt inflytande över sin arbetsplats. 

Uppdraget utförs av samtliga stadsdelsnämnder. 

 

Värdegrund/toleransarbetet Bra kompis ska återinföras i Borås Stads grundskolor. Uppdraget 

utförs av samtliga stadsdelsnämnder. 

 

Antalet kemikalier i skolor och grundskolor ska minimeras, både när det gäller mat, byggmaterial, 

inventarier och städprodukter. Uppdraget utförs av samtliga stadsdelsnämnder. 

 

Mål ska sättas för genomsnittlig klimatpåverkan för de måltider Borås Stad serverar i sina verk-
samheter. Med sikte på ständig förbättring skärps målet från år till år. Uppdraget utförs av Stads-
delsnämnd Väster. 
 
Arbetet med att avskaffa delade turer ska fortsätta enligt tidigare beslut. Uppdraget utförs av 
samtliga stadsdelsnämnder. 
 
Stadsdelsnämnd Väster uppdras på nytt försök med matlagning i hemmet inom hemtjänsten. 
 
Stadsdelsnämnd Öster uppdras inrätta funktion Äldreombudsman. 
 

Stadsdelsnämnd Norr uppdras att inrätta funktion elevombud. 

 

Stadsdelsnämnderna uppdras tillämpa SkolFam-modellen. 

 

Investeringar 
 
Grundskolor 
 
 

Ombyggnad av Bodaskolan i kombination med nytt stadsdelskontor 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en omfattande ombyggnad av Bodaskolan. Utöver att 

avhjälpa byggnadstekniska problem och modernisera lokallösningarna ingår kontorslokaler. Pro-

jektet har delats i två etapper. Den första etappen omfattade lokalerna för årskurserna 1 – 6 och 

slutfördes under 2012.  

 

Den andra delen omfattar lokaler för årskurs 7-9. Totalutgiften beräknas till 164,5 mnkr. Kom-

munstyrelsen avsätter 164,5 mnkr, varav 54,9 mnkr under 2016. Arbetena har beräknats att slut-

föras under 2016.  
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Fristadskolan 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en ombyggnad av Fristadskolan för att modernisera 

högstadieskolan och erhålla nya funktioner. Byggnaden är i stort behov av energieffektiviserande 

åtgärder. I budgeten avsätt 43,7 mnkr varav 16,7 mnkr  2016. 

 

Särlaskolan 
Lokalförsörjningsnämnden har fått ett anslag om 16 mnkr då det finns ett omfattande behov att 

renovera Särlaskolan. Denna första etapp avdelas för att åtgärda byggnadens yttre delar. I budge-

ten avsätts 16 mnkr varav 5 mnkr under 2016. Dessa åtgärder beräknas vara färdiga 2017. Detta 

kan ses som en första del i att renovera skolan. 

  

Förskola 
 
Förskola Sparsör 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med sex avdelningar byggs i Sparsör. 

Bakgrunden är att antalet barn ökar i upptagningsområdet samt att möjligheten att placera barn i 

Fristad tätort minskar. Dessutom lämnas förhyrda lokaler. Kommunstyrelsen avsätter 30,5 mnkr 

under åren 2016-2017 varav 1 mnkr 2015.  

 

Förskola Fristad Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med sex avdelning-

ar byggs i Fristad. Bakgrunden är att antalet barn väntas öka. Kommunstyrelsen avsätter 32,0 

mnkr under åren 2016-2017 varav 2 mnkr 2016.  

 

Förskola Sagavallen 
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med sex avdelningar byggs vid Saga-

vallen. Kommunstyrelsen avsätter 30,2 mnkr varav 24 mnkr under 2016. Förskolan beräknas vara 

färdig i slutet av 2016.   

Förskola Dammsvedjan 
Lokalförsörjningsnämnden har dels föreslagit att en ny förskola med sju avdelningar byggs på 

Dammsvedjan. Kommunstyrelsen avsätter 33,6 mnkr, varav 17,9 mnkr under 2016. 

 

Förskola Bergsäter 

Lokalförsörjningsnämnden har förslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs på Bergsäter. 

Kommunstyrelsen avsätter 32,0 mnkr, varav 0,5 mnkr för 2016 

 

Förskola Sjömarken 
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Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola byggs i Sjömarken. Kommunstyrelsen 

avsätter 31,5 mnkr för en förskola för 120 barn med byggstart 2017.  

 

 

 

Förskola Göta 
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs på Göta 

Behovet är här mycket stort bland annat beroende på befolkningsutvecklingen samt att det 

kommer att finnas möjlighet att lämna ej funktionella lokaler och paviljonger.  Kommunstyrelsen 

avsätter 31,5 mnkr under 2017 och 2018.   

  

Förskola Trandared 
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit nybyggnad av en förskola med sex avdelningar vid 

Kransmossen. Den skulle ersätta två avdelningar, som i dag finns i paviljonger. Utgiften har be-

räknats till 30,8 mnkr. Därutöver tillkommer i Lokalförsörjningsnämndens förslag ytterligare 4,3 

mnkr för arbeten för ändring av fotbollsplan och parkeringsplats som blir en följd av etableringen 

av förskolan.  

Kommunstyrelsen avsätter 30,8 mnkr, varav 24,6 mnkr under 2016.  

 

Förskola Gånghester 

Lokalförsörjningsnämnden har förslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs i Gånghester. 

Kommunstyrelsen har avsatt 31,5 mnkr med byggstart 2017. 

 

Förskola Sandared 

Lokalförsörjningsnämnden har förslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs i Sandared. 

Kommunstyrelsen har avsatt 31,5mnkr med byggstart 2018. 

 

Förskola Brämhult 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs i Brämhult. 

Läget har ännu inte specificerats. Kommunstyrelsen avsätter 34,0 mnkr och byggstart planeras till 

2016. För 2016 avsätt 2 mnkr.   

 

Förskola vid Sjöboskolan 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs vid Sjö-

boskolan. Kommunstyrelsen sätter av 31,5 mnkr med en planerad byggstart 2018. 
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Förskola Dalsjöfors 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs i Dalsjöfors. 

Kommunstyrelsen sätter av 31,5 mnkr med en planerad byggstart 2018. 

 

 

Förskola Fristad 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs i Fristad. 

Kommunstyrelsen sätter av 31,5 mnkr med en planerad byggstart 2018. 

 

Förskola Centrum 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs i Centrum.  

Kommunstyrelsen sätter av 31,5 mnkr med en planerad byggstart 2018. 

 

Förskola Centrala Byttorp 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs på Centrala 

Byttorp.  Kommunstyrelsen sätter av 31,5 mnkr med en planerad byggstart 2018. 

 

Förskola Hässleholmen 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs på Hässle-

holmen. Kommunstyrelen sätter av 31,5 mnkr med en planerad byggstart 2016. 

 

Förskolor, inventarier 

Samtliga stadsdelsnämnder har redovisat förslag att investeringsutrymme skall avsättas för inven-

tarieanskaffningar till nya förskolor. Kommunstyrelsen avsätter 5,4 mnkr, varav 2,4 under 2016. 

Avsikten är att lägga fast en norm för anslagen till inventarier i samband med nybyggnader. 

 

Fritid 

En ombyggnad av fritidsgården på Norrby planeras under 2016 för att få till ett bättre utnytt-

jande av lokalen. Kommunstyrelsen sätter av 1,5 mnkr under 2016. 
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Verksamhetsmått 
Nedan redovisas i tabellform jämförelsetal på kommuntotal nivå för Stadsdelsnämndernas verk-

samhet. Verksamhetsmåtten 2016 baserar sig på nämndernas inlämnade budgetar i augusti. För-

ändringar under budgetprocessen som påverkar verksamhetsmåtten kan i nuläget inte tas hänsyn 

till.    

 

Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Fritidsverksamhet    

Antal fritidsgårdar 17 17 17 

Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård 163 164 164 

Öppethållande dagar per vecka 6 6 6 

    

Kultur    

Antal folkbibliotek 10 10 10 

Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek 127 123 111 

    

Skola    

Grundskola    

Antal elever från stadsdelen i grundskola 10 433 10 682 11 108 

Antal individintegrerade elever från stadsdelen 18 15 30 

Antal egna elever i fristående skola 1 296 1 393 1 437 

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommunge-
mensamma specialskolor 

9 100 9 269 9 556 

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

3 445 3 482 3 615 

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

2 955 3 022 3 099 

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

2 700 2 765 2 842 

Total kostnad per elev, exkl. skolskjutsar, i stads-
delens skolor, kr 

83 614 82 605 82 848 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Kostnad för administration per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

6 730 6 647 6 628 

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

5 444 5 440 5 553 

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, 
kr 

2 731 3 251 3 335 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, 
kr 

18 686 18 798 18 043 

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

42 191 40 818 42 089 

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

3 653 4 100 3 594 

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

3 425 2 765 2 832 

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

755 786 775 

Lokalyta per elev, m² 15,0 14,8 14,3 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 12,3 13,2 12,2 

Antal elever per lärare exkl. lärare i svenska som 
andraspråk  

 13,6 13,6 

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 
100 elever 

1,5 1,6 1,6 

Antal egna elever med skolskjuts 3 832 3 404 3 029 

    

Förskoleklass    

Antal elever från stadsdelen i förskoleklass 1 277 1 265 1 352 

Antal elever i fristående verksamhet 59 69 64 

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser 1 217 1 212 1 278 

Total nettokostnad per elev i stadsdelens försko-
leklasser 

40 160 44 977 44 445 

Kostnad för personal per elev i stadsdelens för-
skoleklasser 

24 852 28 999 28 622 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens försko-
leklasser 

9 075 9 599 9 561 

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskole-
klasser 

6 233 6 378 6 261 

Elever per heltid pedagogisk personal 18,5 18,1 18,7 

    

Obligatorisk särskola    

Antal elever i särskola 91 95 82 

136



Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Antal elever i kommunens särskola 92 88 96 

Antal elever från annan kommun 4 3 2 

Antal elever från kommunen hos annan huvud-
man 

1 0 0 

Nettokostnad per elev i kommunens skolor, kr 354 245 384 891 360 662 

Antal elever per heltidslärare 3,6 3,6 3,0 

Antal elever per heltid elevassistent 3,1 3,4 4,9 

    

Fritidshem    

Antal placerade barn från egen stadsdel. 4 201 4 366 4 392 

varav barn i fristående verksamhet 249 255 260 

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

80 76 76 

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 13 14 13 

Antal producerade platser i stadsdelen 3 353 3 626 3 712 

Antal inskrivna barn i stadsdelen 3 886 4 022 4 131 

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 40 439 39 265 39 009 

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr 27 479 26 330 25 701 

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr 7 780 7 478 7 970 

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr 5 179 5 457 5 338 

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 20,8 21,1 22,0 

    

Förskola    

Antal placerade barn från egen stadsdel 5 807 5 936 6 060 

varav barn i fristående verksamhet 389  405 433 

varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen 4 4 4 

varav barn i enskild pedagogisk omsorg 13 16 23 

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, 
% 

89 89 87 

varav andelen placerade egna barn i förskola, % 89 89 87 

varav andelen placerade egna barn i pedagogisk 
omsorg, % 

0 0 0 

Antal vårdnadsbidrag 154 145 145 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Antal producerade platser i stadsdelen. 4 240 4 445 4 526 

Antal inskrivna barn i stadsdelen. 5 421 5 591 5 677 

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr. 135 181 137 867 141 434 

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr. 95 209 100 352 103 222 

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr. 21 642  21 948  22 202 

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr. 18 330 15 567 16 010 

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal. 6,3 6,3 6,3 

Barn på förskola där barnen deltar vid planering 
av förskolans (veckans) aktiviteter, andel i %. 

 
 

98,9 

    

Pedagogisk omsorg, upp till 5 år    

Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska 
omsorg, upp till 5 år 

4 4 4 

    

Öppna förskolor    

Öppethållande timmar per vecka 37 39 37 

Antal öppna förskolor 6 6 6 

    

Individ- och familjeomsorg för barn och ung-
domar 

 
 

 

Barn och ungdom 0-20 år    

Antal aktualiserade barn och ungdomar 1 800 1 868 1 850 

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

7,3 7,4 6,8 

    

Öppenvård    

Antal barn/ungdomar som är föremål för individu-
ellt behovsprövade öppna insatser 

594 578 650 

Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i 
individuellt behovsprövade öppna insatser. 

52 458 45 867 44 388 

    

Familjehem    

Antal placerade barn/ungdomar, 161 158 155 

Antal asylsökande 36 26 35 

Antal vårddygn per placerad 284 287 286 

Nettokostnad per vårddygn, kr 748 863 830 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

    

Institutioner för 0-12-åringar    

Antal placerade barn/ungdomar 13 15 13 

Antal asylsökande. 8 8 8 

Antal vårddygn per placerad. 17 31 34 

Nettokostnad per vårddygn, kr. 4 119 3 558 4 220 

    

Institutioner för 13-20-åringar    

Antal placerade barn/ungdomar. 45 44 32 

Antal asylsökande, 61 45 95 

Antal vårddygn per placerad, 191 193 185 

Nettokostnad per vårddygn, kr, 3 644 3 558 4 220 

    

Äldreomsorg    

Insatser i ordinärt boende    

Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 
år 

2 982 3 137 2 550 

varav brukare över 65 år 2 783 2 991 2 405 

    

Utförd tid    

Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar 461 626 461 040 454 600 

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

156 087 151 400 164 400 

Brukartid, % 59,3 63,2 63,1 

Bruttokostnad per utförd timma hos brukare inter-
na utförare, kr 

541 522 535 

    

Matdistribution    

Antal personer med matdistribution 897 860 755 

    

Sjuksköterskor i ordinärt boende    

Antal brukare med sjuksköterskeinsatser - 2 720 2 500 

    

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i 
ordinärt boende 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Antal brukare med rehabiliteringsinsatser - 2 593 2 500 

    

Särskilda boendeformer med hemtjänst enl. 
SOL 

 
 

 

Antal köpta platser. 101 101 102 

Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel. 

113 113 113 

    

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg 
enl SoL 

 
 

 

Antal köpta platser 709 694 690 

Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel 

827 822 822 

Antal entreprenadplatser 86 86 86 

Antal icke boråsare på vård- och omsorgsboende 21 26 26 

    

Korttidsvård    

Antal producerade korttidsplatser 98 84 82 

Antal belagda dygn med korttidsvård 27 786 28 930 29 128 

Bruttokostnad per vårddygn, kr 2 827 2 411 2 527 

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna 
stadsdelsinvånare 

24 261 18 520 19 845 

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 670 562 539 

Antal dygn per person med korttidsvård 36 37 36 

    

Övrigt    

Trygghetstelefoner 3 348 3 015 3 305 

Antal hemvårdsbidrag 239 215 204 

    

Egen organisation    

Andel personer som har heltidsanställningar. 97 92 98 
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Verksamhetsmått stadsdelsnämnderna 2016     
  Norr Väster Öster totalt/snitt 

Fritidsverksamhet         
Antal fritidsgårdar 5 6 6 17 
Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård 162 150 181 164 
Öppethållande dagar per vecka 7 6 6 6 
     

Kultur     
Antal folkbibliotek 2 5 3 10 
Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek 86 132 114 111 
     

Skola     
Grundskola     
Antal elever från stadsdelen i grundskola 2 852 4 380 3 876 11 108 
Antal individintegrerade elever från stadsdelen 6 6 18 30 
Antal egna elever i fristående skola 307 765 365 1 437 
Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommunge-
mensamma specialskolor 2 735 3 658 3 163 9 556 

Antal elever i åk 1-3 i stadsdelens skolor, ej 
kommungemensamma specialskolor 990 1 366 1 259 3 615 

Antal elever i åk 4-6 i stadsdelens skolor, ej 
kommungemensamma specialskolor 865 1 098 1 136 3 099 

Antal elever i åk 7-9 i stadsdelens skolor, ej 
kommungemensamma specialskolor 880 1 194 768 2 842 

Total kostnad per elev, exkl. skolskjutsar, i 
stadsdelens skolor, kr 76 394 83 832 87 292 82 848 

Kostnad för administration per elev i stadsdelens 
skolor, kr 6 643 6 980 6 207 6 628 

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens 
skolor, kr  5 009 5 575 5 998 5 553 

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens sko-
lor, kr 2 711 3 167 4 069 3 335 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, 
kr 16 300 18 419 19 114 18 043 

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens 
skolor, kr 39 178 44 005 42 389 42 089 

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsde-
lens skolor, kr 2 845 2 518 5 488 3 594 

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens 
skolor, kr 3 000 2 476 3 100 2 832 

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens 
skolor, kr 708 692 928 775 
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Verksamhetsmått stadsdelsnämnderna 2016     
  Norr Väster Öster totalt/snitt 
Lokalyta per elev, m² 

14,7 14,0 14,4 14,3 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 13,7 13,0 12,9 12,2* 
Antal elever per lärare exkl. lärare i svenska som 
andraspråk 13,9 13,3 13,5 12,6* 

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 
100 elever 1,2 1,2 2,4 1,6 

Antal egna elever med skolskjuts 670 1 556 803 3 029 
*12,2 respektive 12,6 är antal elever per lärare 
inklusive kommungemensam verksamhet. Re-
spektive stadsdel redovisar endast sin del därför 
avviker delarna mot totalen. 

    

     
Förskoleklass     
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass 343 528 481 1 352 
Antal elever i fristående verksamhet 9 45 10 64 
Antal elever i stadsdelens förskoleklasser 345 470 463 1 278 
Total nettokostnad per elev i stadsdelens försko-
leklasser 47 389 46 111 40 559 44 445 

Kostnad för personal per elev i stadsdelens för-
skoleklasser 24 741 29 223 29 415 28 622 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens försko-
leklasser 14 330 10 965 4 583 9 561 

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskole-
klasser 6 317 5 924 6 562 6 261 

Elever per heltid pedagogisk personal 21,6 18,1 17,5 18,7 
     
Obligatorisk särskola     
Antal elever i särskola 17 39 26 82 
Antal elever i kommunens särskola 96 - - 96 
Antal elever från annan kommun 2 - - 2 
Antal elever från kommunen hos annan huvud-
man 0 - - 0 

Nettokostnad per elev i kommunens skolor, kr 360 662 - - 360 662 
Antal elever per heltidslärare 3,0 - - 3,0 
Antal elever per heltid elevassistent 4,9 - - 4,9 
     
Fritidshem     
Antal placerade barn från egen stadsdel. 1 200 1 680 1 512 4 392 
varav barn i fristående verksamhet 31 182 47 260 
Andel placerade barn som går i förskoleklass och 
åk 1-3, % 86 72 74 76 

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 14 13 12 13 
Antal producerade platser i stadsdelen 

1 182 1 380 1 150 3 712 
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Verksamhetsmått stadsdelsnämnderna 2016     
  Norr Väster Öster totalt/snitt 
Antal inskrivna barn i stadsdelen 

1 238 1 454 1 439 4 131 

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 
35 628  42 544 38 241 39 009 

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr 24 050 24 715 28 580 25 701 
Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr 7 443 11 554 4 210 7 970 
Övriga kostnader per heltidsbarn, kr 

 4 135 6 275 5 450 5 338 

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 20,9 22 4 22,7 22,0 
     
Förskola     
Antal placerade barn från egen stadsdel 1 620 2 340 2 100 6 060 
varav barn i fristående verksamhet 128 200 105 433 
varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen 0 0 4 4 
varav barn i enskild pedagogisk omsorg 5 10 8 23 
Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, 
% 87 89 86 87 

varav andelen placerade egna barn i förskola, % 87 89 86 87 
varav andelen placerade egna barn i pedagogisk 
omsorg, % 0 0 0 0 

Antal vårdnadsbidrag 145 - - 145 
Antal producerade platser i stadsdelen. 1 285 1 674 1 567 4 526 
Antal inskrivna barn i stadsdelen. 1 545 2 126 2 006 5 677 
Bruttokostnad per heltidsbarn, kr. 133 234 141 790 147 777 141 434 
Kostnad för personal per heltidsbarn, kr. 95 861 103 102 109 387 103 222 
Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr. 22 205 22 053 22 358 22 202 
Övriga kostnader per heltidsbarn, kr. 15 168 16 653 16 033 16 010 
Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal. 6,4 6,7 5,8 6,3 
Barn på förskola där barnen deltar vid planering 
av förskolans (veckans) aktiviteter, andel i %. 100 97 100 98,9 

     
Pedagogisk omsorg, upp till 5 år     
Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska 
omsorg, upp till 5 år 0 0 4 4 

     
Öppna förskolor     
Öppethållande timmar per vecka 37 42 37 37 
Antal öppna förskolor 2 2 2 6 
     
Individ- och familjeomsorg för barn 
och ungdomar     

Barn och ungdom 0-20 år     
Antal aktualiserade barn och ungdomar 500 700 650 1 850 
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Verksamhetsmått stadsdelsnämnderna 2016     
  Norr Väster Öster totalt/snitt 
Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-
åringar, % 6,0 6,8 7,7 6,8 

     
Öppenvård     
Antal barn/ungdomar som är föremål för indivi-
duellt behovsprövade öppna insatser 130 270 250 650 

Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i 
individuellt behovsprövade öppna insatser. 50 301 29 930 56 928 44 388 

     
Familjehem     
Antal placerade barn/ungdomar, 35 65 55 155 
Antal asylsökande 35 - - 35 
Antal vårddygn per placerad 300 301 260 286 
Nettokostnad per vårddygn, kr 694 851 902 830 
     
Institutioner för 0-12-åringar     
Antal placerade barn/ungdomar 1 9 3 13 
Antal asylsökande. 8 - - 8 
Antal vårddygn per placerad. 30 15 90 34 
Nettokostnad per vårddygn, kr. 10 170 5 559 7 730 4 220 
     
Institutioner för 13-20-åringar     
Antal placerade barn/ungdomar. 4 7 21 32 
Antal asylsökande, 95 - - 95 
Antal vårddygn per placerad, 195 199 180 185 
Nettokostnad per vårddygn, kr, 4 386 7 379 3 024 4 220 
     
Äldreomsorg     
Insatser i ordinärt boende     
Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 
år 1 200 700 650 2 550 

varav brukare över 65 år 1 150 650 605 2 405 
     
Utförd tid     
Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar 

214 000 135 000 105 600 454 600 

Tid som utförs av extern utförare hos brukare 
enligt hemtjänstvalet, timmar 66 000 49 200 49 200 164 400 

Brukartid, % 
64,0 60,3 65,0 63,1 

Bruttokostnad per utförd timma hos brukare in-
terna utförare, kr 486 602 549 535 

144



Verksamhetsmått stadsdelsnämnderna 2016     
  Norr Väster Öster totalt/snitt 
     
Matdistribution     
Antal personer med matdistribution 375 200 180 755 
     
Sjuksköterskor i ordinärt boende     
Antal brukare med sjuksköterskeinsatser 1 000 800 700 2 500 
     
Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i 
ordinärt boende     

Antal brukare med rehabiliteringsinsatser 1 000 800 700 2 500 
     
Särskilda boendeformer med hemtjänst enl. 
SOL     

Antal köpta platser. 35 10 57 102 
Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel. 62 0 51 113 

     
Särskilda boendeformer med hel-
dygnsomsorg enl. SoL     

Antal köpta platser 258 250 182 690 
Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel 226 260 336 822 

Antal entreprenadplatser 0 86 0 86 
Antal icke boråsare på vård- och omsorgsboende - - 26 26 
     
Korttidsvård     
Antal producerade korttidsplatser 0 16 66 82 
Antal belagda dygn med korttidsvård 0 6 242 22 886 29 128 
Bruttokostnad per vårddygn, kr 0 2 506 2 535 2 527 
Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna 
stadsdelsinvånare 6 205 7 800 5 840 19 845 

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 155 207 177 539 
Antal dygn per person med korttidsvård 40 38 33 36 
     
Övrigt     
Trygghetstelefoner 1 200 1 125 980 3 305 
Antal hemvårdsbidrag 80 70 54 204 
     
Egen organisation     
Andel personer som har heltidsanställningar. 96,0 97,2 100,0 98 
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Stadsdelsnämnden Norr 
 
 
Kommungemensam verksamhet 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 321 824 323 276 350 275 

Kostnader -375 084 -366 826 -394 825 

Nettokostnader -53 224 - 43 550 -44 550 

Kommunbidrag 53 001 43 550 44 550 

Resultat -223 0 0 

Ackumulerat resultat -4 254   

    

    

    
 
 
Nämndens uppgift 
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma uppgifter inom något av nämndernas 

områden. Stadsdelsnämnd Norr ansvarar för uppgifter inom fritid, förskola, skola och fritidshem. 

Förutom att verka som kompetenscentrum inom dessa verksamheter och svara för gemensam 

utveckling inom sakområdena ingår följande: 

 

Finansierade av kommunbidrag 
• Utvecklingsenheten 

• Centrum för flerspråkigt lärande 

• Vårdnadsbidrag 

• Medicinskt ansvarig skolsköterska 

• IT-utveckling i skolan 

 

Ytterligare kommungemensamma uppgifter finns inom fritidsområdet där Norr ansvarar för 

Sommarkoloni och badresor. 

  

Finansierade av internersättningar 
• Särskolan 

• Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS 

• Särskilda undervisningsgrupper i grundskolan 
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• Förberedelseklasser 

 

I verksamhetsområdet ingår, liksom för övriga stadsdelsnämnder, produktion av platser inom 

vård- och omsorgsboende, korttid och dagverksamhet inom äldreomsorgen. Dessa verksamheter 

finansieras av internpriser. 

 

Extern finansiering 
Ansvar för samtliga asylsökande barn och ungdomar som behöver insatser genom Individ- och 

familjeomsorgen. För ensamkommande barn omfattas även tiden efter att de har erhållit uppe-

hållstillstånd. Dessutom ingår ansvar för IFO-insatser för barn i familjer som fått uppehållstill-

stånd men som inte har fått adress i någon stadsdel. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Ett kommunbidrag på 44 550 tkr föreslås. Kommunbidraget för 2015 var 43 550 tkr.  

 

Det finns en betydande osäkerhet om det är möjligt att bedriva verksamheten för asylsökande 

inom ramen för de statsbidrag som nämnden erhåller, vilket är grundprincipen. Kommunstyrel-

sen kommer att följa utvecklingen. 

 

Det är viktigt att de statsbidrag som erhålls för ensamkommande barn fördelas till de nämnder 

som får extra kostnader med anledning av detta då samtliga kostnader för ensamkommande barn 

skall finansieras av statsbidrag. 

 

Verksamheten 2016 
Nämnden anger att prioriterade uppgifter för utvecklingsenheten inom skola och förskola är att 

ta fram en ny utvecklingsplan i nära samarbete med förvaltningarnas chefer samt att stödja ut-

vecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. 

 

 

Beräkningen är att ytterligare 60 ensamkommande flyktingbarn kommer att tas emot under 2016. 

Dessa väntas behöva insatser från socialtjänsten under 3 – 5 år 

 

Nya uppdrag 2016 
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges uppdrag som gäller för samtliga nämnder. 
 
Stadsdelsnämnd Norr uppdras att inrätta funktion elevombud. 
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Stadsdelsverksamhet  
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 154 920 139 192 137 330 

Kostnader -1054 539 -1 065 992 -1 100 730 

Nettokostnader -899 619 -926 800 -963 400 

Kommunbidrag 897 487 926 800 963 400 

Resultat -2 132   

Ackumulerat resultat 3 775   
 
 
Nämndens uppgift 
I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de uppgifter som gäller för alla stadsdels-

nämnder.  

                                                   

Ekonomiska förutsättningar 
Nämnden fick i budgeten för 2015 ett kommunbidrag på 926,8 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår 

för 2016 ett kommunbidrag på 963,4 mnkr. I dessa kostnader är inte eventuella ökade kostnader 

för delade turer med utan de skall finansieras inom det riktade statsbidrag till äldreomsorgen. 

 

Nya uppdrag 2016 
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges uppdrag som gäller för samtliga nämnder. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 4 0 4 4 4 4 

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

19  12 12 12 12 

Andel personer i äldreboende med 
aktuell genomförandeplan, ej äldre än 
sex månader, %. 

77,1  90 90 90 90 

Antal lägenheter som är trygghetsbo-
städer. 

120  142 148 148 148 

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

85   90 90 90 

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

87   92 92 92 

Andel föräldrar som känner sig trygga 
när de lämnar sitt barn på försko-
lan, %. 

96,6 96,8 100 100 100 100 
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Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 
2015 

Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till 
något nationellt gymnasieprogram, %. 

90,0 85,0 100 93 100 100 

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

80,3 78,3 100 88 100 100 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 226,6 226,2 225 230 235 235 

Andel elever i grundskolan som upp-
lever att lärarna i min skola tar hänsyn 
till elevernas åsikter, %. 

   92 100 100 

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

94,3 94,5 100 100 100 100 

Andel elever i åk 5 som upplever att 
läraren förväntar sig att de ska nå 
målen i alla ämnen, %. 

93,8 96,7 100 100 100 100 

Andel elever i åk 8 som upplever att 
läraren förväntar sig att de ska nå 
målen i alla ämnen, %. 

90,3 92,4 100 100 100 100 

Andel ekologiska livsmedel, %.  18,6 24,0 25 40 50 60 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

7,4 8,0 5 5 5 5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

130,6 109,1 95 95 80 60 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

30,0 26,5 32 34 38 40 

 
Investeringar 
I investeringsplanen ingår ny förskola vid Alideberg, ny förskola vid Sjöboskolan, ny förskola i 

Sparsör, ny förskola i Fristad, ny förskola vid Sagavallen samt ombyggnad av Fristdskolan. 

 

Verksamhetsmått 
 
Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Fritidsverksamhet    

Antal fritidsgårdar 5 5 5 

Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård 162 162 162 

Öppethållande dagar per vecka 7 7 7 

    

Kultur    

Antal folkbibliotek 2 2 2 

Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek 86 86 86 

    

Skola    

Grundskola    
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Antal elever från stadsdelen i grundskola 2 652 2 775 2 852 

Antal individintegrerade elever från stadsdelen 7 6 6 

Antal egna elever i fristående skola 304 318 307 

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommunge-
mensamma specialskolor 

2 505 2 604 2 735 

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

891 946 990 

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

795 810 865 

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

819 848 880 

Total kostnad per elev, exkl skolskjutsar, i stads-
delens skolor, kr 

79 753 76 473 76 394 

Kostnad för administration per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

6 735 6 430 6 643 

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

5 384 5 173 5 009 

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, 
kr 

2 489  2 813 2 711 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, 
kr 

17 800 17 800 16 300 

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

38 867 36 314  39 178 

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

3 859 4 202 2 845 

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

4 010 3 006 3 000 

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

609 735 708 

Lokalyta per elev, m² 16,1 15,4 14,7 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 13,0 14,3 13,7 

Antal elever per lärare exkl. lärare i svenska som 
andraspråk 

13,2 14,5 13,9 

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 
100 elever 

1,5 1,4 1,2 

Antal egna elever med skolskjuts 620 600 670 

    

Förskoleklass    

Antal elever från stadsdelen i förskoleklass 332 310 343 

Antal elever i fristående verksamhet 9 9 9 

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser 342 350 345 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Total nettokostnad per elev i stadsdelens försko-
leklasser 

41 828 46 169 47 389 

Kostnad för personal per elev i stadsdelens för-
skoleklasser 

24 623 26 089 26 741 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens försko-
leklasser 

12 055 13 958 14 330 

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskole-
klasser 

5 150 6 123 6 317 

Elever per heltid pedagogisk personal 19,9 18,8 21,6 

    

Obligatorisk särskola    

Antal elever i särskola 16 17 17 

Antal elever i kommunens särskola 92 88 96 

Antal elever från annan kommun 4 3 2 

Antal elever från kommunen hos annan huvud-
man 

1 0 0 

Nettokostnad per elev i kommunens skolor, kr 354 245 384 891 360 662  

Antal elever per heltidslärare 3,6 3,6 3,0 

Antal elever per heltid elevassistent 3,1 3,4 4,9 

    

Fritidshem    

Antal placerade barn från egen stadsdel. 1 108 1 175 1 200 

varav barn i fristående verksamhet 32 30 31 

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

88 83 86 

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 12 17 14 

Antal producerade platser i stadsdelen 960 1 080 1 182 

Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 075 1 130 1 238 

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 42 458 38 658 35 628 

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr 29 909 26 172 24 050 

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr 7 847 8 023 7 443 

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr 4 702 4 463 4 135 

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 19,1 19,5 20,9 

    

Förskola    

Antal placerade barn från egen stadsdel 1 534 1 572 1 620 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

varav barn i fristående verksamhet 107 120 128 

varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen 0 0 0 

varav barn i enskild pedagogisk omsorg 5 5 5 

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, 
% 

87 89 87 

varav andelen placerade egna barn i förskola, % 87 89 87 

varav andelen placerade egna barn i pedagogisk 
omsorg, % 

0 0 0 

Antal vårdnadsbidrag 154 145 145 

Antal producerade platser i stadsdelen. 1 153 1 280 1 285 

Antal inskrivna barn i stadsdelen. 1 461 1 540 1 545 

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr. 138 131 130 221 133 234 

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr. 96 891 94 041 95 861 

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr. 22 292 21 403 22 205 

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr. 18 948 14 778 15 168 

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal. 6,2 6,7 6,4 

Barn på förskola där barnen deltar vid planering 
av förskolans (veckans) aktiviteter, andel i %. 

  100 

    

Pedagogisk omsorg, upp till 5 år    

Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska 
omsorg, upp till 5 år 

0 0 0 

    

Öppna förskolor    

Öppethållande timmar per vecka 33 37 37 

Antal öppna förskolor 2 2 2 

    

Individ- och familjeomsorg för barn och ung-
domar    

Barn och ungdom 0-20 år    

Antal aktualiserade barn och ungdomar 540 490 500 

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

8,5 6,8 6,0 

    

Öppenvård    

Antal barn/ungdomar som är föremål för individu-
ellt behovsprövade öppna insatser 

141 125 130 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i 
individuellt behovsprövade öppna insatser. 

45 655 51 408 50 301 

    

Familjehem    

Antal placerade barn/ungdomar, 34 36 35 

Antal asylsökande 36 26 35 

Antal vårddygn per placerad 283 300 300 

Nettokostnad per vårddygn, kr 660 662 694 

    

Institutioner för 0-12-åringar    

Antal placerade barn/ungdomar 1 1 1 

Antal asylsökande. 8 8 8 

Antal vårddygn per placerad. 1 30 30 

Nettokostnad per vårddygn, kr. 6 040 10 000 10 170 

    

Institutioner för 13-20-åringar    

Antal placerade barn/ungdomar. 5 4 4 

Antal asylsökande, 61 45 95 

Antal vårddygn per placerad, 237 195 195 

Nettokostnad per vårddygn, kr, 3 581 4 313 4 386 

    

Äldreomsorg    

Insatser i ordinärt boende    

Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 
år 

1 206 1 150 1 200 

varav brukare över 65 år 1 137 1 100 1 150 

    

Utförd tid    

Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar 212 600 221 500 214 000 

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

66 926 66 000 66 000 

Brukartid, % 64,7 64,4 64,0 

Bruttokostnad per utförd timma hos brukare inter-
na utförare, kr 

505 470 486 

    

Matdistribution    
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Antal personer med matdistribution 400 450 375 

varav antal personer med kyld mat 360 450 375 

varav antal personer med varm mat 40 0 0 

    

Sjuksköterskor i ordinärt boende    

Antal brukare med sjuksköterskeinsatser - 1 075 1 000 

    

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i 
ordinärt boende    

Antal brukare med rehabiliteringsinsatser - 1 050 1 000 

    

Särskilda boendeformer med hemtjänst enl 
SOL    

Antal köpta platser. 37 35 35 

Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel. 

62 62 62 

    

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg 
enl SoL    

Antal köpta platser 264 258 258 

Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel 

230 226 226 

Antal entreprenadplatser 0 0 0 

    

Korttidsvård    

Antal producerade korttidsplatser 14 0 0 

Antal belagda dygn med korttidsvård 2 307 0 0 

Bruttokostnad per vårddygn, kr 3 671 0 0 

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna 
stadsdelsinvånare 

7 642 6 205 6 205 

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 266 155 155 

Antal dygn per person med korttidsvård 29 40 40 

    

Övrigt    

Trygghetstelefoner 1 244 1 150 1 200 

Antal hemvårdsbidrag 87 80 80 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

    

Egen organisation    
Andel personer som har heltidsanställningar. 96,3 95,0 96,0 

 

155



Stadsdelsnämnden Väster 
 
 
Kommungemensam verksamhet 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 209 917 214 080 195 086 

Kostnader -233 213 -241 130 -223 886 

Nettokostnader -30 296 -27 050 -28 800 

Kommunbidrag 26 850 27 050 28 800 

Resultat -3 446 0 0 

Ackumulerat resultat -1 106   

    
 
Nämndens uppgift 
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma uppgifter inom något av nämndernas 

områden. Stadsdelsnämnden Väster ansvarar för uppgifter inom individ- och familjeomsorg samt 

kost. Förutom att verka som kompetenscentrum inom dessa verksamheter och svara för gemen-

sam utveckling inom sakområdena ingår följande i uppdraget: 

 

Finansierade av kommunbidrag 
• Familjerätt 

• Fält och ungdom 

• Cedern 

• Familjerådgivning 

• Social jour 

• Familjehemsvård 

• Rättshandläggning för individ- och familjeomsorg 

• Kostfrågor 

 

Finansierade av internersättningar 
• Kommunens egna insatser för barn och familj (dialogcentrum). 
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Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget föreslås bli 28,8 mnkr. Kommunbidraget för 2015 var 27,0 mnkr. 

0,6 mnkr är överförda från Individ- och familjeomsorgens (IFO) ram enligt resursfördelnings-

modellen till den kommungemensamma verksamheten för IFO och avser kostnaderna för barn-

hus. Från Arbetlivsnämnden flytta 0,7 mnkr till den kommungemensamma IFO verksamheter för 

som är finansieringen av Ungdomsboendet.  

Då Stadsdelsnämnden Väster nu ansvarar för kostfrågorna i hela kommunen så har nämnden 

ansvaret för fastställandet av måltidspriser inom kommunen. Detta avser inte mattaxan inom vård 

och omsorg som fastställs årligen av kommunstyrelsen 

 

Verksamheten 2016 
En arbetesmodell ”En väg in” ska öka samarbetet mellan myndighets- och insatsfunktionerna 

men också mellan de egna insatsfunktionerna och privata utförare. 

Samverkan både internt och externt är en framgångsfaktor och leder till ett effektivare resursut-

nyttjande där den enskilde ska erhålla vård utifrån de identifierade behoven. 

  

Nya uppdrag 2016 
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges uppdrag som gäller för samtliga nämnder. 

 

Både i skolan och i omsorgerna är vardagliga möten kring maten viktiga. Mat lagad från grunden 

och på nära håll är målet, och tillagningskök ska så långt möjligt finnas i alla kommunala verk-

samheter som erbjuder måltider. En plan för att nå det målet ska arbetas fram under 2016. 

 

Mål ska sättas för genomsnittlig klimatpåverkan för de måltider Borås Stad serverar i sina verk-
samheter. Med sikte på ständig förbättring skärps målet från år till år. 
 
Stadsdelsnämnd Väster uppdras på nytt försök med matlagning i hemmet inom hemtjänsten. 
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Stadsdelsverksamhet  
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 245 462 237 172 237 781 

Kostnader -1 357 733 -1 384 622 -1 421 981 

Nettokostnader -1 112 271 -1 147 450 -1 184 200 

Kommunbidrag 1 107 588 1 147 450  1 184 200 

Resultat -4 713 0 0 

Ackumulerat resultat 562   

    
 
Nämndens uppgift 
I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de uppgifter som gäller för alla stadsdels-

nämnder.  

 

Ekonomiska förutsättningar 
Nämnden fick 2015 ett kommunbidrag på 1 147,5  mnkr. För 2016 föreslås ett kommunbidrag på 

1 184,2  mnkr. I kommunbidraget ingår en förstärkning på 2,0 mnkr för integrationsinsatser på 

Norrby som tidigare har beslutats.   

 

Verksamheten 2016 
Nämnden bedömer att antalet barn i förskolan ökar. I förskoleklass och grundskola väntas cirka 

150 barn tillkomma. Antalet barn i fristående skolor förväntas fortsätta öka.  

 

Antalet barn inom individ- och familjeomsorgens heldygnsvård väntas vara oförändrat. En strä-

van finns att minska antalet dygn per person på institution. 

 

Befolkningsprognosen visar att antalet äldre personer inte väntas öka under den närmaste treårs-

perioden. Behovet av platser på äldreboende väntas minska till en nivå som ligger på samma nivå 

som tidigare.  

 

För 2015 prognosticerar äldreomsorgen ett stort underskott och det är viktigt att nämnden vidta-

ger åtgärder för att under 2016 nå budgetbalans.  

 

Nya uppdrag 2016 
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges uppdrag som gäller för samtliga nämnder. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 
2015 

Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 4 1 4 2 4 4 

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

17  14 14 12 12 

Andel personer i äldreboende med 
aktuell genomförandeplan, ej äldre än 
sex månader, %. 

94,3  94 94 94 100 

Antal lägenheter som är trygghetsbo-
städer. 

8 40 40 40 60 80 

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

   86 89 91 

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

   86 89 91 

Andel föräldrar som känner sig trygga 
när de lämnar sitt barn på försko-
lan, %. 

96,7 97,6 100 98 99 100 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till 
något nationellt gymnasieprogram, %. 

86,4 81,4 89 83 87 100 

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

75,9 74,2 77 76 77 100 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 211,8 210,4 215 212 212 230 

Andel elever i grundskolan som upp-
lever att lärarna i min skola tar hänsyn 
till elevernas åsikter, %. 

   80 85 100 

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

93,1 89,3 100 93 95 100 

Andel elever i åk 5 som upplever att 
läraren förväntar sig att de ska nå 
målen i alla ämnen, %. 

96,3 95,8 100 96 96 100 

Andel elever i åk 8 som upplever att 
läraren förväntar sig att de ska nå 
målen i alla ämnen, %. 

93,3 95,1 100 93 93 100 

Andel ekologiska livsmedel, %. 18,6 24,6 25 40 50 60 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

7,5 8,3 6,9 7,5 6,5 6 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

132,4 132,9 100 110 80 80 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

30,1 27 33 30 33 35 

 

 

 
Investeringar 
I investeringsplanen ingår ny förskola på Dammsvedjan och ombyggnad av fritidsgården på 

Norrby.  
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Verksamhetsmått 
 
Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Fritidsverksamhet    

Antal fritidsgårdar 6 6 6 

Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård 146 150 150 

Öppethållande dagar per vecka 6 6 6 

    

Kultur    

Antal folkbibliotek 5 5 5 

Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek 183 172 132 

    

Skola    

Grundskola    

Antal elever från stadsdelen i grundskola 4 151 4 213 4 380 

Antal individintegrerade elever från stadsdelen 8 6 6 

Antal egna elever i fristående skola 645 715 765 

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommunge-
mensamma specialskolor 

3 604 3 598 3 658 

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

1 358 1 332 1 366 

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

1 074  1 079 1 098 

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

1 172 1 187 1 194 

Total kostnad per elev, exkl skolskjutsar, i stads-
delens skolor, kr 

81 639 83 107 83 832 

Kostnad för administration per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

5 810 7 213 6 980 

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

5 393 5 391 5 575 

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, 
kr 

2 730 2 984 3 167 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, 
kr 

17 990 18 143 18 419 

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

43 811 43 643 44 005 

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

2 241 2 784 2 518 

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens 2 984 2 257 2 476 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

skolor, kr 

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

679 691 692 

Lokalyta per elev, m² 13,9 14,2 14,0 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 12,5 12,5 13,0 

Antal elever per lärare exkl. lärare i svenska som 
andraspråk 

12,8 12,8 13,3 

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 
100 elever 

1,1 1,2 1,2 

Antal egna elever med skolskjuts 1 717 1 634 1 556 

    

Förskoleklass    

Antal elever från stadsdelen i förskoleklass 496 503 528 

Antal elever i fristående verksamhet 38 50 45 

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser 446 427 470 

Total nettokostnad per elev i stadsdelens försko-
leklasser 

45 814 46 797 46 111 

Kostnad för personal per elev i stadsdelens för-
skoleklasser 

27 351 29 649 29 223 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens försko-
leklasser 

10 639 10 813 10 965 

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskole-
klasser 

7 824 6 336 5 924 

Elever per heltid pedagogisk personal 18,6 17,8 18,1 

    

Obligatorisk särskola    

Antal elever i särskola 37 42 39 

    

Fritidshem    

Antal placerade barn från egen stadsdel. 1 686 1 710 1 680 

varav barn i fristående verksamhet 175 180 182 

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

74 74 72 

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 17 12 13 

Antal producerade platser i stadsdelen 1 312 1 400 1 380 

Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 473 1 474 1 454 

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 39 189 40 699 42 544 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr 23 571 24 846 24 715 

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr 10 495 9 808 11 554 

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr 5 123 6 045 6 275 

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 21,8 21,1 22,4 

    

Förskola    

Antal placerade barn från egen stadsdel 2 256 2 294 2 340 

varav barn i fristående verksamhet 186 195 200 

varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen 0 0 0 

varav barn i enskild pedagogisk omsorg 4 6 10 

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, 
% 

89 89 89 

varav andelen placerade egna barn i förskola,  89 89 89 

varav andelen placerade egna barn i pedagogisk 
omsorg, % 

0 0 0 

Antal producerade platser i stadsdelen. 1 612 1 630 1 674 

Antal inskrivna barn i stadsdelen. 2 034 2 070 2 126 

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr. 132 545 139 531 141 790 

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr. 92 036 99 473 103 102 

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr. 22 691 23 359 22 053 

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr. 17 818 16 698 16 635 

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal. 6,8 6,8 6,7 

Barn på förskola där barnen deltar vid planering 
av förskolans (veckans) aktiviteter, andel i %. 

91,1 95 97 

    

Pedagogisk omsorg, upp till 5 år    

Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska 
omsorg, upp till 5 år 

0 0 0 

    

Öppna förskolor    

Öppethållande timmar per vecka 42 42 42 

Antal öppna förskolor 2 2 2 

    

Individ- och familjeomsorg för barn och ung-
domar    
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Barn och ungdom 0-20 år    

Antal aktualiserade barn och ungdomar 650 738 700 

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

7,0 8,0 6,8 

    

Öppenvård    

Antal barn/ungdomar som är föremål för individu-
ellt behovsprövade öppna insatser 

212 228 270 

Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i 
individuellt behovsprövade öppna insatser. 

35 575 33 702 29 930 

    

Familjehem    

Antal placerade barn/ungdomar, 67 67 65 

Antal vårddygn per placerad 303 301 301 

Nettokostnad per vårddygn, kr 736 993 851 

    

Institutioner för 0-12-åringar    

Antal placerade barn/ungdomar 11 11 9 

Antal vårddygn per placerad. 15 15 15 

Nettokostnad per vårddygn, kr. 3 994 4 388 5 559 

    

Institutioner för 13-20-åringar    

Antal placerade barn/ungdomar. 17 17 7 

Antal vårddygn per placerad, 179 211 199 

Nettokostnad per vårddygn, kr, 4 662 3 808 7 379 

    

Äldreomsorg    

Insatser i ordinärt boende    

Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 
år 

1 019 1 137 700 

varav brukare över 65 år 946 1 081 650 

    

Utförd tid    

Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar 141 980 129 540 135 000 

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

51 584 50 400 49 200 

Brukartid, % 56,1 60,0 60,3 

163



Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Bruttokostnad per utförd timma hos brukare inter-
na utförare, kr 

571 601 602 

    

Matdistribution    

Antal personer med matdistribution 321 210 200 

varav antal personer med kyld mat 321 210 200 

varav antal personer med varm mat 0 0 0 

    

Sjuksköterskor i ordinärt boende    

Antal brukare med sjuksköterskeinsatser - 880 800 

    

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i 
ordinärt boende    

Antal brukare med rehabiliteringsinsatser - 843 800 

    

Särskilda boendeformer med hemtjänst enl 
SOL    

Antal köpta platser. 14 11 10 

Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel. 

0 0 0 

    

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg 
enl SoL    

Antal köpta platser 269 255 250 

Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel 

261 260 260 

Antal entreprenadplatser 86 86 86 

    

Korttidsvård    

Antal producerade korttidsplatser 18 18 16 

Antal belagda dygn med korttidsvård 5 713 6 044 6 242 

Bruttokostnad per vårddygn, kr 2 413 2 207  2 506 

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna 
stadsdelsinvånare 

8 898 6 840 7 800 

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 202 222 207 

Antal dygn per person med korttidsvård 44 43 37 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Övrigt    

Trygghetstelefoner 1 019 1 025 1 125 

Antal hemvårdsbidrag 90 70 70 

    

Egen organisation    
Andel personer som har heltidsanställningar. 97,1 80,0 97,2 
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Stadsdelsnämnden Öster 
 
 
Kommungemensam verksamhet 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 339 499 367 036 371 997 

Kostnader -397 672 -415 836 -425 747 

Nettokostnader -58 173 -48 800 -53 750 

Kommunbidrag 50 070 48 800 53 750 

Resultat -8 103 0 0 

Ackumulerat resultat -9 308   

    

    

    
 
 
Nämndens uppgift 
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma uppgifter inom något av nämndernas 

områden. Stadsdelsnämnd Öster ansvarar för uppgifter inom äldreomsorgen. Förutom att verka 

som kompetenscentrum inom dessa verksamheter och svara för gemensam utveckling inom sak-

områdena ingår följande i uppdraget: 

 

Finansierade av kommunbidrag 
• Boendesamordning (planering av och placering på äldreplatser) 
• Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
• Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) 
• Tillsyn över social omsorg (TÖS) 
• Bostadsanpassning, central administration 
• Seniorinformatör 
• Bokvämtsamordnare 
• SÄBO-platser för personer från andra kommuner 
• Demensteam 
• Sparrehus dagcenter (övergår till kommungemensam träffpunkt 2015-04-01) 
• Hultasjögatans finska äldreboende 
 

Finansierade av internersättningar 
• Bemanningsservice för sjuksköterskor 
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Ekonomiska förutsättningar 
Det föreslås ett kommunbidrag på 53,7 mnkr för 2016. Kommunbidraget för 2015 var 48,8 

mnkr. 

Kommunbidraget har förstärkts med 2,4 mnkr som är en överföring från stadsdelarna, Sociala 

Omsorgnämnden och Arbetslivsnämnden. Tidigare interndebiterads dessa tjänster inom Service-

desk vård- och omsorg.   

2,0 mnkr har tillförts för att fortsätta utvecklingen av Simonsland 

 

Äldreboendena finansieras av att det finns en nämnd som har betalningsansvar för varje person 

som bor på boendet. Här har Öster ansvaret för de personer som flyttat in från andra kommuner 

till äldreboende i Borås.  

 

Verksamheten 2016 
Komplexiteten av den IT tekniska miljön har blivit mer omfattande vad gäller förvaltning, syste-

madministration, support och framtagande av statistik. Regeringen har gett Socialstyrelsen i upp-

dra att fördela stimulansmedel till äldreomsorgen under tidsperioden 2015 – 2018.  

 

Nya uppdrag 2016 
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges uppdrag som gäller för samtliga nämnder. 
 
Olika typer av boenden ska finnas, från trygghetsboenden till kompletta vård- och omsorgsboen-

den. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av sådana boenden och en plan som 

bland annat fastställer hur detta arbete ska bedrivas ska finnas klar under 2016. 

 

Under 2016 ska behovet av ytterligare avdelningar i äldreomsorgen med språklig inriktning utre-

das och om behov finns inrättas. 

 

Träffpunkt Simonsland – Borås Stads mötesplats för äldre, för människor med funktionsnedsätt-

ning och för anhöriga – ska kompletteras med en frivilligsamordnare och lots till verksamheten 

för människor med funktionsnedsättning.  

 

Antalet platser på vård- och omsorgsboenden ska anpassas till genomsnittligt förväntat behov av 

ca 30 tomplatser. 

 

På försök ska en verksamhet startas i Träffpunkt Simonslands regi där frivilliga tar med sig äldre 

passagerare på cykelutflykter. 
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Träffpunkt Simonsland har behov av fler större möteslokaler, samt att flera föreningar och orga-
nisationer står på kö till kontor. Stadsdelsnämnd Öster får i uppdrag att utreda hur behovet kan 
lösas. 
 
Stadsdelsnämnd Öster uppdras inrätta funktion Äldreombudsman. 
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Stadsdelsverksamhet  
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 141 457 127 241    125 505 

Kostnader -1 123 191 -1 147 791 -1 196 355 

Nettokostnader -981 734 -1 020 550 -1 070 850 

Kommunbidrag 977 603 1 020 550 1 070 850 

Resultat -4 131 0  

Ackumulerat resultat 11 772   

    
 
 
Nämndens uppgift 
I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de uppgifter som gäller för alla stadsdels-

nämnder.  

 

Ekonomiska förutsättningar 
Nämnden fick 2015 ett kommunbidrag på 1 220,5 mnkr. För 2016 föreslås ett kommunbidrag på 

1 070,8 mnkr. En förändrad finansiering av Servicedesk för vård och omsorg finansieras av 

stadsdelsnämnderna 

 

Verksamheten 2016 
Antalet barn med behov av förskola fortsätter att öka fram till 2016. En ny förskola hyrs in i Hul-

taområdet. Bodaskolan kommer att inför höstterminen 2016 var klar och verksamheten flyttar 

tillbaka. 

 

Antalet barn i skola och fritidshem väntas öka. Skolskjutsverksamheten ökar i omfattning. Sam-

arbete mellan förvaltningens olika verksamhetsgrenar betonas vad gäller tidiga upptäckter och 

insatser för barn i behov av stöd. 

 

Inom individ- och familjeomsorg finns en strävan att arbeta med olika former av öppenvård och 

att öka kvaliteten för institutionsplacerade barn och tendensen är att kostnaderna för öppenvård 

ökar och kostnaderna för placeringar minskar 

 

Inom äldreomsorgen arbetar nämnden med att brukaren får rätt insats utifrån sina behov och en 

åtgärd för att nå detta är att arbeta med tätare uppföljningar av fattade beslut.   Befolkningspro-

gnosen visar att befolkningen bland de äldre ökar i Stadsdelen.  
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Nya uppdrag 2016 
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges uppdrag som gäller för samtliga nämnder. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 
2015 

Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 6 3 4 4 4 4 

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

18  14 14 14 12 

Andel personer i äldreboende med 
aktuell genomförandeplan, ej äldre än 
sex månader, %. 

90  90 95 95 95 

Antal lägenheter som är trygghetsbo-
städer. 

16 16 16 16 40 100 

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

   90 100 100 

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

   90 100 100 

Andel föräldrar som känner sig trygga 
när de lämnar sitt barn på försko-
lan, %. 

96,3 97,6 
 

100 100 100 100 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till 
något nationellt gymnasieprogram, %. 

82,3 80,6 90 90 95 100 

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

73,3 71,3 88 88 90 100 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 211,3 207,0 210 215 215 215 

Andel elever i grundskolan som upp-
lever att lärarna i min skola tar hänsyn 
till elevernas åsikter, %. 

   100 100 100 

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

91,4 91,3 100 100 100 100 

Andel elever i åk 5 som upplever att 
läraren förväntar sig att de ska nå 
målen i alla ämnen, %. 

92,8 88,9 100 100 100 100 

Andel elever i åk 8 som upplever att 
läraren förväntar sig att de ska nå 
målen i alla ämnen, %. 

85,6 85,1 100 100 100 100 

Andel ekologiska livsmedel, %. 14,3 18,5 25 40 50 60 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

7,4 7,8 5,9 5,9 5 4,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

178,5 167,2 150 125 100 100 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

31,3 27,9 34 34 38 40 
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Investeringar 
I investeringsplanen ingår ombyggnad av Bodaskolan, förskola vid Kransmossen, Brämhult och 

förskola Hässleholmen.   

 

Verksamhetsmått 
 

Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Fritidsverksamhet    

Antal fritidsgårdar 6 6 6 

Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård 181 181 181 

Öppethållande dagar per vecka 6 6 6 

    

Kultur    

Antal folkbibliotek 3 3 3 

Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek 112 112 114 

    

Skola    

Grundskola    

Antal elever från stadsdelen i grundskola 3 630 3 694 3 876 

Antal individintegrerade elever från stadsdelen 3 3 18 

Antal egna elever i fristående skola 347 360 365 

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommunge-
mensamma specialskolor 

2 991 3 067 3 163 

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

1 196 1 204 1 259 

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

1 086 1 133 1 136 

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

709 730 768 

Total kostnad per elev, exkl skolskjutsar, i stads-
delens skolor, kr 

89 228 87 223 87 292 

Kostnad för administration per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

7 833 6 168 6 207 

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

5 555 5 723 5 998 

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, 
kr 

2 933 3 936 4 069 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, 
kr 

20 267 20 412 19 114 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

43 023 41 329 42 389 

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

5 180 5 557 5 488 

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

3 467 3 157 3 100 

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

969 941 928 

Lokalyta per elev, m² 15,4 14,8 14,4 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 12,5 12,7 12,9 

Antal elever per lärare exkl. lärare i svenska som 
andraspråk 

13,5 13,5 13,5 

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 
100 elever 

1,9 2,3 2,4 

Antal egna elever med skolskjuts 1 495 1 170 803 

    

Förskoleklass    

Antal elever från stadsdelen i förskoleklass 449 452 481 

Antal elever i fristående verksamhet 12 10 10 

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser 429 435 463 

Total nettokostnad per elev i stadsdelens försko-
leklasser 

32 953 42 230 40 559 

Kostnad för personal per elev i stadsdelens för-
skoleklasser 

22 437 30 703 29 415 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens försko-
leklasser 

5 074 4 901 4 583 

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskole-
klasser 

5 441 6 625 6 562 

Elever per heltid pedagogisk personal 17,5 17,8 17,5 

    

Obligatorisk särskola    

Antal elever i särskola 38 36 26 

    

Fritidshem    

Antal placerade barn från egen stadsdel. 1 407 1 481 1 512 

varav barn i fristående verksamhet 42 45 47 

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

81 75 74 

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 9 14 12 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Antal producerade platser i stadsdelen 1 081 1 146 1 150 

Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 338 1 418 1 439 

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 40 163 38 086 38 241 

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr 30 065 28 293 28 580 

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr 4 425 4 117 4 210 

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr 5 672 5 676 5 450 

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 21,3 22,5 22,7 

    

Förskola    

Antal placerade barn från egen stadsdel 2 017 2 070 2 100 

varav barn i fristående verksamhet 96 90 105 

varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen 4 4 4 

varav barn i enskild pedagogisk omsorg 4 5 8 

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, 
% 

91 88 86 

varav andelen placerade egna barn i förskola, % 91 88 86 

varav andelen placerade egna barn i pedagogisk 
omsorg, % 

0 0 0 

Antal producerade platser i stadsdelen. 1 475 1 535 1 567 

Antal inskrivna barn i stadsdelen. 1 926 1 981 2 006 

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr. 135 754 142 476 147 777 

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr. 97 362 106 548 109 387 

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr. 19 986 20 904 22 358 

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr. 18 407 15 025 16 033 

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal. 6,0 5,9 5,8 

Barn på förskola där barnen deltar vid planering 
av förskolans (veckans) aktiviteter, andel i %. 

93,0 100,0 100,0 

    

Pedagogisk omsorg, upp till 5 år    

Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska 
omsorg, upp till 5 år 

4 4 4 

    

Öppna förskolor    

Öppethållande timmar per vecka 37 37 37 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Antal öppna förskolor 2 2 2 

    

Individ- och familjeomsorg för barn och ung-
domar    

Barn och ungdom 0-20 år    

Antal aktualiserade barn och ungdomar 610 640 650 

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

6,8 7,3 7,7 

    

Öppenvård    

Antal barn/ungdomar som är föremål för individu-
ellt behovsprövade öppna insatser 

241 225 250 

Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i 
individuellt behovsprövade öppna insatser. 

71 291 55 116 56 928 

    

Familjehem    

Antal placerade barn/ungdomar, 60 55 55 

Antal vårddygn per placerad 262 260 260 

Nettokostnad per vårddygn, kr 816 832 902 

    

Institutioner för 0-12-åringar    

Antal placerade barn/ungdomar 1 3 3 

Antal vårddygn per placerad. 55 90 90 

Nettokostnad per vårddygn, kr. 4 460 7 504 7 730 

    

Institutioner för 13-20-åringar    

Antal placerade barn/ungdomar. 23 23 21 

Antal vårddygn per placerad, 189 180 180 

Nettokostnad per vårddygn, kr, 2 948  3 200 3 024 

    

Äldreomsorg    

Insatser i ordinärt boende    

Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 
år 

757 850 650 

varav brukare över 65 år 700 810 605 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Utförd tid    

Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar 107 046 110 000 105 600 

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

37 577 35 000 49 200 

Brukartid, % 53,8 65,0 65,0 

Bruttokostnad per utförd timma hos brukare inter-
na utförare, kr 

572 536 549 

    

Matdistribution    

Antal personer med matdistribution 176 200 180 

varav antal personer med kyld mat 176 200 180 

varav antal personer med varm mat 0 0 0 

    

Sjuksköterskor i ordinärt boende    

Antal brukare med sjuksköterskeinsatser - 765 700 

    

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i 
ordinärt boende    

Antal brukare med rehabiliteringsinsatser - 700 700 

    

Särskilda boendeformer med hemtjänst enl 
SOL    

Antal köpta platser. 50 55 57 

Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel. 

51 51 51 

    

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg 
enl SoL    

Antal köpta platser 176 181 182 

Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel 

336 336 336 

Antal entreprenadplatser 0 0 0 

Antal icke boråsare på vård- och omsorgsboende 21 26 26 

    

Korttidsvård    

Antal producerade korttidsplatser 66 66 66 

Antal belagda dygn med korttidsvård 19 766 22 886 22 886 
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Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Bruttokostnad per vårddygn, kr 2 848 2 465 2 535 

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna 
stadsdelsinvånare 

7 721 5 475 5 840 

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 202 185 177 

Antal dygn per person med korttidsvård 38 29 33 

    

Övrigt    

Trygghetstelefoner 1 085 840 980 

Antal hemvårdsbidrag 62 65 54 

    

Egen organisation    
Andel personer som har heltidsanställningar. 96,8 100,0 100,0 
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Finansiering 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 650 066 574 456 586 841 

Kostnader -330 719 -326 415 -333 937 

Nettointäkter 319 347 248 041 252 904 
 
 
Verksamhetsbeskrivning 
För att tydliggöra nämndernas ekonomiska ansvar och för att redovisningen skall bli rättvisande, 

belastas de olika verksamheterna med vissa kalkylmässiga kostnader, främst kostnader för pens-

ioner och för det kapital som användes i verksamheten. Motsvarande belopp redovisas som intäkt 

under huvudprogrammet Finansiering. 

 

Kostnaderna för under året intjänade pensionsrätter påföres resp verksamhet med ett pålägg på 

personalkostnaderna. Detta pålägg är en s k kalkylmässig kostnad hos nämnderna och redovisas 

som en intäkt under Finansieringsprogrammet. De verkliga pensionskostnaderna redovisas enligt 

den s k blandmodellen och består dels av utbetalningar av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, 

dels av årets intjänade pensionsförmåner. 

 

För att stimulera till en effektiv kapitalanvändning belastas nämnderna med kostnader för det 

kapital som bundits i verksamheten i form av kapitalkostnader för utnyttjade materiella an-

läggningstillgångar. Kommunen tillämpar den s k reala annuitetsmetoden, som innebär att kapi-

talkostnaden fördelas lika i fast penningvärde över investeringens livslängd. Annuitetsbeloppen 

justeras sedan årligen i förhållande till förändringar i konsumentprisindex. Avkastningskravet, den 

s k realräntan, har av Kommunfullmäktige fastställts till 3,5 %. Kapitalkostnaderna belastar 

nämnderna fr o m budgetåret året efter det att investeringen skett. 

 

Verksamheten 2016 
Intjänade pensionsförmåner har beräknats till 199,8 mnkr, som finansieras med ett påslag på 

6,83 % inkl löneskatt på lönesumman. Den avgiftsbestämda delen av ålderspensionen, i genom-

snitt 4,84 % av lönesumman avsätts individuellt medan 0,50 % avser förmånsbestämd ålderspens-

ion för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Avsättningen på 5,34 % (exkl löneskatt) är något 

lägre jämfört med 2015. För den individuellt avsatta delen av pensionen budgeteras 175,9 mnkr 

medan den förmånsbestämda delen beräknas uppgå till 18,2 mnkr. Kostnaden för utbetalningar-
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na av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, den s k ansvarsförbindelsen är budgeterad till 

129,2 mnkr.  

 

De interna kapitalkostnaderna för utnyttjade anläggningstillgångar har beräknats till 375,0 mnkr, 

varav 15,0 mnkr avser investeringar under 2015. 

 

I de fall kommunen förhyr sådana särskilda boendeformer som anges i Socialtjänstlagen och La-

gen om stöd och service till vissa funktionshindrade, erhålls ett särskilt momsstatsbidrag på 18 % 

av hyreskostnaden. Momsstatsbidraget är beräknat till 10,0 mnkr 

 

Sammantaget är årets pensionskostnader budgeterade till 319,6 mnkr. Nämnderna har i kalkyl-

mässiga kapital- och pensionskostnader m m påförts 574,8 mnkr, som här neutraliseras genom en 

intäkt med samma belopp. Tillsammans med 10,0 mnkr i ersättning för viss mervärdesskatt, ök-

ning av semesterlöneskulden, 7,0 mnkr och övriga kostnadsposter på netto 5,3 mnkr uppgår de 

beräknade nettointäkterna under finansieringsprogrammet till 252,9 mnkr. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 

I driftbudgeten anvisas normalt nämnderna ett anslag eller kommunbidrag. I investeringsbudge-

ten 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 inves-

teringsbudgeten med "B". 

 

Kommunfullmäktige skall förutom kommunbidragen och investeringsanslagen fatta särskilda 

beslut om skattesatsen samt fastställa ett antal taxor och avgifter. I vissa fall redovisas förändring-

ar i taxor och avgifter i budgeten, i vissa fall redovisas hela taxan i form av särskilda bilagor. 

 

Enligt av Kommunfullmäktige fastställda ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Kommun-

koncern” skall Kommunfullmäktige årligen besluta om en ram för kommunkoncernens externa 

upplåning, samt besluta om en ram för kommunens egen upplåning. All upplåning i kommun-

koncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas 

genom internbanken, som enligt riktlinjerna ska finnas under Kommunstyrelsen. I riktlinjerna 

framgår även att finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. För 2016 före-

slås en låneram för kommunens egna behov på 100 mnkr. Borås Stads vagnparks- samt skolda-

torfinansiering sker genom finansiell leasing, vilket innebär att en ram för egen nyupplåning be-

hövs även om ingen övrig belåning behöver göras i Borås Stad. För förmedlade lån till de kom-

munala bolagen föreslås att Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta nya lån upp till en ram på 

700 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås även få bemyndigande att omsätta befintliga lån, d v s låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 

 

Kommunstyrelsen har sedan länge bemyndigats att i Kommunfullmäktiges 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 inkomster följer vad som angivits i budgeten. Samma bemyn-

digande förslås även för år 2015. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen också bemyndigas att besluta om tilläggsanslag 

för oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kr. Kommunstyrelsen 

föreslås också bemyndigas att besluta om fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett 

belopp på högst 5 000 000 kr per förvärv/försäljning. Ärenden av principiell betydelse förutsätts 

dock prövas av Kommunfullmäktige oavsett belopp. 
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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.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr) 

 Kommunfullmäktige 12 000 000 

 Revisorskollegiet 4 450 000 

 Kommunstyrelsen  

 - stadskansliet  76 100 000 

 - kommungemensam verksamhet 106 050 000 
 Valnämnden 1 000 000 

 Lokalförsörjningsnämnden  

 - fastighetsförvaltning 0  

 - övrigt 27 600 000 

 Fritids- och folkhälsonämnden  

 - fritid och folkhälsa 152 100 000 

 - föreningsbidrag 39 550 000 

 Servicenämnden 0 

 Samhällsbyggnadsnämnden 23 900 000 

 Tekniska nämnden  

 - väghållning skog parker m m 148 650 000 

 - persontransporter 61 650 000 

 Miljö- och konsumentnämnden 22 250 000 

 Kulturnämnden 143 600 000 

 Utbildningsnämnden 480 800 000 

 Arbetslivsnämnden 222 150 000 

 Sociala omsorgsnämnden 698 100 000 

 Överförmyndarnämnden 5 700 000 

 Stadsdelsnämnd Norr  

 -kommungemensam verksamhet 44 550 000 

 -stadsdelsverksamhet 963 400 000 

 Stadsdelsnämnd Väster  

 -kommungemensam verksamhet 28 800 000 

 -stadsdelsverksamhet 1 184 200 000 

 Stadsdelsnämnd Öster  

 -kommungemensam verksamhet 53 750 000 
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 -stadsdelsverksamhet 1 070 850 000 
 

att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens investeringsverksamhet under 

perioden 2016-2018, varvid anslag i budgeten för år 2016 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 2016 till 21:31 %. 

 

att fastställa nedanstående taxor och avgifter i enlighet med särskild bilaga: 

 -Taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden 

 -Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

 -Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 

         -Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

         -Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg 

 -Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 

 

att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 2016 förutom 

renhållningstaxan och VA-taxan som läggs fram som särskilda ärenden. 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2016 ha rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsva-

rande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016. 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2016 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder 

under 2016, med totalt 100 000 000 kronor. 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2016 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder 

under 2016, för förmedling till kommunens bolag med totalt 700 000 000 kronor. 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter för 

sammanlagt högst 5 000 000 kr 
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att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill 

ett belopp på högst 5 000 000 kr per ärende 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst 2 000 000 kr till stöd för lokal 

utveckling 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag avseende barnomsorg till 

stadsdelsnämnderna  

 

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

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta tjänster samt 

 

att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2016. 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

      Christer Johansson 

      Ekonomichef 
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Öppenhet och mångfald ger framgång 
 
Tillsammans tar vi ansvar för att ta Borås in i framtiden. Förutsättningarna för att växa och 
utvecklas är goda. Fler och fler människor väljer att leva och verka i Borås. Nya företag 
etablerar sig och många befintliga expanderar. En växande professionshögskola bidrar till att 
Borås åter är Sveriges ledande textilstad med gott renommé långt utanför landets gränser.  
 
Borås har en historia som kan vara av vikt att påminna om i det hårdnande politiska klimatet. 
Den handlar om hur Borås blev den stad vi känner. Den pekar också ut en väg av öppenhet 
som vår historia manar oss att välja. 
Fortfarande finns många boråsare som minns 70-talets sämre tider.  Företag i textilindustrin 
friställde, arbetslöshet satte klorna i vår stad och folkmängden minskade. Vårt kollektiva 
självförtroende fick sig en törn.  
 
Under 90-talet repade sig näringslivet, staden började växa och människor på flykt från 
krigets Balkan fick en fristad i Borås. Efterhand kom ett allt större självförtroende tillbaka.  
Spännvidden i kunskap, erfarenhet, mångfald och kompetens växte. Solidariteten med 
förföljda och flyende utgjorde en av grunderna för stadens framgångar.  
 
Med nya medborgare växte inte bara befolkningen, utan också spännvidden i kunskaper och 
erfarenheter såväl som mångfalden och kompetensen. Solidariteten med förföljda och flyende 
har utgjort en av grunderna för stadens framgångar.  
 
Det är nu dags att vi åter lyfter fram öppenheten och mångfalden som en absolut förutsättning 
för dagens växande och framgångsrika stad. Många är de flyktingar som under de senaste 
tjugo åren funnit sina nya hem här. Många är de som bestämt sig för att deras och deras barns 
framtid finns i Borås. Utan alla dessa människor vore vår stad fortfarande en stad i stagnation.  
 
Arbetskraftsinvandringen lade grunden för vår stads framgångar under efterkrigstiden.  
Idag ser vi människor på flykt undan krigets mardröm, fattigdom, arbetslöshet och karga 
framtidsutsikter. Några kommer stanna i Borås och bidra till att Borås kan fortsätta att vara  
den framgångsrika staden. 
En stad där människor är delaktiga och hållbar miljö går hand i hand med ekonomisk och 
social hållbarhet. 
 
Vi har och har alltid haft ett fokus på styrning och balans i ekonomin. Det kommer vi fortsätta 
med.  
Det arbetet genomför vi med vår budget för 2016 som grund. 
 
Ulf Olsson (S) 
Ordf. Kommunstyrelsen 
 



 
 

Tio år i sammandrag          mnkr 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RESULTATRÄKNING           
Nettokostnader -4 029 -4 306 -4 378 -4 588 -4 764 -4 597 -4 702 -4 902 -5 167 -5 404 

Avskrivningar -179 -171 -185 -160 -158 -162 -204 -190 -202 -212 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -4 209 -4 477 -4 563 -4 748 -4 922 -4 760 -4 906 -5 093 -5 369 -5 616 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 4 230 4 451 4 554 4 768 4 923 4 917 5 077 5 222 5 444 5 682 

Finansnetto 32 57 19 13 27 44 18 27 35 24 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 53 31 10 33 28 201 189 157 110 90 

Extraordinära intäkter/kostnader 130 53 23 48 76 29 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 183 84 33 81 104 230 189 157 110 90 

NETTOINVESTERINGAR -251 -343 -361 -326 -362 -413 -376 -431 -400 -400 

BALANSRÄKNING           

Anläggningstillgångar 3 491 3 335 3 416 3 501 3 209 3 433 3 588 4 192 4 390 4 578 

Omsättningstillgångar 1 000 1 474 1 833 1 860 2 152 2 249 2 271 1 914 1 846 1 778 

SUMMA 4 491 4 809 5 249 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106 6 236 6 356 

           
Eget kapital 3 207 3 292 3 325 3 406 3 510 3 825 4 014 4 170 4 280 4 370 

Avsättningar 529 651 810 930 1 007 939 856 704 704 704 

Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kortfristiga skulder 755 866 1 114 1 025 844 918 990 1 232 1 253 1 283 

SUMMA 4 491 4 809 5 249 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106 6 236 6 356 

FINANSIELLA NYCKELTAL           

STORLEKSUTVECKLING           

Bruttokostnader 5 123 5 429 5 501 5 747 5 823 5 795 6 047 6 309 6 546 6 824 

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

Balansomslutning 4 491 4 809 5 249 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106 6 236 6 356 

- förändring % 10,5 7,1 9,2 2,1 0,0 6,0  3,1 4,2 2,1 1,9 

BETALNINGSFÖRMÅGA           

Rörelsekapital 245 608 719 835 1 308 1 331 1 281 681 593 495 

Kassalikviditet % 132 169 164 181 254 243 223 143 147 139 

SOLIDITET           

Soliditet  % 71,4 68,5 63,3 63,5 65,5 67,3 68,5 68,3 68,5 68,6 

RESULTAT           

Räntabilitet RT % 2,8 3,0 1,8 2,3 3,1 5,6 5,4 4,2 1,5 1,4 

Resultatmarginal % 2,4 2,7 1,7 2,1 2,9 5,5 5,2 4,1 1,4 1,3 

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

Nettokostnadsutveckling % 8,3 6,4 1,9 4,1 3,6 -3,3 3,1 3,8 3,3 4,6 

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

EFFEKTIVITET           

Kapitalets omsättningshastighet 1,14 1,13 1,05 1,07 1,09 1,02 1,03 1,03 1,03 1,03 

ÖVRIGT           

Folkmängd 31/12.resp år 100 985 101 487 102 458 103 294 104 106 104 867 105 995 107 022 108 400 109 800 

Skattesats % 21,49 21,49 21,49 21,49 21,49 21,06 21,06 21,06 21,06 21,31 

 



     

INLEDNINGSTEXT 

Borås Stad ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar både på kort och på lång sikt. Detta 
uppdrag från både nutidens och framtidens boråsare ställer stora krav på avvägningar och ansvarsfull 
långsiktighet. Vi kan inte idag förbruka vare sig ekologiskt eller ekonomiskt kapital på bekostnad av 
kommande generationer.   

Kärnan i Borås Stads verksamhet är att boråsarna tillsammans, via kommunalskatten, ser till att de 
medborgare som behöver det erbjuds en god omsorg och att barn och ungdomar får bästa möjliga 
start i livet genom förskolor och skolor. 

Men denna basverksamhet räcker inte. Många andra uppgifter fungerar bra när människor 
tillsammans ser till att de blir utförda och betalda. Det kan handla om så olika saker som snöröjning, 
bokutlåning på biblioteket eller planering av nya företags- eller bostadsområden. 

Vårt budgetförslag för 2016 tar fasta på just detta - att synliggöra och öka känslan för att Borås Stad 
är något vi har tillsammans, alla vi som bor och verkar här. Vi tror att viljan att göra saker tillsammans 
grundas i möten mellan människor. Fysiska och virtuella mötesplatser där människor kan träffas 
bygger social hållbarhet, som i sin tur också lägger grunden för en väl fungerande välfärd. I årets 
budgetförslag vill vi därför särskilt lyfta fram området ”Människor möts i Borås”. 

Människor möts och formar sin omgivning 

Att underlätta för människor att mötas handlar inte i första hand om de stora projekten, de stora 
pengarna. Inte de stora mötesplatserna eller de storskaliga träffpunkterna, utan de nära mötena och 
lokala initiativ. Nära mötesplatser och starka lokalsamhällen, vare sig de ligger på landsbygden eller i 
staden, är bra för miljö och klimat, för integration, för generationsöverskridande – kort och gott för 
ett tryggt och hållbart samhälle. 

Under 2016 vill vi se ett intensivt arbete i stadsdelar och orter, som utgår från att välbefinnande och 
trygghet grundas i att människor möts och gör saker tillsammans. Mötesplatserna är många: skolor, 
fritidsgårdar, träffpunkter, lekplatser, bibliotek och parker för att nämna några. 

Kulturhuset är den centrala mötesplatsen för teater, bibliotek och konstmuseum. Alla dessa 
verksamheter får i uppdrag att nå fram till fler kommuninvånare. Detta arbete kan till exempel 
innebära ett ökat fokus på uppsökande verksamhet på de nyss nämnda träffpunkterna. Teater av hög 
konstnärlig kvalitet till en större och bredare publik ska vara Stadsteaterns fokus. Med mer publik 
följer möjlighet till breddad verksamhet genom ökade intäkter. 

Knalleland har år för år blivit allt mer av en mötesplats kring idrott och evenemang. Under 2016 
utreder Borås Stad och föreningslivet hur området kan kompletteras till ett fullskaligt eventområde, 
och vilka investeringar detta skulle kräva. 

I arbetet med utvecklingen av bra mötesplatser kan Arbetslivsnämnden i samarbete med 
Arbetsförmedlingen skapa arbetstillfällen som dels förstärker mötesplatsernas verksamhet samtidigt 
som det bidrar till att skapa trygghet i våra bostadsområden. 



Under 2016 genomförs etapp 1 av omdaningen kring Hässle Torg, vilken innebär nya lokaler och att 
en del av Kulturskolan flyttar till området. Detta kommer att tillföra en fast mötesplats med levande 
kulturliv. Förslaget att förse Hässle Torg med tak, och därmed göra torget användbart som 
mötesplats året runt och oavsett väder, konkretiseras i ett samarbete med berörda förvaltningar och 
bolag, med sikte på att i huvudsak förverkliga de visionsskisser som redan finns.  

Äldreomsorgen och verksamheterna för människor med funktionsnedsättningar arbetar efter de 
beslut som fattades i slutskedet av projektet ”Ett gott liv var dag”. Sociala omsorgsnämnden erhåller 
ett tillskott på 10 miljoner kronor för att möta volymförändringar inom bland annat boende och 
personlig assistans. 

Olika typer av boenden ska finnas, från kompletta vård- och omsorgsboenden, till trygghetsboenden 
och seniorboenden. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av sådana boenden och 
en plan och ett regelverk som bland annat fastställer hur detta arbete ska bedrivas ska finnas klar 
under 2016. 

De kommunala bostadsbolagen får i uppdrag att bygga boenden enligt ovan för äldre. Under nästa år 
utreds också behovet av ytterligare avdelningar med språklig inriktning på vård- och 
omsorgsboenden. De administrativa rutinerna kring biståndsbedömningen ses över och förbättras. 
Regelverket för LSS-boenden ses över i syfte att möjliggöra för boenden att drivas i kooperativ form. 

Träffpunkt Simonsland – Borås Stads mötesplats för äldre, för människor med funktionsnedsättning 
och för anhöriga – kompletteras med en frivilligsamordnare och lots till verksamheten för människor 
med funktionsnedsättning. 

Både i skolan och i omsorgerna är vardagliga möten kring maten viktiga. Mat lagad från grunden och 
på nära håll är målet, och tillagningskök ska så långt möjligt finnas i alla kommunala verksamheter 
som erbjuder måltider.  

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Det är i förskolan och skolan som alla barn och unga ska få en chans att mötas och utvecklas utan att 
social eller ekonomisk bakgrund ska sätta gränser. Skolan ska erbjuda både kunskap och trygghet, 
stimulera nyfikenhet och deltagande i samhällets utveckling. Varje grundskola i Borås ska avsätta en 
summa pengar som ställs till elevrådets fria förfogande, som en del i arbetet med att öka elevers 
möjlighet till verkligt inflytande över sin arbetsplats. Förskolan, skolan och gymnasieskolan i Borås är 
avgiftsfri. Ingen elev ska behöva riskera att tvingas avstå från någon aktivitet av ekonomiska skäl. 
Förskolor och skolor ska ha möjlighet att ge sin enhet en speciell profil. 

För att ge skolan jämnare ekonomiska förutsättningar ökar vi inför 2016 volymkompensationen per 
elev från 50 till 75 procent, vilket innebär cirka 8 miljoner kronor i tillskott till grundskolan. För de 
yngre eleverna kommer regeringens satsning konkret ge fler lärare i skolan. Borås Stad tillför 15 
miljoner kronor för satsningar i förskolan som syftar till att minska antalet barn per anställd. För att 
ge nämnderna tydligare och över tiden stabilare budgetförutsättningar kommer vi under året att ta 
fram ett nytt system för internhyror. 

Antalet invånare ökar när Borås Stad växer.  Det resulterar också i fler elever. För att ge goda 
förutsättningar för alla elever i staden kommer vi under 2016 ta ett samlat grepp om våra skolor. 



Därför ska en bred utredning av skolstrukturen genomföras. I väntan på denna utredning ökas det 
särskilda anslaget till små skolor med 100.000 kronor till 700.000 kronor/skola under 2016. När det 
gäller förskolor saknas lokaler. Kommunstyrelsen presenterar under nästa år en utredning som visar 
hur Borås Stad ska möta detta växande behov av lokaler. 

Skolan har ett tydligt ansvar för att alla elever, inom ramen för ordinarie undervisningstid, får det 
stöd de behöver för att klara kunskapskraven. Samtidigt är det uppenbart att stöd hemifrån 
underlättar och att alla barn och unga inte har samma tillgång till sådant stöd. Borås Stad bör 
utveckla läxhjälp i samarbete med så många aktörer som möjligt. Tänkbara partner är föreningsliv, 
fritidsgårdar och näringsliv. De ungdomar som behöver lov- eller sommarskola ska erbjudas detta.  

Pedagogiska måltider ska vara fria för all personal i vars arbetsuppgifter sådana måltider ingår. 
Måltiden är en viktig mötesplats. Att äta tillsammans med vuxna kan till exempel hjälpa barn att 
lägga grunden till goda matvanor och därmed till bättre hälsa och välbefinnande. Till pedagogiska 
måltider i förskola och grundskola avsätts 3,5 miljoner kronor. 

Ersättningen från staten för nyanlända ökar med cirka 50 procent, vilket för Borås del kommer att 
innebära tillskott till skolorna och betydligt bättre möjligheter att arbeta med barn som har svenska 
som andra språk. 

De medel som har avsatts för det så kallade skollyftet ska kunna användas för kompetensutveckling 
inom specialpedagogik och svenska 2. Detta är viktigt eftersom de flesta lärare möter elever som har 
annat modersmål än svenska, eller som behöver en individuellt anpassad undervisning. 

De ofattbara övergrepp som ägde rum under förintelsen får aldrig glömmas. Risken för glömska ökar 
bara genom det faktum att tiden går. För att motverka detta ska värdegrunds- och toleransarbetet 
”Bra kompis” återinföras i Borås Stads grundskolor. Till detta avsätts 500.000 kronor 2016. 

Antalet kemikalier i skolor och grundskolor ska minimeras, både när det gäller mat, byggmaterial, 
inventarier och städprodukter. 

Alla elever ska under grundskolans senare del ges utbildning i HBTQ-frågor av föreläsare med 
relevant kunskap. 

Kulturskolan erbjuder möjlighet att utveckla och leva ut kreativitet och utgör också en av alla de 
mötesplatser som vi vill att vår stad ska erbjuda. Kulturnämnden får i uppgift att sänka tröskeln till 
Kulturskolan genom att sänka avgiften. Hur stor sänkningen 2016 kan bli avgörs av storleken på det 
av regeringen aviserade statsbidraget. På sikt är ambitionen att Kulturskolan ska vara avgiftsfri. 

Barn och unga ska erbjudas ett rikt fritidsutbud till låga avgifter. Föreningslivet är en viktig aktör och 
föreningsbidraget för arbete i socialt utsatta områden höjs för att möjliggöra mer aktivitet för barn 
och unga. 

Alla ungdomar som har gått ut nian, ettan eller tvåan på gymnasiet erbjuds feriearbete eller, för den 
som hellre så vill, möjlighet att vara sommarlovsentreprenör. Arbetslivsnämnden utvecklar 
samarbetet med det privata näringslivet när det gäller feriearbete. 

 



 

Företagandet växer genom samverkan 

Under 2016 arbetar Borås Stad efter den nya näringslivsstrategin med sikte på att företag – små och 
stora – ska vilja verka och växa här. Företagandet underlättas genom goda möten med den 
kommunala organisationen. ”En väg in” med snabb service och vid behov guidning vidare ska gälla 
för den som söker kontakt.   

Under 2016 kartlägger Borås Stad vilka löften eller garantier riktade mot näringslivet, till exempel när 
det gäller svarstider och handläggningstider, som näringsidkare skulle ha mest nytta av. Dessa 
garantier bör därefter införas så fort som möjligt. 

Kommunstyrelsen ska utarbeta ett markstrategiskt program, med kriterier för markanvisningar, 
markförvärv och försäljningar. Nya industriområden planeras och förverkligas löpande. 

Borås Stad ska arbeta särskilt med att bygga upp kompetens kring hur staden kan stödja och 
underlätta för företag som har särskilt sikte på hållbarhet. 

Tidigare har Borås Stad drivit ett arbete via Arbetslivsnämnden där unga har erbjudits 
arbetsplatsintroduktion/praktik i näringslivet. Detta arbetssätt återinförs. Delaktighet och integration 
i samhället är i hög grad beroende på möjligheten att komma ut på arbetsmarknaden. Undervisning i 
svenska ska kombineras med arbete, yrkesutbildning eller praktikplats samt vara tydligt 
individualiserad. 

Fortsatt snabb fiberutbyggnad i både staden och dess omland underlättar för både företagande och 
privatpersoner. 

Livskraftig stadskärna och levande omland 

Under 2016 sätter vi fullt fokus på bostadsbyggande – både inne i den centrala delen av staden och i 
orterna kring staden. Alla de delar i byggprocessen som påverkas av Borås Stads agerande ses över. 
Det ska vara enkelt att komma igång med byggen i Borås Stad. Företag som vill bygga bostäder får 
snabbare beslut när det gäller planer, markansvisningar och bygglov. Kommunstyrelsen presenterar 
under året ett förslag som visar hur fler bostäder kan byggas efter kollektivtrafikstråken utanför 
Borås centralort. 

Hur Samhällsbyggnadsnämnden kan ta betalt/kompenseras när planer tas fram för kommunens egen 
organisation utreds under året. 

Också i stadens bostadsområden är mötesplatser av stor betydelse för trivsel, trygghet och känsla av 
samhörighet. Borås Stad erbjuder därför ”medel för lokal utveckling” som den eller de kan söka som 
kommer på bra sätt att skapa mötesplatser, vare sig detta sker i staden eller i omlandet. Under 2016 
skulle vi särskilt vilja uppmuntra ansökningar som överbrygger den klyfta som kan finnas mellan stad 
och land. 

Det påbörjade arbetet med att utveckla och uppmuntra ortsråd/stadsdelsråd ska fortsätta. 
Mötesplatser ska finnas över hela kommunens geografiska yta. Det kan vara kommunala 



verksamheter såsom bibliotek och öppna förskolor, men lika gärna föreningsdrivna träffpunkter – 
hembygdsgårdar, kaféer, klubbstugor. 

Lantbrukare och odlare i och kring staden ska lättare kunna konkurrera när kommunen handlar upp 
livsmedel. Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden påbörjas under 
2016 i den takt som tillgängliga medel tillåter. Tekniska nämnden erhåller 1 miljon kronor 2016 för 
detta ändamål. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta vidare med utsmyckning i de större tätorterna kring 
staden.  

Tillsammans med fastighetsägare, näringsidkare och övriga intressenter arbetar Borås Stad med 
belysning, öppettider och större kvällsutbud av ordnade aktiviteter för ökad trygghet och trivsel i 
centrala staden. 

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

När det gäller gods- och persontransporter måste användningen av fossila bränslen fasas ut. Två 
vägar står till buds: att verka för att minska det totala transportbehov och att ställa om kvarvarande 
transporter till fossilfria bränslen. Båda dessa strategier måste användas i Borås Stad. 

Under 2016 fortgår utredningen av Götalandsbanan och banans sträckning genom staden pekas ut. 
Höghastighetsjärnvägen ska bidra framtidens fossilfria och hållbara kollektivtrafiksystem. Under 
tiden fram till färdig järnväg bevakar Borås Stad plan- och byggprocessen så att den sker med minsta 
möjliga påverkan på miljö och klimat. 

Kommunstyrelsen ska under 2016 fortsätta arbetet med framtidens kollektivtrafik. Vilken väg 
stadstrafiken ska gå genom centrala Borås är en avgörande fråga. Innan beslut fattas ska boråsarnas 
uppfattningar inhämtas genom medborgardialoger, där såväl bussresenärer som bilister och 
näringsidkare i centrum ska få komma till tals. Möjlighet att ge fler tillgång till närtrafik diskuteras 
löpande med Västtrafik. 

Tekniska nämnden bygger ihop cykelvägnätet genom centrala Borås i såväl nord/sydlig som 
öst/västlig riktning. Om andra utredningar, såsom ovan nämnda arbete med framtidens 
kollektivtrafik, hindrar en permanent lösning så ska Tekniska nämnden ordna cykelvägar genom 
provisoriska åtgärder. Att färdigställa cykelväg skild från biltrafik till de större tätorterna kring Borås 
är en prioriterad fråga. Investeringsanslaget för 2016 när det gäller cykelvägar höjs till 8 miljoner 
kronor. Cyklisters möjlighet att ta sig fram vintertid ska säkras. Tekniska nämnden startar eller låter 
starta en cykelpool/cykeluthyrning som är tillgänglig för allmänheten, med sikte på både 
arbetspendling och turister.  

Tekniska nämnden inventerar trafikfarliga miljöer och föreslår åtgärder för att minska riskerna. Bland 
annat behöver trafiken göras tryggare på Norrby och Hässleholmen. Nämnden ska ta ett 
helhetsgrepp där och presenter förslag till lösningar. 

Den interna klimatkompensationsavgiften höjs till 1:50 kr/kg koldioxid för att öka förvaltningarnas 
incitament att välja koldioxidsnåla tjänsteresor. Interna bilpoolen ska innehålla kollektivtrafik 
(busskort) som val vid bokning. 



Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att hjälpa anställda att minska 
CO2-belastningen vid resor till och från arbetet.  

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Hösten 2015 är klimatfrågan högaktuell. Världens ledare ska försöka komma överens om en 
framtidsväg som håller ökningen av genomsnittstemperaturen på jorden under 2 grader. Men 
klimatfrågan får inte stanna på högsta politiska nivån. Ett brett arbete krävs inom många sektorer, av 
individer ensamma och tillsammans i byar, grannskap, städer och länder. Miljö- och 
konsumentnämndens utåtriktade verksamhet ska bland annat syfta till att med boråsarna diskutera 
tillvägagångssätt för att möta miljö- och klimathot. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa en konkret ambitionsnivå gällande utbyggnadstakten 
inom solenergi. Ett internt investeringsstöd inrättas för att komplettera ordinarie finansiering, och 
därmed möjliggöra fler solcellsinvesteringar. Som tidigare gäller att solceller alltid ska prövas när 
Borås Stad eller dess bolag bygger om eller bygger nya tak. Förutsättningarna för investering i 
markbaserad solkraft ska utredas. Bygglovstaxan ses över så att denna inte motverkar satsningen på 
mer solenergi. 

Mål ska sättas för genomsnittlig klimatpåverkan för de måltider som Borås Stad serverar i sina 
verksamheter. Med sikte på ständig förbättring skärps målet från år till år. 

Revidering av Borås Stads Miljömål påbörjas under 2016. Som ett av underlagen för revideringen får 
en arbetsgrupp i uppdrag att kartlägga Borås Stads beredskap för att hantera följdverkningar av den 
globala uppvärmningen, och vilket behov som kan finnas av klimatanpassningsåtgärder. 

Kommunstyrelsen ska samordna de insatser som behövs för att hållbarhetscertifiera stadsdelen 
Norrby. 

Ekonomi och egen organisation 

Budgetföljsamhet är ett mått på kommunens finansiella kontroll. De närmaste åren kan väntas bli 
ekonomiskt krävande för Borås Stad. Detta gör att Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder 
och bolag blir extra viktig. Uppsiktsplikten ska tas på allvar och utvecklas. 

Nämnderna ska ha buffertar för oförutsedda utgifter och händelser. Innan denna buffert får 
användas ska alla andra åtgärder ha prövats, och en åtgärdsplan ska ha upprättats. 

Uppdrag till styrelser, nämnder och bolag som har beslutats genom tidigare års budgetar ligger fast 
och följer med in i följande års budget, om inte Kommunfullmäktige uttryckligen har beslutat om 
annat. 

Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Välfärd och service med den höga kvalitet boråsarna 
väntar sig av sin kommun kan bara åstadkommas med kunnig och engagerad personal. Staden 
har behov en samlad plan för personal- och kompetensförsörjning, bland annat utifrån den nyckelroll 
som rekryteringsfrågan har. 

Inom flera yrkesområden råder brist på rätt utbildad personal. Det handlar bland annat om 
förskollärare, lärare, biståndsbedömare och socionomer. Åtgärder för att lyckas med att rekrytera 



den personal Borås Stad så väl behöver ska beskrivas. Det kan bland annat handla om 
kompetensutveckling och karriärmöjligheter, som måste finnas inom samtliga yrkesområden. Det 
unika med den egna organisationen måste lyftas fram och medarbetarna uppleva att de har ett 
attraktivt arbete, och att detta är den bild de sprider till omgivningen. Planen ska bland annat vila på 
en utvärdering av Borås Stads löneläge.   

Borås Stad ska verka för jämställdhet. Kommunens resurser ska fördelas utifrån behov och inte 
utifrån stereotypa könsrollsmönster. Under 2016 ska samtliga förvaltningar ta fram könsdelad 
statistik för att möjliggöra analys av resursfördelning ur ett genusperspektiv. Stadskansliet ska under 
året ta fram konkreta exempel för hur arbetet med jämställdhetsintegrerad budget kan genomföras. 

Persontransportkostnaderna i Borås Stad har ökat. Tekniska nämnden ska analysera orsaken till 
kostnadsökningen och föreslå möjliga sätt att hejda denna. I denna analys ska också tydliggöras vilka 
arbetsuppgifter som bör ske i egen regi och vilka som kan skötas av annan utförare. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en inköpspolicy när det gäller inventarier som syftar 
till att i första hand använda det som Borås Stad redan äger. En för Borås Stad gemensam förmedling 
av inventarier ska starta och vara förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker.  

Arbetet med att avskaffa delade turer fortsätter enligt tidigare fattat beslut. Sammanhållen 
arbetsdag utan ett långt obetalt uppehåll mitt i dagen ger erfarenhetsmässigt bättre hälsa och 
arbetsmiljö för arbetstagaren, och en jämnare bemanning. Detta kan bland annat ge möjlighet till fler 
aktiviteter under helger och bättre kontinuitet genom högre personaltäthet. 

Borås Stad anställer en it-arkivarie i vars uppdrag bland annat ingår att i största möjliga utsträckning 
för medborgarnas fria bruk tillgängliggöra arkiverade handlingar och annan datalagrad information. 

Under 2016 startas ett kunskapscentrum som får i uppgift att arbeta mot korruption och organiserad 
brottslighet och för ökad säkerhet i kommunen. Centret ska också vara en resurs i Borås Stads arbete 
mot våld i nära relationer. Till detta centrum avsätts 2 miljoner kronor för 2016. 



Borås 2025 
 

Budgeten utgår från visionen Borås 2025. 
För att säkerställa att Borås Stad är på väg att utvecklas mot visionen har en 
rad indikatorer tagits fram. De ska ge besked om Borås Stad är på rätt väg och 
om de uppsatta delmålen nås. Varje indikator är kopplad till ett mätbart mål-
värde och fokus ligger på hur målen uppfylls. I budgeten finns också särskilda 
uppdrag till olika nämnder. Måluppfyllelsen ska varje år redovisas i årsredovis-
ningen. 
 

 

Styrmodell i Borås Stad 
 

Bakgrund 
Enligt Kommunallagen ska det ”anges mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse 

för god ekonomisk hushållning”. Motsvarande bestämmelse finns också om finansiella mål. Ett 

inledande avsnitt i budgeten anger mål som har stor betydelse för verksamheten och med fokus 

på dem vi är till för. Sättet att presentera mål och uppdrag för verksamheterna grundar sig på 

synsättet att all verksamhet ska ske på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.  
 

Det ska finnas en koppling mellan budget och årsredovisning. Målen i budgeten ska följas upp 

med en beskrivning av måluppfyllelsen i årsredovisningen. Här ska kortfattat och enkelt framgå 

om målet uppnåtts eller inte.  
 

Årsredovisningen är ett viktigt dokument för redovisning och analys av måluppfyllelsen. Det är 

dock av stor betydelse att måluppfyllelse diskuteras löpande under verksamhetsåret och inte en-

bart blir en punkt i en årsredovisning. Därför gäller att utfallet för verksamhetsmålen ska ingå 

både i löpande månadsuppföljningar och i tertialuppföljningarna. Så snart uppgifter om en indika-

tor (t ex betygsstatistik i grundskolan) finns tillgängliga ska de redovisas och analyseras i de ordi-

narie uppföljningsrapporterna.  

 
Målstyrningen 
Styrningen ska göra att verksamheten bedrivs effektivt och mot uppsatta mål. Det handlar om att 

skapa ett klart samband mellan resurser, prestationer, aktiviteter och effekter för dem vi är till för. 

Målstyrningen i Borås Stad utgår från Borås 2025 och mäts och följs upp genom uppdrag och 



indikatorer. De mål som sätts ska vara SMARTA, dvs Specifika, Mätbara, Accepterade, Realist-

iska, Tidsatta och Aktivitetsskapande. 
 

Indikatorer, särskilda uppdrag och aktiviteter utgår från visionens strategiska målområden: 

1. Människor möts i Borås 

2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

3. Företagandet växer genom samverkan 

4. Livskraftig stadskärna 

5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt. 

 

 
 

Nämnderna har i sina budgetförslag för 2016 lämnat förslag på målvärde för Kommunfullmäkti-

ges övergripande indikatorer. Om flera nämnder är berörda av indikatorn ska nämndernas mål-

värden motsvara det mål som Kommunfullmäktiges beslutar för Borås Stad.  

 



De ekonomiska resurserna ger, tillsammans med engagerade medarbetare, förutsättningar för 

verksamheten. Därför finns, utöver visionens målområden, även stödområdet ekonomi och egen 

organisation. Inom målområdet finns indikatorer för sjukfrånvaro, timavlönade och hälsa. Kom-

munstyrelsen har uttryckt mål för kommunen i sin helhet och varje nämnd ska utifrån sin ut-

gångspunkt arbeta i den riktning som framgår av de kommuntotala målen. Nämndernas målvär-

den redovisas i texterna för respektive nämnd. 

 

Flera perspektiv på kvalitet 
Resultatet från de undersökningar som Borås Stad deltar i ger kommunen kunskap om områden 

där kvalitet och service behöver förbättras. Jämförelsen med andra kommuner ger Borås Stad 

möjlighet att lära av hur andra gör. Samtliga undersökningar syftar även till att kunna följa kom-

munens egen utveckling över tid. 

 

Resultaten från undersökningarna ska användas av nämnderna för att identifiera förbättringsom-

råden och därefter vidta åtgärder som leder till en bra verksamhet för brukare och medborgare. 

 

Flera av resultaten från brukar och andra undersökningar redovisas i jämförelsetjänsten som 

finns på Borås Stads webbplats. Jämförelsetjänsten ger brukare och medborgare möjlighet att 

jämföra enheternas kvalitet inom förskola, grund och gymnasieskola samt vård och omsorgsbo-

ende. 
 

Under 2016 genomförs brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg samt LUPP-

undersökningen (Lokal UPPföljning av ungdomspolitiken). 
 

Ständiga förbättringar, idéer och innovationer 
Det systematiska arbetet med ständiga förbättringar, idéer och innovationer fortsätter och som 

stöd erbjuds öppna seminarier och workshops, men också mer grundläggande utbildningar för 

chefer. Under året kommer Borås Stad att fortsätta höja kunskapen kring innovationsarbetet och 

att små förändringar i rutiner eller tjänster kan innebära stora vinster, inte bara för brukare och 

medborgare och det egna arbetslaget utan för hela kommunen.  

 
Medborgardialog 
Borås Stad arbetar med metoder för medborgardialoger som en del i styrningen och i utveckling-

en av verksamheterna. Medborgardialog är ett strukturerat sätt för förtroendevalda att få mera 



kunskap om vad medborgarna tycker. För att få en samlad bild av medborgardialogerna finns en 

gemensam webbplats där information om alla dialoger finns. 

 
Fortsatt utvecklingsarbete 
Under 2016 kommer arbetet med processtyrning att fortsätta. Processtyrning handlar om att styra 

de flöden som finns i en verksamhet. Utgångspunkten är att de uppgifter som ska lösas inom en 

organisation ofta spänner över olika funktioner. Det kräver koordinering och att man har kontroll 

och styr processerna, på ett sådant sätt att man uppnår ett gott resultat och att det ger rätt kvalitet 

på det vi levererar till brukarna och medborgarna. 

 

 



 
 

Strategiska målområden – indikatorer och uppdrag 
 
Vision 
Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan människor i 
fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, 
kunskap, förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I 
Borås lever människor tillsammans, och i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den 
livsnerv som industrin byggde sin framtid på. Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och 
upplevelser. 
 
Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna 
samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade 
att välja det om är bäst för en hållbar utveckling. 
 
 
Människor möts i Borås 
 
Målbild 
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall T2 
2015 

Mål-
värde 
2015 

Mål-
värde 
2016 

Mål-
värde 
2018 

Mål-
värde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger 26 7 26 24 28 28 

Personer som en hemtjänsttagare 
möter, antal/14 dagar (medelvärde) 17  12 13 13 12 

Andel personer i äldreboende med 
aktuell genomförandeplan, ej äldre än 
sex månader, %. 87  100 93 93 95 

Antal lägenheter som är 
trygghetsbostäder 144  250 204 250 328 

Andel hemtjänsttagare som uppger att 
hemtjänstpersonalen alltid eller oftast 
tar hänsyn till den äldres egna åsikter 
och önskemål, %. 87   89 93 93 

Andel hemtjänsttagare som uppger att 
det känns mycket tryggt att bo hemma 
med stöd från hemtjänsten, %.    89 92 92 

Antal besökare på Textilmuseet 45 969 66 960 45 000 60 000 60 000 60 000 

Antal gästnätter i Borås 181 394 191 404        200 000 200 000 200 000 200 000 
 
 
 
  



 
 

 
Uppdrag Nämnd/bolag 
Olika typer av boenden ska finnas, från trygghetsboenden till kompletta vård- och 
omsorgsboenden. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av 
sådana boenden. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ändra bostadsbolagens 
ägardirektiv för att möjliggöra det. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen uppdras att i lämpliga upphandlingar ställa krav, eller ha som 
bedömningskriterier, huruvida uppdragstagaren kan erbjuda funktionsnedsatta 
arbete i samband med uppdraget. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen uppdras att verka för att det i Borås inrättas en mottagning för 
sprututbyte. 

Kommunstyrelsen 

Under 2016 ska etapp 1 av omgörningen kring Hässle Torg genomföras, vilket 
innebär nya lokaler och att kulturskolan öppnar en filial i området. Detta kommer 
att tillföra en fast möteplats med levande kulturliv. 

Lokalförsörjningsnämnden 

Knalleland har år efter år blivit allt mer av en mötesplats kring idrott och 
evenemang. Under 2016 ska Borås stad och föreningslivet utreda hur området 
kan kompletteras till ett fullskaligt eventområde, och vilka investeringar detta skulle 
kräva. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utveckla ett nära samarbete med 
civilsamhället i Borås. Kommunen kan inte klara de utmaningar vi står inför på 
egen hand. Genom att teckna ett avtal med de idéburna organisationerna kan vi 
skapa en plattform för hur organisationerna och det offentliga ska samarbeta. 
Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella organisationernas roll inom det 
sociala området och möjliggöra för dessa att verka på likvärdiga villkor med andra 
aktörer verksamma på området 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Kulturhuset är den centrala mötesplatsen för teater, bibliotek och konstmuseum. 
Alla dessa verksamheter får i uppdrag att nå fram till fler kommuninvånare. Detta 
arbete kan till exempel innebära ett ökat fokus på uppsökande verksamhet på 
skolor, fritidsgårdar, träffpunkter, lekplatser, bibliotek, och parker. Stadsteatern ska 
nå ut till en större och bredare publik med teater av hög konstnärlig kvalitet för att 
öka besöksantalet. 

Kulturnämnden 

Regelverket för LSS-boenden ska ses över i syfte att möjliggöra för boenden att 
drivas i kooperativ form. 

Sociala omsorgsnämnden 

Både i skolan och i omsorgerna är vardagliga möten kring maten viktiga. Mat 
lagad från grunden och på nära håll är målet, och tillagningskök ska så långt 
möjligt finnas i alla kommunala verksamheter som erbjuder måltider. En plan för 
att nå det målet ska arbetas fram under 2016. 

Stadsdelsnämnden Väster 

Stadsdelsnämnd Väster uppdras på nytt försök med matlagning i hemmet inom 
hemtjänsten. 

Stadsdelsnämnden Väster 

Olika typer av boenden ska finnas, från trygghetsboenden till kompletta vård- och 
omsorgsboenden. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av 
sådana boenden och en plan som bland annat fastställer hur detta arbete ska 
bedrivas ska finnas klar under 2016. 

Stadsdelsnämnden Öster 

Under 2016 ska behovet av ytterligare avdelningar i äldreomsorgen med språklig 
inriktning utredas och om behov finns inrättas. 

Stadsdelsnämnden Öster 

Träffpunkt Simonsland – Borås Stads mötesplats för äldre, för människor med 
funktionsnedsättning och för anhöriga – ska kompletteras med en 
frivilligsamordnare och lots till verksamheten för människor med 
funktionsnedsättning.  

Stadsdelsnämnden Öster 

Antalet platser på vård- och omsorgsboenden ska anpassas till genomsnittligt 
förväntat behov av ca 30 tomplatser. 

Stadsdelsnämnden Öster 

På försök ska en verksamhet startas i Träffpunkt Simonslands regi där frivilliga tar 
med sig äldre passagerare på cykelutflykter. 

Stadsdelsnämnden Öster 

Träffpunkt Simonsland har behov av fler större möteslokaler, samt att flera 
föreningar och organisationer står på kö till kontor. Stadsdelsnämnd Öster får i 
uppdrag att utreda hur behovet kan lösas. 

Stadsdelsnämnden Öster 

Stadsdelsnämnd Öster uppdras inrätta funktion Äldreombudsman. Stadsdelsnämnden Öster 
De administrativa rutinerna kring biståndsbedömningen ska ses över och 
förbättras. 

Samtliga stadsdelsnämnder 



 
 

 
 
 
Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
 
Målbild 
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla vuxna. 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall T2 
2015 

Mål-
värde 
2015 

Mål-
värde 
2016 

Mål-
värde 
2018 

Mål-
värde 
2025 

Andel föräldrar som känner sig trygga 
när de lämnar sitt barn på förskolan, 
%. 96,6 97,4 100 99 100 100 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till 
något nationellt gymnasieprogram, %. 86,4 82,2 100 88 93 100 

Andel elever i åk 9 med minst godkänt 
i alla ämnen, %. 76,5 74,6 100 83 88 100 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 216,1 214,0 220 219 220 228 

Andel elever i grundskolan som 
upplever att lärarna i min skola tar 
hänsyn till elevernas åsikter, %.     92 96 100 

Andel elever som känner sig trygga i 
grundskolan, åk 4-9, %. 93,0 91,4 100 98 98 100 

Andel elever i åk 5 som upplever att 
läraren förväntar sej att de ska nå 
målen i alla ämnen, %. 94,3 93,4 100 99 99 100 

Andel elever i åk 8 som upplever att 
läraren förväntar sej att de ska nå 
målen i alla ämnen, %. 89,7 91,9 100 98 98 100 

Genomsnittlig betygspoäng i 
gymnasieskolan (max är 20 poäng). 14,2 14,2 14,3 14,4 14,5 14,7 

Andel elever med grundläggande 
behörighet till universitet och 
högskola, %. 94  100 98 98 98 

Andel elever i gymnasieskolan som 
upplever att lärarna i min skola tar 
hänsyn till elevernas åsikter, %.     68 83 83 

Andel elever som känner sig trygga i 
gymnasieskolan, %. 96 96,2 100 98 98 98 

Andel barn och unga som inte lever i 
hushåll med försörjningsstöd; %.  96,8 100 97 98 99 

 
Uppdrag Nämnd/bolag 
En utredning om skolstrukturen där användning, förändringar och var nya skolor 
ska byggas ska tas fram Utredningen ska även innefatta hur Borås Stad ska möta 
en växande förskolas behov av lokaler. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen uppdras att undanta friskolorna från kösystemet så att dessa 
kan ta in nyanlända elever. 

Kommunstyrelsen 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras tillsammans med Stadsdelsnämnd Väster att Lokalförsörjningsnämnden 



 
 

Uppdrag Nämnd/bolag 
skyndsamt ta fram en förskola på Norrby.   
Barn och unga ska erbjudas ett rikt fritidsutbud till låga avgifter. Föreningslivet är 
en viktig aktör och föreningsbidraget för arbete i socialt utsatta områden höjs för 
att möjliggöra mer aktivitet för barn och unga. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Kulturnämnden får i uppgift att sänka tröskeln till Kulturskolan genom att sänka 
avgiften. Hur stor sänkningen 2016 kan bli avgörs av storleken på det av 
regeringen aviserade statsbidraget. På sikt är ambitionen att Kulturskolan skall 
vara helt avgiftsfri.  

Kulturnämnden 

Arbetslivsnämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla samarbetet med det privata 
näringslivet när det gäller feriearbete. 

Arbetslivsnämnden 

Förskolan, skolan och gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Ingen elev ska behöva 
riskera att tvingas avstå från någon aktivitet av ekonomiska skäl. 

Utbildningsnämnden 
Samtliga stadsdelsnämnder 

Stadsdelsnämnd Norr uppdras att inrätta funktion elevombud. Stadsdelsnämnden Norr 
Varje grundskola i Borås ska avsätta en summa pengar som ställs till elevrådets 
fria förfogande, som en del i arbetet med att öka elevers möjlighet till verkligt 
inflytande över sin arbetsplats. 

Samtliga stadsdelsnämnder 

Värdegrund/toleransarbetet Bra kompis ska återinföras i Borås Stads grundskolor. Samtliga stadsdelsnämnder 
Stadsdelsnämnderna uppdras tillämpa SkolFam-modellen. Samtliga stadsdelsnämnder 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall T2 
2015 

Mål-
värde 
2015 

Mål-
värde 
2016 

Mål-
värde 
2018 

Mål-
värde 
2025 

Tillgång till mark för företagande, m2 341 900  250 000 250 000 250 000 250 000 

Borås Stads näringslivsklimat - ranking 
enligt Svenskt näringsliv 36 47 35 35 35 35 

Företagsklimat enl. öppna jämförelser 
(Insikt) - Totalt, Nöjd Kund Index     63 66 75 

Sysselsättningsgrad (20-64 år), % 79,7  78 78 78 80 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i 
mer än tio månader under 
kalenderåret. 681 606 850 610 600 500 

Antal personer med 
arbetsmarknadsanställningar.  411 341 375 375 375 375 
 

Uppdrag Nämnd/bolag 
Under 2016 ska Borås Stad kartlägga vilka löften eller garantier riktade mot 
näringslivet, till exempel när det gäller svarstider och handläggningstider, som 
näringsidkare skulle ha mest nytta av. Dessa garantier bör införas så fort som 
möjligt. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen uppdras att inom ramen för Näringslivsavdelningen skapa ett 
servicecenter för företag. I ett servicecenter ska bland annat följande ingå: ”En väg 
in”, tillståndslots för att underlätta tillståndsärenden, förenkla för företags 
etableringar samt samordning av kommunala förvaltningars beslutsprocesser. 

Kommunstyrelsen 

Borås Stad har tidigare drivit ett arbete via Arbetslivsnämnden där unga har 
erbjudits arbetsplatsintroduktion/praktik i näringslivet. Detta arbetssätt ska 
återinföras. 

Arbetslivsnämnden 



 
 

 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall T2 
2015 

Mål-
värde 
2015 

Mål-
värde 
2016 

Mål-
värde 
2018 

Mål-
värde 
2025 

Antal personer i en 
hemlöshetssituation som får eget 
förstahandskontrakt med hjälp av 
socialtjänsten 19 9 20 20 20 25 

Förtätning av stadskärnan, antal 
nyinflyttade till centrum 118 85 200 200 200 200 

Antal nya bostäder i detaljplan i 
stadskärnan. 0 0 100 100 100 100 

Antal nyproducerade bostäder i Borås 
tätort.    500 500 500 

Andel av ansökningarna om bygglov 
med fullständiga handlingar som fått 
beslut senast 8 veckor efter 
ansökan, %. 81 90 100 100 100 100 

Handelsindex – attraktiv handel   108 108 109 115 

 
Uppdrag Nämnd/bolag 
Under 2016 ska Kommunstyrelsen utreda hur samhällsbyggnadsnämnden kan ta 
betalt/kompenseras när planer tas fram för kommunens egen organisation. 

Kommunstyrelsen 

Alla delar i byggprocessen som påverkas av Borås Stads agerande ska ses över. 
Det ska vara enkelt att komma igång med byggen i Borås Stad. Företag som vill 
bygga bostäder får snabbare beslut när det gäller planer, markanvisningar och 
bygglov. Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa hur översynen ska gå till. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen uppdras att under 2016 tillämpa dubbel markanvisning i minst 
ett fall. 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att snarast presentera förslag till en centralt  
belägen ställplats för husbilar. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag på en 
träbyggnadsstrategi. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

De kommunala bostadsbolagen uppdras att bygga trygghetsbostäder inom sitt 
respektive geografiska ansvarsområde. 

De kommunala bostadsbolagen  

 
 
Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 
 
Målbild 
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall T2 
2015 

Mål-
värde 
2015 

Mål-
värde 
2016 

Mål-
värde 
2018 

Mål-
värde 
2025 

Andel hushåll och företag som har 
tillgång till bredband om minst 47  57 61 75 92 



 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall T2 
2015 

Mål-
värde 
2015 

Mål-
värde 
2016 

Mål-
värde 
2018 

Mål-
värde 
2025 

100Mbit/s, % 

Antal nyproducerade bostäder utanför 
Borås tätort.    100 100 100 

Antal nya bostäder i detaljplan utanför 
stadskärnan.    500 500 500 
 

Uppdrag Nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen ska under året presentera ett förslag som visar hur fler bostäder 
kan byggas efter kollektivtrafikstråken utanför Borås centralort. 

Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta vidare med utsmyckning i de större 
tätorterna kring staden.  

Tekniska nämnden 

Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden ska 
påbörjas under 2016 i den takt som tillgängliga medel tillåter. 

Tekniska nämnden 

 
 
 
  



 
 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall T2 
2015 

Mål-
värde 
2015 

Mål-
värde 
2016 

Mål-
värde 
2018 

Mål-
värde 
2025 

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv 
och kollektivtrafikresandet ska öka 
varje år, %. -1,3  4 4 4 4 

Antal cyklister vid kommunens 
cykelbarometrar 424 438 413 224 440 000 437 000 459 000 545 000 

Tillgängliga cykelstråk, km 150  157 159 162 170 

Andel personfordon och servicefordon 
under 3,5 ton i Borås Stads 
verksamhet som är miljöfordon, %. 65 66 68 68 75 75 

Andel personfordon i Borås Stads 
verksamhet som är miljöfordon, %.  83 90 90 95 95 

 

Uppdrag Nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att hjälpa 
anställda att minska CO2-belastningen vid resor till och från arbetet. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen uppdras inleda arbetet för att få med väg 180 i Trafikverkets 
planering. 

Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cykeluthyrning som är tillgänglig för 
allmänheten, med sikte på både arbetspendling och turister.  

Tekniska nämnden 

Interna bilpoolen ska innehålla kollektivtrafik (busskort) som val vid bokning. Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden ska inventera trafikfarliga miljöer och föreslår åtgärder för att 
minska riskerna. Bland annat behöver trafiken göras tryggare på Norrby och 
Hässleholmen. Nämnden ska ta ett helhetsgrepp där och presentera förslag till 
lösningar. 

Tekniska nämnden 

 
 
Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
 
Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall T2 
2015 

Mål-
värde 
2015 

Mål-
värde 
2016 

Mål-
värde 
2018 

Mål-
värde 
2025 

Andel ekologiska livsmedel, %. 16 20,6 25 40 50 60 

Total energianvändning för 
uppvärmning av kommunens 
fastigheter, kWh/kvadratmeter. 105  110 95 92 85 

Total energiproduktion från solenergi, 
mwh    145 199 350 
 
 
 



 
 

Uppdrag 
 

Nämnd/bolag 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa en konkret ambitionsnivå gällande 
utbyggnadstakten inom solenergi. Ett internt investeringsstöd inrättas för att 
komplettera ordinarie finansiering, och därmed möjliggöra fler 
solcellsinvesteringar. 

Kommunstyrelsen 

Bygglovstaxan ska ses över så att denna inte motverkar satsningen på mer 
solenergi 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Revidering av Borås Stads miljömål ska påbörjas under 2016. Som underlag för 
revideringen ska bland annat genomföras en kartläggning av Borås Stads 
beredskap för att hantera följdverkningar av den globala uppvärmningen, och 
vilket behov som kan finnas av klimatanpassningsåtgärder. 

Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras att ta fram en kemikalieplan. Miljö- och konsumentnämnden 
Antalet kemikalier i skolor och grundskolor ska minimeras, både när det gäller mat, 
byggmaterial, inventarier och städprodukter. 

Samtliga stadsdelsnämnder 

Mål ska sättas för genomsnittlig klimatpåverkan för de måltider Borås Stad 
serverar i sina verksamheter. Med sikte på ständig förbättring skärps målet från år 
till år. 

Stadsdelsnämnden Väster 

 
Ekonomi och egen organisation 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2014 

Utfall T2 
2015 

Mål-
värde 
2015 

Mål-
värde 
2016 

Mål-
värde 
2018 

Mål-
värde 
2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 6,7 7,2 6,0 7,0 7,0 5,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 526,0 491,4 475 425 400 380 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i 
%. 33,5 30,5 35 33 35 45 
 
Uppdrag Nämnd/bolag 
Staden har behov en samlad "Plan för personal- och kompetensförsörjning". 
Planen ska bidra till att säkerställa verksamhetens kvalitet och uppdrag mot 
kommuninvånarna. Planen ska behandla hur Borås Stad ska attrahera, rekrytera, 
introducera, behålla, utveckla och avveckla kompetens. Omvärldsanalys och 
löneöversynsprocess ska redovisas i underlag för planen. 

Kommunstyrelsen 

Under 2016 ska ett kunskapscentrum startas som får i uppgift att arbeta mot 
korruption och organiserad brottslighet och för ökad säkerhet i kommunen. Centret 
ska också vara en resurs i Borås Stads arbete mot våld i nära relationer. 

Kommunstyrelsen 

Under 2016 ska samtliga förvaltningar ta fram könsdelad statistik för att möjliggöra 
analys av resursfördelning ur ett genusperspektiv. Stadskansliet ska under året ta 
fram konkreta exempel för hur arbetet med jämställdhetsintegrerad budget kan 
genomföras. 

Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller inventarier 
som syftar till att i första hand använda det som Borås Stad redan äger. En för 
Borås Stad gemensam förmedling av inventarier ska starta och vara 
förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker.  

Tekniska nämnden 

Persontransportkostnaderna i Borås Stad har ökat. Tekniska nämnden ska 
analysera orsaken till kostnadsökningen och föreslå möjliga sätt att hejda denna. I 
denna analys ska också tydliggöras vilka arbetsuppgifter som bör ske i egen regi 
och vilka som kan skötas av annan utförare. 

Tekniska nämnden 

Borås Stad ska anställa en IT-arkivarie i vars uppdrag bland annat ingår att i 
största möjliga utsträckning för medborgarnas fria bruk tillgängliggöra arkiverade 
handlingar och annan datalagrad information. 

Kulturnämnden 

Arbetet med att avskaffa delade turer ska fortsätta enligt tidigare beslut. Sociala omsorgsnämnden 
Samtliga stadsdelsnämnder 

 



 

Budgetens förutsättningar och finansiella mål  
 
Den svenska ekonomin har under några år återhämtat sig och når 
under 2016 en konjunkturell balans. Däremot fortsätter den kommu-
nala konsumtionen att växa i snabb takt beroende på demografisk 
utveckling och en mycket omfattande flyktinginvandring, prognostice-
rar Sveriges Kommuner och landsting (SKL). Borås har under en rad 
år kunnat lägga en stabil ekonomisk grund för sin verksamhet och 
ger också budgeten för 2016 samma förutsättningar.  
 
 
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 resursfördel-

ningsinstrument då ekonomiska ramar fördelas och resurser ges till olika verksamhetsområden. 

Budgeten skall vara så utformad och kopplad till de olika verksamheterna att den utgör en bra 

grund för styrning och uppföljning på alla nivåer. 

 

Genom lagstiftningen 2006 om ”God ekonomisk hushållning” kopplas budgeten nära till över-

gripande verksamhetsmål, utvärdering och effektivitet. Allt viktigare blir då att se budgeten som 

en del i kommunens samlade styrsystem. Begreppet ekonomistyrning har en fortsatt klar prioritet 

men måste ses tillsammans med en avancerad uppföljning av verksamhetsmålen. 

 

En annan budgetförutsättning är Kommunfullmäktiges beslut om ”Vision Borås 2025”. De 

övergripande och långsiktiga mål för Borås som finns i visionen har brutits ned till indikatorer för 

att kunna mätas och följas i uppföljningssystemet. En snabbare koppling mellan resultat och nya 

prioriteringar kommer då också att bli möjlig. 

 

Den övergripande finansiella strategin 
En god ekonomi är viktig för kommunen och ett grundläggande villkor för att kunna uppnå de 

sociala eller välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens verksamhet. På 

samma sätt är en svag ekonomi ett hinder eller en begränsning för kommunen, när det gäller att 

tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. En balanserad finansiell utveckling 

är därför en förutsättning för att kommunens service kan behållas och utvecklas. Långsiktiga re-

sultatmål, soliditetsmål, avsättning till resultatutjämningsreserv och en plan för den dolda pens-

ionsskulden är instrument som Borås Stad använder i dessa sammanhang.  



  
Borås Stad har länge haft strategin att ”det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhets-

mål”. Detta markerar tydligt att ekonomin ytterst ger förutsättningarna för verksamheten men 

också utgör grunden till ett förhållningssätt som framgångsrikt präglat organisationen. 

 

Som beskrivits ovan ger de ekonomiska ramarna, och antagandena i dessa, förutsättningarna för 

verksamheten. Verksamheten blir effektivast om den har relativt stabila förutsättningar och en 

viss långsiktighet. Därför bör den finansiella strategin, som påverkar ramarna, kunna utformas så 

att de ekonomiska målen kan ha ett både långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Utgångspunkten 

måste vara att ramarna i möjligaste mån, och över en konjunkturfas, kan stötta en jämn och pla-

nerad verksamhet. Förutsättningarna för att kunna göra avsteg från de långsiktiga målen måste 

tydligt redovisas. 

  

Finansiell strategi i ansträngda budgetlägen 
I de senare årens budgetar har relativt låga resultatnivåer föreslagits. Bakgrunden har varit att i 

budgetläget skapa förutsättningar för en jämn verksamhetsutveckling i en ansträngd ekonomisk 

situation. Lägre budgeterade resultatnivåer försvaras av flera tidigare års goda resultat jämte det 

faktum att resultaten i boksluten varit klart över de finansiella målen. En av förklaringarna till 

detta är att realisationsvinster inte budgeteras av försiktighetsskäl. Under det nya millenniet har 

Borås Stad ökat sitt egna kapital ifrån 2,1 miljarder för att 2014 vara ca 4,2 miljarder. Samtidigt 

har stora avsättningar kunnat ske till dold pensionsskuld, vägprojekt mm. 

 
God ekonomisk hushållning 
Fr o m 2006 gäller kommunallagens regler om ”God ekonomisk hushållning” . Detta innebär att 

för ekonomin och verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning. Borås Stad har under ett flertal år arbetat med finansiella nyckeltal för att 

analysera kommunens övergripande ekonomi. Denna analys har sedan legat till grund för vilket 

verksamhetsutrymme kommunen kan tillåta sig inom fastställda finansiella mål. Detta har varit en 

framgångsrik och politiskt accepterad princip och har lett till att kommunens resultat legat på en 

sådan nivå att balanskravet inte äventyrats.  

 

Den ekonomiska plattformen 
 
Uppbyggnaden 
Landets kommuner kom med undantag från åren 2002-2004 in i en resultattillväxt efter det nya 

millenniet startade. Borås Stad kunde liksom de flesta andra kommunerna stärka sina finansiella 

positioner under denna tid samtidigt som verksamheten kunde expandera. De svåra år som 2009-



 

2010 förutspåddes bli infann sig inte heller, särskilt inte i klasserna större och medelstora städer 

med befolkningstillväxt. 

 

Borås Stads ekonomiska tillväxt förklaras med konjunkturmässigt ökade skatteintäkter, realisat-

ionsvinster från markförsäljning och återbetalningar från AFA-försäkringen samt av en kommu-

nal organisation vars budgetföljsamhet varit relativt god. Interna styrsystem såsom buffertar på 

olika nivåer, tydlig ledning och tydliga mål har då haft betydelse. Systemet sattes på prov under 

2011 då stora budgetavvikelser uppstod i samband med omorganisationen. 

 

Prognosen för 2015 
Budgeten för 2015 antogs med ett resultat på +110 mnkr, dvs helt i linje med den finansiella 

målnivån. Prognosen för den ekonomiska utvecklingen för Borås stad är i delårsrapporten per 

augusti +72 mnkr. De icke budgeterade realisationsvinsterna samt ännu en återbetalning av AFA-

medel räcker inte längre till för att täcka de stora underskott som nämnderna beräknar. Detta 

betyder att verksamheten, om inget görs, går in i 2016 med stora ”ryggsäckar”. 

 

Budgetförutsättningar 2016 
Sveriges Kommuner och Landsting(SKL)konstaterar i sin skatteprognos per oktober att Sverige 

sedan ett par år befinner sig i en konjunkturåterhämtning. Kommande år kommer landet befinna 

sig i en konjunkturell balans. Oaktat detta så bedöms den offentliga konsumtionen framgent, inte 

minst den kommunala konsumtionen, att växa i snabb takt. Detta förklaras genom en tre gånger 

så snabb befolkningstillväxt än den som vi vant oss vid och beror främst på en mycket omfat-

tande flyktinginvandring. Den demografiska utvecklingen gör att de kommunala skatteintäkterna  

i detta läge inte kommer att räcka till och SKL beräknar att utdebiteringen i kommunerna sam-

mantaget  behöver höjas med 1 krona och 92 öre fram till 2019. Denna framtidsbild tillsammans 

med befarade budgetöverskridande i Borås Stads tertialprognos per augusti 2015, samt en eko-

nomisk osäkerhet i förestående omorganisation skapar ett behov av att förstärka budgeten för 

2016. Det är av flera skäl viktigt att nu både ha en verksamhet med tillräckliga resurser med hän-

syn till de demografiska behoven och buffertar i beredskap för budgetavvikelser. 

 
Skatteuttaget 
Borås har höga betyg i flera tunga finansiella nyckeltal vilket givit förutsättningar att klara sig ge-

nom olika konjunkturcykler. Senaste året för en skattehöjning var 1995 (exklusive skatteväxlingar 

med Regionen) och då med 0:75 kr. Denna stabilitet och dessa förutsättningar gäller även för 

2016 men för att erhålla erforderliga marginaler och buffertar så föreslår kommunstyrelsen en 

skattehöjning på 0:25 kr. 



  
 

Investeringar 
Ett av Borås Stads ekonomiska mål är att minimera kapitalanvändningen. Bakgrunden är att inve-

steringar i princip är långsiktiga åtaganden och där lånekostnader kraftigt kan förändras över ti-

den. Med en för stor andel bundna kostnadsposter i budgeten kan manöverutrymmet för maxi-

mal verksamhet på sikt försämras. Därför har Borås satt en riktpunkt på varje års investeringsvo-

lym. Denna teori får dock inte gälla för s k lönsamma investeringar t ex byte av oljepannor. 

Utifrån att kommande investeringar normalt genererar nya nettokostnader för verksamheten 

måste de som istället påverkar ekonomin positivt stimuleras. Lönsamma investeringar läggs alltså 

utanför den investeringsram som normalt gäller. Denna grupp har inför 2013 utökats med explo-

ateringsområden för industrin, och 2014 med bostadsområden, då kostnadskalkylerna här över 

tiden skall täckas av tomtpriser. Investeringsnivån 2016 är balanserad med tanke på resultatet.  

 

 
Finansiella mål 
 
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag % 
     

 Bokslut Budget Budget Mål 
 2014 2015 2016  
     
Årets resultat, mnkr 157 110 90  
Årets resultat/skatteintäkter och      
generella statsbidrag, % 3,0 2,0 1,6 2-3% 
     
 
Att resultatet över tiden bör uppgå till lägst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag är för 

Borås del grunden till en god ekonomisk hushållning. Målet innebär ett resultat som är ca 115 

mnkr. Detta resultat behövs för att långsiktigt kunna finansiera nödvändiga investeringar utan att 

behöva låna till hela beloppet. En annan viktig aspekt är pensionsskulden intjänad t o m 1997-12-

31 den s k ansvarsförbindelsen som enligt redovisningslagen inte får upptas i balansräkningen. 

För Borås del har den årliga skulduppräkningen tidigare inneburit en ökning med ca 30 mnkr per 

år. Skuldökningen har nu börjat avta men belastningen på utbetalda pensionen har då istället 

ökat. Under 2004-2009 har 440 mnkr avsatts för att möta ökade pensionskostnader ur ansvars-

förbindelsen. Avsättningarna följer pensionsstrategin som syftar till att få en jämnare och mer 

förutsägbar belastning på resultatet. Resultatnivån är också att betrakta som en fallhöjdsmarginal 

för att klara balanskravet om oförutsedda händelser inträffar. För 2016 budgeteras ett resultat på 

+90 mnkr för kommunen. Detta är något under det finansiella målet. 

 



 

Soliditet 
 Bokslut Budget Budget Mål 
 2014 2015 2016  
     
Soliditet, % 68,3 68,5 68,6  
Tillgångsförändring, mnkr 247 130 120  
Förändring av eget kapital mnkr 157 110 90  
Självfinansiering av tillgångsökning, % 63 85 75 80-100 
 

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten, med det menas den del av kommunens 

tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till ca 80 %. Soliditetens utveckling beror 

på två faktorer, dels det årliga resultatet, dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om tillgångar-

na 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 solidi-

tet innebär å andra sidan en ökad egenfinansiering av tillgångarna och lägre finansiella kostnader. 

En balanserad finansiell utveckling förutsätter en bibehållen relation mellan det egna kapitalet och 

tillgångarna. För oförändrad soliditet måste det egna kapitalet öka i samma takt som tillgångarna.  

 

Resultatet är budgeterat till 90 mnkr och tillgångarna beräknas öka med 120 mnkr, vilket innebär 

att 75 % av tillgångsökningen beräknas finansieras med egna medel. Detta gör att soliditeten ökar 

något till 68,6 % 

 

Budget 2016 
Nettokostnaderna exkl. avskrivningar är budgeterade till 5 404,2 mnkr. Mellan 2015 och 2016 

ökar nettokostnaderna med 236,9 mnkr. Tillsammans med avskrivningar på 212,0 mnkr blir verk-

samhetens nettokostnader 5 616,2 mnkr en ökning jämfört med budget 2015 på 4,4 %. 

 

Skatteunderlaget enligt 2015 års taxering, d v s de beskattningsbara inkomsterna inkomståret 

2014, har räknats upp med Sveriges kommuners och landstings bedömda uppräkningsfaktorer 

med hänsyn till de beräknade inkomstökningarna åren 2015 och 2016. Detta innebär att hänsyn 

även tagits till beräkningar av preliminära skatteavräkningar. Med en skattesats på 21,31 % beräk-

nas då de totala skatteintäkterna bli 4 588,3 mnkr.  

 

De generella statsbidragen, som främst består av inkomstutjämningsbidrag upp till garanterad 

skattekraft är budgeterade till 1 093,9 mnkr. Summan inkluderar även kostnadsutjämning, LSS-

utjämning, regleringsbidrag, samt den kommunala fastighetsavgiften. Finansnettot är budgeterat 



  
till 24,0 mnkr och inkluderar planerad aktieutdelning från Borås Lokaltrafik AB med 15,0 mnkr. 

Övriga finansnettot beräknas att minska med 11 mnkr p.g.a. lägre marknadsräntor. 

 

Resultatet efter finansnetto blir med dessa förutsättningar 90,0 mnkr. Då några extraordinära 

intäkter- eller kostnader inte är budgeterade, blir årets resultat också 90,0 mnkr. 

 

Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym på 400 mnkr. Efter avskriv-

ningar och avyttringar motsvarar detta en ökning av anläggningstillgångarna med 188,0 mnkr. 

Omsättningstillgångarna beräknas minska med 68,0 mnkr. Sammanlagt beräknas tillgångarna öka 

med 120,0 mnkr. 

   mnkr 
 2014 2015 2016 
    

Resultatbudget    

Verksamhetens intäkter 1 406,9 1 378,4 1 419,8 

Verksamhetens kostnader -6 309,0 -6 545,6 -6 824,0 

Avskrivningar -190,4 202,0 -212,0 

Verksamhetens nettokostnader -5 092,5 -5 369,2 -5 616,2 

Skatteintäkter 4 128,0 4 328,2 4 588,3 

Generella statsbidrag och utjämning 1 093,3 1 116,0 1 093,9 

Finansnetto 27,1 35,0 24,0 

Resultat efter finansnetto 156,8 110,0 90,0 

Extraordinära intäkter    

Extraordinära kostnader    

Årets resultat 156,8 110,0 90,0 

    

Balansbudget    

Anläggningstillgångar 4 192,4 4 390,4 4 578,4 

Omsättningstillgångar 1 914,0 1 846,0 1 778,0 

Summa  6 106,4 6 236,4 6 356,4 

Eget kapital, avsättningar och skulder    

Eget kapital 4 170,3 4 280,3 4 370,3 
- därav årets resultat 156,8 110,0 90,0 

Avsättningar 703,5 703,5 703,5 

Långfristiga skulder 0 0 0 

Kortfristiga skulder 1 232,6 1 252,6 1 282,6 

Summa  6 106,4 6 236,4 6 356,4 

 

    



 

   mnkr 
 2014 2015 2016 
    

Finansieringsbudget    

Tillförda medel    

Överskott från verksamheten 150,8 312,0 302,0 

Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel 1 413,0   

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 47,2   

Minskning av finansiella anläggningstillgångar  20,0 20,0 

Ökning av långfristiga skulder    

Summa 1 611,0 332,0  

    

Använda medel    

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -431,5 -400,0 -400,0 

Ökning av finansiella anläggningstillgångar -75,3 -30,0 -30,0 

Minskning av långfristiga skulder    

Summa -506,8 -430,0 -430,0 

Förändring av likvida medel 1 104,2 -98,0 -108,0 
 
 

Finansiell analys 
Borås Stads finansiella analys utgår från den s k RK-modellen. Modellen bygger på fyra aspekter 

som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv när kommunens ekonomi skall bedömas. Syftet med 

modellen är att genom analys av de fyra aspekterna på ett sammanhållet sätt kunna 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 
 
Resultatutveckling     
 Bokslut Budget Ber utfall Budget 
 2014 2015 2015 2016 
     
Årets resultat, mnkr 157 110 72 90 
Årets resultat/skatteintäkter % 3,0 2,0 1,3 1,6 
Årets resultat/eget kapital % 3,8 2,6 1,7 2,1 
 

Resultatet för Borås Stad har varit positivt varje år fr o m 1997. De redovisade resultaten de sen-

aste åren har legat över det finansiella målet och beror delvis på återbetalning av försäkringspre-

mier från AFA-försäkring. För 2015 förväntas resultatet bli sämre än Kommunfullmäktiges bud-

get främst beroende på underskott inom äldreomsorgen. Realisationsvinster från tomt- och mark-

försäljning beräknas uppgå till 30 mnkr. 

 

För 2016 budgeteras ett resultat på 90 mnkr vilket är något under det finansiella målet. Resultatet 

innebär ett utrymme för verksamhetens nettokostnader på 4,6 % jämfört med budget 2015. Här 

ingår en buffert på 0,6 % avseende demografiska förändringar. Relateras det budgeterade resulta-

tet 2016 till det egna kapitalet innebär det en ökning med 2,1 % som därmed värdesäkras då in-

flationen förväntas bli 1,4 %.  
 

Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag % 
 Bokslut Budget Ber utfall Budget 
 2014 2015 2015 2016 
     
Nettokostnader 93,9 94,9 95,5 95,1 
Avskrivningar 3,6 3,7 3,7 3,7 
Finansnetto -0,5 -0,6 -0,5 -0,4 
Verksamhetens nettokostnader 97,0 98,0 98,7 98,4 
 

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 2015 beräknas 

nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 98,7 % vilket främst 

beror på ökade verksamhetskostnader. För 2016 budgeteras att verksamhetens nettokostnader 

inkl. finansnettot skall ta 98,4 % av skatteintäkterna i anspråk. Borås Stad har en stark ekonomi i 

grunden med en lång period av god tillväxt av det egna kapitalet. I syfte att ge verksamheterna 

bra förutsättningar för 2016 har ett tillräckligt finansiellt resultat budgeterats. 

 



 

Finansiering av nettoinvesteringarna 
6 Bokslut Budget  Ber utfall Budget 
 2014 2015 2015 2016 

     
Överskott från verksamheten, mnkr 151 312 273 302 
Årets nettoinvesteringar, mnkr 431 400 450 409 
Självfinansieringsgrad % 35 78 76 74 
 
 
Nettoinvesteringarna beräknas under 2015 uppgå till 450 mnkr inklusive investeringar i nya indu-

stri- och bostadsområden. Exkluderas de kostnader som ej är rörelsekapitalpåverkande, dvs kost-

nader som ej föranlett någon likvid utbetalning kommer Borås att ha 273 mnkr kvar när den lö-

pande driften är betald. Självfinansieringsgraden uppgår till 76 % vilket innebär att nettoinveste-

ringarna till 76 % kan betalas med egna medel från verksamheten borträknat industrimark. För 

2016 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 74 % exklusive investeringar i nya industri- och 

bostadsområden. 

 

 

Kapacitet 
 
Soliditet    

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
    
Soliditet, % 68,3 68,5 68,6 

Tillgångsförändring, mnkr 247 130 120 

Förändring av eget kapital mnkr 157 110 90 

Självfinansiering av tillgångsökning, % 63 85 75 
 
 
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 2015 planerades soliditeten att öka något. För 2016 visar tabellen att 75 % av 

tillgångsökningen beräknas kunna finansieras med egna medel vilket är något under det finansiella 

målet men bidrar ändå till en liten ökning av soliditeten.  

 
 



  
Risk 
 
Likviditet    
 Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 
    
Kassalikviditet, % 143 147 139 

Rörelsekapital, mnkr 681 593 495 
 
Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste 

kunna betalas med antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och ersättningar eller 

andra omsättningsbara tillgångar. Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättnings-

tillgångar och kortfristiga skulder beräknas i budget 2016 uppgå till 139 %. Kassalikviditet under 

100 % innebär att de kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Borås Stad strävar 

efter att ha en låg likviditetsreserv. Inom Internbanken kan både kommunen och de kommunala 

företagen tillgodose behovet av kortfristiga betalningsmedel genom att utnyttja den gemensamma 

likviditetsreserven. Genom denna möjlighet har kommunen en rimlig likviditet i förhållande till 

betalningsströmmarna. Dessutom består de kortfristiga skulderna till ca en tredjedel av semester-

löneskuld till de anställda. Denna kommer inte att omsättas det kommande året. Rörelsekapitalet 

beräknas minska både 2015 och 2016 beroende på en förhållandevis hög investeringsnivå. 

 

Extern upplåning    
 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

    
Total låneskuld, mnkr 0 0 0 
 
Kommunens gjorde sin senaste amortering på låneskulden under 2004. Detta innebär att kom-

munen sedan dess inte har några långfristiga låneskulder för egen del. I balansräkningen finns 

upptaget långfristiga skulder på ca 300 mnkr. Dessa avser en del av Internbankens utlåning till de 

kommunala bolagen. För den kommunala förvaltningsorganisationens del har de senaste årens 

goda resultat inneburit att den externa låneskulden som i mitten av 1990-talet var uppe i ca 600 

mnkr nu helt har kunnat amorteras ned. Detta innebär lägre risk för ränteförändringar och ett 

utökat verksamhetsutrymme. 

 



 

Kontroll 
 

Budgetavvikelse   mnkr 
 Bokslut Bokslut Ber utfall 

 2013 2014 2015 
    
Kommunen +70 +48 -68 
Nämnder/förvaltningar -35 -55 -95 
 

En grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomi och tillfredsställande kontroll över 

verksamheten är att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet inom tilldelat kommunbi-

drag. Tabellen ovan beskriver budgetavvikelsen dels för kommunen som helhet i form av årets 

resultat exklusive realisationsvinster och dels nämndernas utfall i förhållande till kommunbidra-

get. Kommunen har de senaste åren redovisat positiva avvikelser jämfört med budget främst tack 

vare återbetalning från AFA-försäkring och upplösning av avsättning till medfinansiering av in-

frastruktur. 

 

För 2015 beräknar nämnderna relativt stora avvikelser mot kommunbidragen. Ca 35 mnkr beror 

på godkända ianspråktaganden av tidigare års överskott inkluderat utbyte till den nya IT-

plattformen och i övrigt är underskotten främst hänförliga till Stadsdelsnämndernas äldreomsorg. 

 

Det är viktigt att nämndernas verksamhet framöver är under kontroll och en nödvändig utveckl-

ing 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 2017-2018 
Åren 2017–2018 beräknas skatteunderlaget i Sverige växa med omkring 1 procent per år i reala 

termer. Den svenska ekonomin beräknas då befinna sig i konjunkturell balans då varken hög- 

eller lågkonjunktur kan sägas råda. Arbetslösheten uppgår till strax över 6 procent och KPIX-

inflationen (dvs. inflationen exklusive hushållens räntekostnader) ligger stabil på strax under 2 

procent. I år och nästa år växer efterfrågan i den svenska ekonomin snabbt. Inte minst investe-

ringarna och den offentliga konsumtionen uppvisar jämförelsevis höga tillväxttal. 

 

Skatte- och bidragsintäkterna beräknas för Borås del öka med 3,9 % 2017 och 4,0 % 2018. Pro-

gnosen bygger på en fortsatt god konjunktur. Viss beredskap måste dock iakttagas främst p g a 

osäkerheten i vår omvärld. För 2016 ingår det en skattehöjning med 25 öre för att möta de ökade 

kraven som demografiutvecklingen ger. 



  
 

Verksamhetens nettokostnader beräknas att ligga på drygt 4 % över planperioden. Redan 2016 

har höjd tagits för växande målgrupper inom verksamheterna. Dessa volymökningar kan till viss 

del klaras av med den planerade skattehöjningen. Resultatnivån kommer dock inte upp till det 

finansiella målet på lägst 2 % av skatter- och generella statsbidrag. 

 

Framskrivning av resultatet 2017-2018   mnkr 

 2016 2017 2018 

Verksamhetens nettokostnader -5 616 -5 826 -6 070 

- årlig förändring, % 4,6 3,7 4,2 

Skatte- och bidragsintäkter 5 682 5 906 6 141 

- årlig förändring , % 4,4 3,9 4,0 

Resultat 90 103 95 

    

Nettoinvesteringar 400 400 400 

Resultat, % av skatteintäkter 1,6 1,7 1,5 
 

Skatte- och bidragsintäkterna är hämtade från Sveriges Kommuners och Landstings prognos för 

Borås Stad. Nettokostnadsberäkningen bygger på 2016 års budget uppräknad med hänsyn till den 

förväntade löne- och prisutvecklingen och det utrymme som skatteintäkterna medger. Resultatni-

vån 2016-2018 innefattar även de förändringar som föreslås i budgetpropositionen för 2016.  

 

Den redovisade investeringsvolymen förutsätts att ligga på ca 400 mnkr under hela planperioden. 

För att bibehålla och ej ytterligare öka investeringsvolymen är det viktigt att effektivare nyttja de 

befintliga tillgångarna och därigenom hålla tillbaka behovet av investeringar. En effektivare kapi-

talanvändning, d v s att bättre utnyttja det kapital som bundits i verksamheten och att avyttra till-

gångar som inte är nödvändiga för kommunens verksamhet, är ett alternativ till besparingar och 

neddragningar.  

 

Nyckeln till en fortsatt god ekonomi för Borås Stad är att upprätthålla en god resultatnivå och en 

investeringsnivå som inte genererar en alltför stor tillgångsökning. Planen ovan visar på en resul-

tatnivå som inte beräknas uppfylla de finansiella målen under planperioden. Detta får ändå anses 

vara godtagbart efter en relativt lång konjunkturnedgång och med ambitionen att upprätthålla en 

rimlig nivå på verksamheten. Kommunens finansiella ställning kräver inte att den fulla finansiella 

målsättningen behöver uppfyllas varje år. Resultatnivån kan därför ses som en fallhöjdsmarginal 

vid förändrade ekonomiska förutsättningar.  



 

Borås Stad har de senaste åren haft en positiv befolkningsutveckling. Tillväxten medför att efter-

frågan på kommunens tjänster ökar och därmed också kostnaderna. Om skatteintäkterna inte får 

den förväntade positiva utvecklingen som förutsägs ställer detta särskilda krav för att kunna möta 

efterfrågan av mer service. Handlingsberedskap måste byggas in i ekonomin för att kunna möta 

nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa konsekvenser för verksamheten. 

 



 

Nämndernas verksamhet 
 
Budgeten 2016 bygger på att lönekostnaderna ökar med 2,0 %, me-
dan övriga kostnader räknas upp med 1,3 %. Det ekonomiska målet 
för nämnderna är normalt noll, dvs att kommunbidraget motsvarar 
nettokostnaderna. Det ekonomiska målet är överordnat andra verk-
samhetsmål. Investeringsbudgeten 2016 är på ca 410 mnkr exkl ut-
byggnad av nya industri- och bostadsområden. 
 
 
I detta avsnitt redovisas Kommunstyrelsens budgetförslag för kommunens olika interna redovis-

nings- 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 mots-

varar normalt den budgeterade nettokostnaden per nämnd. 



 

 

Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och kostnader. Inom ramen för kommunens in-

ternhyressystem omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämnderna beslutar själva med vissa 

begränsningar om sin lokalanvändning. Begränsningarna avser att säkerställa ett för kommunen 

som helhet effektivt lokalutnyttjande. Ansvaret omfattar också kapitalkostnaderna. Detta innebär 

bl a att ökade kapitalkostnader p g a investeringar inkräktar på utrymmet för övriga verksamhets-

kostnader. 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 resulta-

ten balanseras över till nästkommande år. Detta gäller såväl över- som underskott. Beslut om 

resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. En förut-

sättning för överföring av positiva budgetavvikelser är att fastställda verksamhetsmål uppnåtts. 

 

Det ekonomiska målet för resp nämnd är det budgeterade resultatet efter kommunbidrag i den av 

Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budgeterade resultatet är i normalfallet noll, 

d v s budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. Vissa un-

dantag förekommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i budgeten finansierar verk-

samheten med överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från tidigare år. 

 

I vissa fall är nämndernas verksamhet uppdelad i olika ansvarsområden. Det ekonomiska målet 

gäller då för resp ansvarsområde. Om en nämnd tilldelas mer än ett kommunbidrag, kan inte 

kommunbidragen omfördelas mellan resp. ansvarsområde. 

 

Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål. För att inte riskera att viktiga 

verksamhetsmål äventyras och för att undvika alltför dramatiska besparingar i verksamheten, bör 

inarbetning av underskott ske under planerade former. Inarbetning av större underskott kan ske 

över en längre period. Detta innebär att underskott i sin helhet inte måste täckas in redan under 

det följande året. Beslut om fördelning av underskottstäckning fattas av Kommunfullmäktige i 

årsbudgeten eller av Kommunstyrelsen. 

 

Liksom föregående år gäller att nämnderna inom sin budget skall avsätta lägst 1 % av kommun-

bidraget till oförutsedda händelser/buffert. Syftet med buffertar är att nämnderna under året ska 

ha en beredskap för oförutsedda händelser. Innan bufferten får tas i anspråk ska en åtgärdsplan 

ha upprättats och alla andra åtgärder ska ha prövats. 



 

 

Kommunbidrag 2016 
Kommunstyrelsen fastställde i juni med utgångspunkt från beräknade resurser och utifrån önsk-

värd prioritering och inriktning på verksamheten ekonomiska ramar för nämndernas budgetar-

bete. Ramarna bygger på de förutsättningar som den ekonomiska utvecklingen ger. Budgetra-

marna uppgick till sammanlagt 5 526 250 tkr. Höjningen bygger på en kompensation för löne-

kostnadsökningar på 2,0 % medan övriga kostnader räknas upp med 1,3 %. Totalt innebar ra-

marna att kommunbidragen till nämnderna höjdes med 148 480 tkr jämfört med 2015 års budget, 

vilket motsvarar 2,8 %. I Kommunstyrelsens slutliga budgetförslag uppgår kommunbidragen till 

5 571 200 tkr. Sammantaget har kommunbidragen till nämnderna ökat med 3,6 % jämfört med 

budget 2015. 

 

 
Kommunbidrag per nämnd   tkr 

 Budget Budget Budget 
Nämnd 2014 2015 2016 
    

Kommunfullmäktige 11 000 11 350 12 000 

Revisorskollegiet 4 300 4 350 4 450 

Kommunstyrelsen    
- stadskansliet  60 850 70 250 76 100 
- kommungemensam verksamhet 97 950 102 250 106 050 

Valnämnden 4 800 1 000 1 000 

Lokalförsörjningsnämnden    
- fastighetsförvaltning 0 0 0 
- övrig verksamhet 30 100 27 200 27 600 

Servicenämnden 0 0 0 

Fritids- och folkhälsonämnden    

- fritid och folkhälsa 143 200 146 900 152 100 

- föreningsbidrag 37 100 37 650 39 550 

Samhällsbyggnadsnämnden 33 400 25 400 23 900 

Tekniska nämnden    
- väghållning skog parker m m 142 750 143 200 148 650 
- persontransporter 58 100 59 300 61 650 

Miljö- och konsumentnämnden 19 900 21 000 22 250 

Kulturnämnden 147 600 140 400 143 600 

Utbildningsnämnden 458 700 469 100 480 800 

Sociala omsorgsnämnden 648 400 678 850 698 100 

Arbetslivsnämnden 214 400 215 500 222 150 

Överförmyndarnämnden 5 500 5 600 5 700 

Stadsdelsnämnd Norr    



 

Kommunbidrag per nämnd   tkr 

 Budget Budget Budget 
Nämnd 2014 2015 2016 
    

- kommungemensam verksamhet 57 150 44 550 44 550 

- stadsdelsverksamhet 893 400 926 800  963 400 

Stadsdelsnämnd Väster    

- kommungemensam verksamhet 25 250 27 050 28 800 

- stadsdelsverksamhet 1 101 150 1 147 450 1 184 200 

Stadsdelsnämnd Öster    

- kommungemensam verksamhet 39 350 48 800 53 750 

- stadsdelsverksamhet 971 100 1 020 550 1 070 850 

Summa 5 205 450 5 374 500 5 571 200 
 
 
Investeringsbudget 

I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. Varje investeringsanslag är bundet till ett givet 

projekt och kan inte användas till annat ändamål än det ursprungligen avsedda. Investeringsanslag 

beviljas antingen direkt i årsbudgeten eller genom särskilda beslut i Kommunfullmäktige eller 

Kommunstyrelsen. Anslag genom särskilda beslut skall grundas på inkomna anbud. 

 

Sammanlagt uppgår de planerade nettoinvesteringarna under åren 2016-2018 till 1 211 mnkr, 

varav 477 mnkr 2016, 391 mnkr 2017 och 343 mnkr under 2018. De något lägre volymerna efter 

budgetåret är normala med hänsyn till att projekt med kort framförhållning alltid dyker upp. 

 

Finansieringsbudgeten och de finansiella avstämningarna bygger på en årlig investeringsvolym på 

400 mnkr för åren 2016-2018. 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 förhållande till de åtaganden som in-

vesteringar normalt innebär så beaktas även externa projekt som t ex Borås Arena kalkylmässigt. 

Projekt som dessa där t ex ändrade ränteförhållanden direkt påverkar kommunens resultaträkning 

bör bedömningsmässigt betraktas som om de vore egna investeringar.  

 

I nedanstående tabell redovisas de planerade investeringsprojekten. I de fall anslag anvisas direkt i 

budgeten har detta markerats med "B". 



Investeringsplan 2016-2018

Verksamhet Total Utgift tom Budget
utgift 2015 2016 2017 2018

GEMENSAMMA FUNKTIONER

Särskilda servicefunktioner
Ventilation och energiåtgärder Lfn 15 000 5 000 B 5 000 5 000
Solceller Lfn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Ökad tillgänglighet i kommunala lokaler Lfn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Hyresgästanpassningar Lfn 24 000 8 000 B 8 000 8 000
Säkerhetsinvesteringar Lfn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Belysning Lfn 9 000 3 000 B 3 000 3 000
Almenäs ombyggnation Lfn 3 500 3 500
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
Kommunikationsutrustning IT Sn 9 000 3 000 B 3 000 3 000
Brandvägg IT Sn 6 000 6 000 B
SUMMA GEMENSAMMA FUNKTIONER OCH SÄRSKILDA 
SERVICEFUNKTIONER 129 500 49 500 40 000 40 000

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD

Markförsörjning
Inköp av fastigheter Ks 110 000 40 000 35 000 35 000
SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SKYDD 110 000 40 000 35 000 35 000

GATOR, VÄGAR OCH PARKER

Kommunikationer
Beläggningsunderhåll Tn 25 200 8 400 B 8 400 8 400
Attraktiv stad Tn 15 000 9 000 3 000 3 000
Div mindre gatu- och broarbeten Tn 16 500 5 500 B 5 500 5 500
Program för tillgänglighet Tn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Gång- och cykelvägar Tn 14 000 8 000 B 3 000 3 000
Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Tn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning Tn 3 500 3 500
Upprustning centrummiljöer Tn 2 000 1 000 1 000
Borås flygplats Tn 500 500 B
Promenadstråk längs Viskan Tn 9 000 3 000 3 000 3 000
Ny Nybro Tn 15 000 3 000 12 000

Parkverksamhet
Grönområdesplanen Tn 1 500 500 B 500 500
Lekplatser/mötesplatser Tn 13 000 5 000 B 4 000 4 000
Trygghetsbelysning Tn 2 500 1 500 B 500 500
SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER 123 700 46 900 33 900 42 900

FRITID OCH KULTUR

Idrotts- och fritidsanläggningar
Utveckling av konstgräsplaner FoF 8 500 3 500 3 500 1 500
Utveckling av näridrottsplatser och utebad FoF 6 000 2 000 B 2 000 2 000
Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne FoF 4 500 1 500 B 1 500 1 500
Utveckling av spår och leder FoF 10 440 3 000 B 3 990 3 450
Evenemangsstaden Borås FoF 4 000 1 000 B 2 000 1 000
Borås ridhus FoF 1 000 1 000 B
Lundby Park FoF 500 500 B
Stadsparksbadet Etapp 1 Lfn 54 000 3 500 43 000 7 500
Stadsparksbadet Etapp 2 Lfn 33 700 16 000 17 700
Norrby fritidsgård, ombyggnad Lfn 1 500 1 500
Kransmossen idrottsområde, flytt av fotbollsplan och parkering Lfn 5 590 4 100 1 490 B
Boråshallen ombyggnad (bl.a tillgänglighetsanpassning) Lfn 20 000 3 500 7 000 9 500

Kulturverksamhet
Konstnärlig utsmyckning Kn 2 400 800 B 800 800

Plan



Skulpturbienallen 2016 Kn 1 000 1 000 B
Textilkonst Kn 300 100 B 100 100
Förvaltningsövergripande investeringar Kn 1 500 500 B 500 500
SUMMA FRITID OCH KULTUR 154 930 11 100 60 890 44 890 38 050

AFFÄRSVERKSAMHET

Näringsliv
Utbyggnad av industriområde Viared Västra Ks 55 000 25 000 20 000 10 000
Utbyggnad av industriområde Viared Norra Ks 6 500 6 500
Utbyggnad av industriområde Nordskogen Ks 4 000 4 000
Utbyggnad av övriga industriområden Ks 75 000 25 000 25 000 25 000

Bostäder
Utbyggnad av bostadsområden Ks 23 000 8 000 8 000 7 000
SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET 163 500 0 68 500 53 000 42 000

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Förskola
Kransmossen, 6 avd Lfn 30 775 2 202 24 573 B 4 000
Sagavallen, 6 avd Lfn 30 255 2 150 24 105 B 4 000
Dammsvedjan, 7 avd Lfn 33 585 11 683 17 902 B 4 000
Brämhult, 6 avd Lfn 34 000 610 2 000 31 390
Fristad 1, 6 avd Lfn 32 000 2 000 30 000
Göta, 6 avd Lfn 31 500 8 700 22 800
Bergsäter, 6 avd Lfn 32 000 500 11 500 20 000
Gånghester Lfn 31 500 500 5 500
Sandared, 6 avd Lfn 31 500 500 10 000
Alideberg 6 avd Lfn 35 500 500 6 000
Sjömarken, Badstrandsvägen, 6 avd Lfn 31 500 8 500 23 000
Förskola vid Sjöboskolan, 6 avd Lfn 31 500 11 500
Dalsjöfors, 6 avd Lfn 31 500 10 000
Sparsör, 6 avd Lfn 31 500 200 5 600
Fristad 2, 6 avd Lfn 31 500 5 500
Centrum, 6 avd Lfn 31 500 5 500
Centrala Byttorp, 6 avd Lfn 31 500 5 500
Hässleholmen, 6 avd Lfn 31 500 11 000
Varuhiss Norrbygården Sdn V 100 100 B
Förskolor inventarier samtliga SDN Sdn 5 400 2 400 B 1 200 1 800

Grundskola
Bodaskolan etapp 2 inkl stadsdelskontor Lfn 164 500 109 600 54 900 B
Särlaskolan (byggnadens yttre delar) Lfn 16 000 5 151 5 000 5 849
Fristadskolan högstadie ombyggnad Lfn 43 660 865 16 690 26 105

Gymnasieskola
Bäckängsgymnasiet (Matsal, bibliotek) Lfn 29 990 2 796 12 300 14 894
Almåsgymnasiet tillbyggnad tillagningskök Lfn 14 080 1 537 12 543
Mindre om- och tillbyggnadsprojekt Lfn 4 000 4 000 B
SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET 852 345 136 794 179 013 151 638 143 700

VÅRD OCH OMSORG

Individ- och familjeomsorg

Omsorg om äldre- och funktionshindrade
Badhusgatan Lfn 15 922 2 300 13 622 B
Dammsvedjan SOL Lfn 25 000 3 114 17 000 4 886
Gruppbostad med särskild service enl. LSS Lfn 16 500 1 250 15 250
Gruppbostad med särskild service enl. LSS Lfn 16 500 500 16 000

Inventarier boenden SOn 1 350 450 900  
SUMMA VÅRD OCH OMSORG 75 272 5 414 32 372 36 586 900
SUMMA NETTOINVESTERINGAR 1 609 247 153 308 477 175 395 014 342 550

Försäljning av mark och fastigheter Ks -296 000 -100 000 -98 000 -98 000



Utrednings- eller förstudieprojekt 2016
Projekt Ansvarig nämnd
Restaurering av Vattentornet, Borås Lfn
Racketcenter Lfn
Boråsparkens sommarteater Lfn
Ombyggnad Erikslundskolan Lfn
Tillbyggnad Sjömarkenskolan Lfn
Renovering Tummarpskolan Lfn
Tillbyggnad förskola Äspered Lfn



 

Kommunfullmäktige 
 
 

Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

    

Intäkter 101 80 80 

Kostnader -11 721 -11 430 -12 080 

Nettokostnader -11 620 -11 350 -12 000 

Kommunbidrag 11 000 11 350 12 000 

Resultat -620 0 0 

Ackumulerat resultat - - - 

Nettoinvesteringar - - - 
 
 
Kommunfullmäktiges uppgift 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde 

år. Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller 

annat 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 2014-2018 är följande. 

• Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 24 
• Moderata Samlingspartiet 17 
• Sverigedemokraterna 9 
• Vänsterpartiet 6 
• Folkpartiet liberalerna 5 
• Miljöpartiet de Gröna 5 
• Centerpartiet 4 
• Kristdemokraterna 3 
 
Under Kommunfullmäktige budgeteras också det kommunala partistödet och bidrag till 

förtroendemannautbildning. 

 



 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet inklusive partistöd, 

förtroendemannautbildning och representation räknas upp med 650 tkr inför 2016, varav 150 tkr 

är utökat bidrag avseende ökade representationskostnader. Verkligt utfall regleras varje år till noll 

då Kommunfullmäktige saknar möjlighet att hantera avvikelser.  

 

 

Verksamheten 2016 
Under det kommande verksamhetsåret planeras nio kvällssammanträden, ett 

halvdagsammanträde för behandling av årsredovisning inkl ansvarsfrihet samt ett 

tvådagarssammanträde för behandling av nästa års budget. 

 

Kommunen ger ett ekonomiskt stöd till de politiska partierna representerade i 

Kommunfullmäktige för att förbättra partiernas möjligheter att medverka i opinionsbildningen 

och därigenom stärka den lokala demokratin. Varje parti får ett och ett halvt belopp Grundnivå 

(GN) enligt ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” i grundstöd. Vidare 

erhåller varje parti ett GN per mandat.  

 

Partierna i Kommunfullmäktige får också bidrag till utbildning av sina förtroendevalda och har 

dessutom möjlighet till två dagars studiebesök inom verksamhetsområdet. 

 

Verksamhetsmått    
 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
    
Sammanträden m m    
Nettokostnader tkr -6 450 -5 950 -6 544 
    
Partistöd    
Nettokostnader tkr -5 170 -5 400 -5 456 
 

 



 

Revisorskollegiet 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 Bokslut 
2014 

Budget 
2015 

Budget 
2016 

    
Intäkter 819 695 335 

Kostnader -5 420 -5 045 -4 785 

Nettokostnader -4 601 -4 350 -4 450 

Kommunbidrag 4 300 4 350 4 450 

Resultat -301 0 0 

Ackumulerat resultat 1 757 1 757 - 

Nettoinvesteringar - - - 

 
 
Nämndens uppgift 
Stadsrevisionen arbetar för att främja en effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet 

utifrån ett helhetsperspektiv, och Stadsrevisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas 

kontrollorgan när det gäller efterlevnaden av kommunala beslut och aktuell lagstiftning. Det 

övergripande målet är att granska Borås Stads verksamhet med avseende på ändamålsenlighet, 

effektivitet och krav på intern kontroll. Revisionen följer God revisionssed upprättad av Sveriges 

Kommuner och Landsting, och revisorernas uttalande i revisionsberättelser ligger till grund för 

ansvarsprövning. 

 

Revisorerna granskar 

-att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

-att räkenskaperna är rättvisande 

-att den interna kontrollen är tillräcklig 

 
Granskning enligt God revisionssed innebär: 

-att revisionsverksamhetens omfattning, inriktning och prioritering utgår från en risk- och 

väsentlighetsanalys och specificeras i revisionsplanen för Första och Andra revisorsgrupperna 

-att nämnderna granskas med avseende på om verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda 

mål och på ett från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, samt att den interna kontrollen av 

verksamheten är tillräcklig 

-att granska om redovisningen har utförts enligt god redovisningssed, d v s om de löpande och 

årliga räkenskaperna är rättvisande 

 



 
-att löpande rapportera granskningsresultat till Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder 

-att lämna revisionsberättelser och förslag när det gäller Kommunfullmäktiges ansvarsprövning 

av Kommunstyrelsen och nämnderna 

 
Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till revisorskollegiet ökar till 4,5 mnkr. Då kollegiet har ett ackumulerat 

överskott på 1,8 mnkr finns möjlighet att söka frigöra detta om ytterligare behov finns. För 2016 

uppgår den egna personalstyrkan till totalt 5 revisorer. Den egna personalstyrkan kompletteras 

med köp av externa revisionskonsulter. 

 

Verksamheten 2016 
Stadsrevisionens granskning tar sin utgångspunkt i en årlig risk- och väsentlighetsanalys. 

Med analysen som grund formulerar Första och Andra revisorsgrupperna revisionsplaner 

för revisionsåret. Revisionsplanerna är styrande för granskningsinsatserna, men oförutsedda 

händelser kan föranleda specifika granskningsinsatser och anpassning av planerna. Förändringar i 

stadens verksamhet och organisation bevakas och analyseras fortlöpande. Vidare bevakas 

omvärldsförändringar som kan påverka förutsättningarna för den kommunala verksamheten och 

revisionen. 

 

 



 

Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelsens uppdrag är fördelat på två kommunbidrag. Det första avser Kommunstyrel-

sens förvaltning som redovisas under Stadskansliet. Det andra kommunbidraget avser kommun-

gemensamma verksamheter, som inte har något direkt samband med Kommunstyrelsens egen 

verksamhet men som ändå ansvarsmässigt budgeteras här. 

 

Stadskansliet  
 

Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 

Intäkter 60 602 53 309 52 839 

Kostnader -141 016 -123 559 -128 939 

Nettokostnader -80 414 -70 250 -76 100 

Kommunbidrag 73 823 70 250 76 100 

Resultat -6 591 0 0 

Ackumulerat resultat 5 000 5 000 - 

Investeringar -99 890 -120 000 -108 500 

Försäljning av mark och fastigheter 47 177 35 000 100 000 

 
Nämndens uppgift 
Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över öv-

riga nämnders och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor 

som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning, och särskilt ägna sig åt 

målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete. 

 
Kommunstyrelsen har ett i kommunallagen särskilt reglerat ansvar för att hålla övriga nämnder 

under uppsikt, vilket även omfattar de kommunala bolagen samt eventuella kommunalförbund 

som kommunen är medlem i. Uppsiktsplikten är av yttersta betydelse för en god ledning och 

styrning av Borås Stad. Kommunstyrelsen ska även arbeta med intern kontroll. 

 
I Stadskansliets verksamhet ingår att utarbeta gemensamma regler, normer och planer samt att 

följa upp, utvärdera och utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också att arbeta med kva-

litetsfrågor, informera om ny lagstiftning, huvudmannaskapsgränser med mera. 

 
Ambitionen är att koncentrera arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samtidigt överlåta 

åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom fastställda riktlinjer 



 

och ramar. Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination med utvärdering och analys av 

nämndernas resultat. Kommunstyrelsens roll som "koncernledning" med ansvar även för den 

verksamhet som drivs i bolagsform ska utvecklas.  

 

Stadskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän kommunadministration, ekonomistyr-

ning, personal/förhandling, samhällsplanering, mark- och exploateringsverksamhet, näringslivs-

frågor, kvalitet och utveckling samt kommunikation/marknadsföring. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för 2016 blir 76,1 mnkr, vilket är en ökning med 5,85 mnkr. Utöver årlig upp-

räkning ingår det i denna summa tillförda medel med 500 tkr för utredningsanslag till Samhälls-

planering kopplat till Götalandsbanan, 300 tkr för reparation av befintliga infartsskyltar, 500 tkr 

till förstärkning av en årsarbetare på Samhällsplanering och 600 tkr till förstärkning av en årsarbe-

tare på Kvalitet och Utveckling. Verksamheten får även 2 mnkr till uppstarten av CKS, Centrum 

för Kunskap och Säkerhet, 500 tkr till värdegrundsarbete samt kompensation för ökade hyres-

kostnader med 250 tkr. Flera av uppdragen till verksamheten ligger i budgetskedet helt eller delvis 

finansierade genom centralt avsatta medel, som fördelas ut under året till de verksamheter de 

berör. Ett exempel på projekt är "Stöd till lokal utveckling" där det är avsatt 2 mnkr.  

 

Verksamheten 2016 
Framtiden ställer krav på kommunen att möta boråsarnas önskan om hög kvalitet på service, 

ökad valfrihet, inflytande och delaktighet. Borås Stads förmåga att möta kraven beror på vårt 

systematiska arbete med ständiga förbättringar och vår skicklighet att rekrytera medarbetare med 

rätt kompetens, och sedan behålla och utveckla dem. Vårt arbetsgivarvarumärke måste därför 

stärkas och våra möjligheter till personlig utveckling och vår positiva arbetsmiljö marknadsföras. 

 
2016 intensifieras arbetet att tillsammans med Trafikverket fastställa Götalandsbanans sträckning. 

Resultatet av arbetet har avgörande betydelse för stadens fortsatta utveckling. Vidare bedrivs ett 

brett förankrat arbete med översiktsplanen, Öp16, som går ut på samråd under 2016. Översikts-

plan med fokus på järnvägssträckningen gör det möjligt att exploatera nya områden för bostäder 

och verksamheter. Efterfrågan på industrimark och tomter för bostäder är fortsatt stor och målet 

är att möta efterfrågan genom bland annat skapande av ny industrimark och markförsörjning. 

Under 2016 fortsätter arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra målstyrning och uppföljning. 

Det sker dels genom mer relevanta indikatorer som kopplar ihop ekonomi och verksamhet och 

som mäter hur vi når visionen Borås 2025, dels genom analyser för respektive målområde.  

 



 

Arbetet med att utveckla ägarstyrning och uppsikt över bolagen prioriteras även under 2016 och 

under året kommer nya styrdokument för bolagsstyrningen att tas fram. Internbanken kommer 

bland annat att arbeta med finansieringen av Borås Energi & Miljös EMC-investering, strategi för 

placeringar samt gröna finansieringslösningar. 

 

Nya uppdrag 2016 
Olika typer av boenden ska finnas, från trygghetsboenden till kompletta vård- och omsorgsboen-

den. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av sådana boenden. Kommunstyrel-

sen får i uppdrag att ändra bostadsbolagens ägardirektiv för att möjliggöra det. 

 

En utredning om skolstrukturen där användning, förändringar och var nya skolor ska byggas ska 

tas fram. Utredningen ska även innefatta hur Borås Stad ska möta en växande förskolas behov av 

lokaler. 

 

Under 2016 ska Borås Stad kartlägga vilka löften eller garantier riktade mot näringslivet, till ex-

empel när det gäller svarstider och handläggningstider, som näringsidkare skulle ha mest nytta av. 

Dessa garantier bör införas så fort som möjligt. 

 

Under 2016 ska Kommunstyrelsen utreda hur samhällsbyggnadsnämnden kan ta be-

talt/kompenseras när planer tas fram för kommunens egen organisation. 

 

Alla delar i byggprocessen som påverkas av Borås Stads agerande ska ses över. Det ska vara en-

kelt att komma igång med byggen i Borås Stad. Företag som vill bygga bostäder får snabbare 

beslut när det gäller planer, markanvisningar och bygglov. Kommunstyrelsen får i uppdrag att 

fastställa hur översynen ska gå till. 

 

Kommunstyrelsen ska under året presentera ett förslag som visar hur fler bostäder kan byggas 

efter kollektivtrafikstråken utanför Borås centralort. 

 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att hjälpa anställda att minska 

CO2-belastningen vid resor till och från arbetet. 

 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att fastställa en konkret ambitionsnivå gällande utbyggnadstakten 

inom solenergi. Ett internt investeringsstöd inrättas för att komplettera ordinarie finansiering, och 

därmed möjliggöra fler solcellsinvesteringar. 

 



 

Staden har behov av en samlad "Plan för personal- och kompetensförsörjning". Planen ska bidra 

till att säkerställa verksamhetens kvalitet och uppdrag mot kommuninvånarna. Planen ska be-

handla hur Borås Stad ska attrahera, rekrytera, introducera, behålla, utveckla och avveckla kompe-

tens. Omvärldsanalys och löneöversynsprocess ska redovisas i underlag för planen. 

 

Under 2016 ska ett kunskapscentrum startas som får i uppgift att arbeta mot korruption och or-

ganiserad brottslighet och för ökad säkerhet i kommunen. Centret ska också vara en resurs i 

Borås Stads arbete mot våld i nära relationer. 

 

Under 2016 ska samtliga förvaltningar ta fram könsdelad statistik för att möjliggöra analys av 

resursfördelning ur ett genusperspektiv. Stadskansliet ska under året ta fram konkreta exempel för 

hur arbetet med jämställdhetsintegrerad budget kan genomföras. 

 

Kommunstyrelsen uppdras att i lämpliga upphandlingar ställa krav, eller ha som bedömningskrite-

rier, huruvida uppdragstagaren kan erbjuda funktionsnedsatta arbete i samband med uppdraget. 

 

Kommunstyrelsen uppdras att verka för att det i Borås inrättas en mottagning för sprututbyte. 

 

Kommunstyrelsen uppdras att undanta friskolorna från kösystemet så att dessa kan ta in nyan-

lända elever. 

 

Kommunstyrelsen uppdras att inom ramen för Näringslivsavdelningen skapa ett servicecenter för 

företag. I ett servicecenter ska bland annat följande ingå: ”En väg in”, tillståndslots för att under-

lätta tillståndsärenden, förenkla för företags etableringar samt samordning av kommunala förvalt-

ningars beslutsprocesser. 

 

Kommunstyrelsen uppdras att under 2016 tillämpa dubbel markanvisning i minst ett fall. 

 

Kommunstyrelsen uppdras inleda arbetet för att få med väg 180 i Trafikverkets planering. 

 
 
Investeringar 
 
Inköp och försäljning av fastigheter 
För inköp av fastigheter budgeteras ett belopp på 40 mnkr. Samtidigt beräknas fastigheter säljas 

för 40 mnkr och tomter inom exploateringsområden säljas för 60 mnkr.  

 



 
Utbyggnad av industriområden 
Utbyggnad av Viared Västra budgeteras till 25 mnkr och övriga industriområden budgeteras till 

35 mnkr. 

 
Utbyggnad av nya bostadsområden 
För utbyggnad av nya bostadsområden avsätts under året 8 mnkr. 

 

 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 2 0 2 2 2 2 

Antal gästnätter i Borås. 181 394 191 404 200 000 200 000 200 000 200 000 

Tillgång till mark för företagande, m2. 341 900  250 000 250 000 250 000 250 000 

Borås Stads näringslivsklimat -
 ranking enligt Svenskt näringsliv. 

36 47 35 35 35 35 

Företagsklimat enl. öppna jämförelser 
(Insikt) - Totalt, Nöjd Kund Index 

   63 66 75 

Sysselsättningsgrad (20-64 år), %. 79,7  78 78 78 80 

Antal nya bostäder i detaljplan i stads-
kärnan. 

0 0 100 100 100 100 

Förtätning av stadskärnan, antal 
nyinflyttade till centrum. 

118 85 200 200 200 200 

Antal nyproducerade bostäder i Borås 
tätort 

   500 500 500 

Handelsindex – attraktiv handel. 111  108 108 109 115 

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

47  57 61 75 92 

Antal nyproducerade bostäder utanför 
Borås tätort 

   100 100 100 

Antal nya bostäder i detaljplan utanför 
stadskärnan. 

   500 500 500 

Kollektivtrafiken ska bli mer attraktiv 
och kollektivtrafikresandet ska öka 
varje år, ökning/år i %. 

-1,3  4 4 4 4 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

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

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

0 0,3 0 0 0 0 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

49,4 44 55 48 50 55 

 



 

Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

    

Kommunledning, administration    

Nettokostnader tkr -57 121 -66 029 -72 458 

    

Kommunikation och marknadsföring    

Nettokostnader tkr -9 335 -9 127 -9 695 

    

Administrativ service    

Nettokostnader tkr -2 897 -3 295 -3 444 

    

Nämnd- och styrelseverksamhet    
Nettokostnader tkr -10 147 -10 803 -11 698 

    

Markförsörjning, arrenden    

Nettointäkter tkr 8 851 9 088 11 195 

    

Tomträttsavgälder, näringsliv    

Nettointäkter tkr 1 116 901 1 203 

    

Tomträttsavgälder, bostäder    

Nettointäkter tkr 11 428 11 255 11 362 



 

Kommunstyrelsen 
 

Kommungemensam verksamhet 
 
 

Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

Intäkter 60 38 35 

Kostnader -101 005 -102 288  -106 085 

Nettokostnader -100 945 -102 250 -106 050 

Kommunbidrag 97 950 102 250 106 050 

Resultat -2 995 0 0 

Ackumulerat resultat -  - - 

Nettoinvesteringar - - - 
 
Nämndens uppgift 
Under den Kommungemensamma verksamheten samlas de verksamheter som inte har något 

direkt samband med Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som ändå ansvarsmässigt bud-

geteras under Kommunstyrelsen.  

 

De största posterna utgörs av avgiften till Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, och tillköp 

av kollektivtrafik för att höja ambitionsnivån för Västtrafik. Här ingår även avgifter till Sveriges 

Kommuner och Landsting, Sjuhärads Kommunalförbund samt bidrag till Navet och PRO-

TEKO. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för 2016 blir 106 mnkr, vilket är en ökning med 3,8 mnkr. Utöver årlig upp-

räkning ligger det i denna summa kompensation med 1,2 mnkr avseende höjd avgift till Navet 

samt 0,4 mnkr avseende ökade kostnader för pensionärsresor till Västtrafik. 

 

Verksamheten 2016 
Kommunerna Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn har bildat Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund, som ska svara för räddningstjänsten inom området. Borås 

Stad har en fast andel på 49,8 % av förbundets kostnader under de närmaste tre åren.  

 
Västtrafiks trafikutbud följer trafikförsörjningsplanen. Kommunerna kan genom tillköp höja am-

bitionsnivån. Borås Stad gör tillköp av gratis resor för pensionärer under lågtrafik, gratis resor för 

färdtjänstberättigade och enhetstaxa till en sammanlagd kostnad av 12 mnkr. 



 

Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
    
Bidrag till samarbetsorganisationer, Kom-
munalförbundet, SKL, Navet 

   

Nettokostnader tkr -14 739 -14 694  -15 954 
    
Näringslivsfrämjande åtgärder, PROTEKO    
Nettokostnader tkr -2 547 - 2 062 -1 937 
    
Räddningstjänst    
Nettokostnader tkr -71 982 -74 208 -76 063 
    
Kommunikationer, Västtrafik AB    
Nettokostnader tkr -11 624 -11 213 -12 004 

 

 



 

 

Valnämnden 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

Intäkter 3 264 - - 

Kostnader -7 204 -1 000 -1 000 

Nettokostnader -3 940 -1 000 -1 000 

Kommunbidrag 4 800 1 000 1 000 

Resultat 860 0 0 

Ackumulerat resultat - - - 

Nettoinvesteringar - - - 
 
 
Nämndens uppgift 
Valnämnden är på kommunal nivå ansvarig för genomförandet av de allmänna valen till Riksdag, 

Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet samt för av Riksdagen och 

Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. Valnämndens huvudsakliga verksamhet äger av 

naturliga skäl rum de år det är allmänna val eller EU-val. 

 

Kommunen är indelad i tre valkretsar med tillsammans 81 valdistrikt. Verksamhetens kostnader 

under valår består till största del av arvoden till valförrättarna i de olika distrikten. Under de år 

som inte är valår begränsas kostnaderna till lön för valledare, arvoden till valnämndens ledamöter, 

lokalhyror för förvaring av material och nödvändiga kompletteringar av valmaterial. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Nämndens kommunbidrag sätts till 1 mnkr 2016, då inga val kommer att genomföras under året. 

Kostnaderna består främst av lön till valledare och arvoden till valnämndens ledamöter.  

 

Verksamheten 2016 
Nämnden ska under året arbeta med förändring av valdistriktsindelningen med anledning av att 

vissa valdistrikt är för stora, vilket försvårar rösträkningen. 



 

Lokalförsörjningsnämnden 
 

Resurstilldelningen till Lokalförsörjningsnämndens är i budgeten fördelad på två kommunbidrag 

eller ansvarsområden. Områdena är ”Fastighetsförvaltning" och ”Övrig verksamhet".  

 

Fastighetsförvaltning 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

Intäkter 701 727 722 127 742 123 

Kostnader -715 871  -721 127 -742 123 

Nettokostnader -14 144 1 000 0 

Kommunbidrag 0 0 0 

Resultat -14 144 1 000 0 

Ackumulerat resultat -7 185 -6 185 - 

Nettoinvesteringar -26 250 -14 500 -22 500 
 

Nämndens uppgift - Fastighetsförvaltning 
Lokalförsörjningsnämndens huvuduppgift är att tillgodose de kommunala förvaltningarnas be-

hov av sunda och ändamålsenliga verksamhets- och förvaltningslokaler. Undantag från nämndens 

ansvar är lokaler och verksamhetsspecifika anläggningar hos bl.a. Servicenämnden och Tekniska 

nämnden. 

 

Verksamheten har tre huvudinriktningar: lokalförsörjning, byggprojekt och fastighetsförvaltning. 

Målet för lokalförsörjningen är att kommunens verksamheter bedrivs i så ändamålsenliga och ra-

tionella lokaler som möjligt. Byggverksamhetens mål är att vara samordnande och verkställande i 

nybyggnad och ombyggnad av kommunala fastigheter. Fastighetsförvaltningens mål är att effek-

tivt sköta kommunala fastigheter och lokaler.  

Utveckling av fastighetsförvaltning är en ständigt pågående process. En så låg kostnadsnivå som 

möjligt är ett självklart mål utan att för den skull ge avkall på fastigheternas/lokalernas ända-

målsenlighet eller underhåll. 2011 byggdes en ny organisation upp för att hantera de nya uppdra-

gen inom fastighetsförvaltningen samt förvaltningen av idrottsanläggningar. En utmaning är 

samordna verksamhetsnämndernas lokalanvändning till det för kommunen totalt bästa med hän-

syn till att behoven inom olika verksamhetsområden utvecklas olika och därigenom tillgodose den 

flexibilitet som är nödvändig i lokalplaneringen. Här är Lokalresursplanen ett viktigt instrument. 

Denna ska omfatta alla verksamhetsnämnder vad gäller såväl egna som inhyrda lokaler. 



 
Ekonomiska förutsättningar 
Verksamhetens kostnader skall i princip täckas av interna hyror från brukarna och därigenom är 

utgångspunkten att verksamheten redovisar ett nollresultat. Men i förutsättningarna ingår också 

att årsresultatet påverkar brukarnas hyror med en förskjutning på två år. 2016 skall fastighetsför-

valtningen återbetala ett för högt hyresuttag 2014. Detta uppgår till cirka 3 100 tkr. I likhet med 

budgeten för 2015 anges inte detta som ett negativt resultat i den sammanfattande tabellen ovan 

men innebär inte någon förändring i rutinen med återbetalning. 

 

Internhyrorna baseras på kapitalkostnader, driftkostnader, fastighetsskötsel och försäkringskost-

nader. Kostnader för löpande och planerat underhåll fördelas per kvadratmeter. I hyran finns 

pålägg för kostnader för tomma lokaler samt kostnader för att avhjälpa eventuella fukt- och mö-

gelskador samt genomföra mindre utredningar.  

 

Med hänsyn till den relativt stora omsättningen har internhyrorna under senare år varit väl av-

vägda mot kostnaderna. Målet är att här inte skapa några negativa resultat då sådana blir en fram-

tida börda för brukarna när de skall betalas tillbaka. Det är viktigt att lokalförsörjarens ambitions-

nivå stämmer överens med brukarnas så att hyresökningarna uppfattas som rimliga.  

 

En förutsättning för att få kommunens totala budget i balans är i praktiken att verksamheterna 

effektiviseras. Detta kan för de flesta nämnder styras genom tilldelningen av kommunbidrag. För 

verksamheter som t.ex. lokalförvaltningen som inte finansieras av kommunbidrag utan av ersätt-

ningar från brukarna finns inte denna direkta metod för att styra det ekonomiska utrymmet. Det 

är därför viktigt att Lokalförsörjningsnämnden kan visa för brukarna att de generella effektivi-

tetskraven får genomslag även på kostnadsutvecklingen för lokalförvaltningen. 

 

Ägda lokaler  
Den totala kostnadsmassan för ägda internhyresfastigheter är drygt 497,3 mnkr och med en kost-

nad på 1 064 kr/m2. Detta är en ökning med 36 kr/m2 jämfört med motsvarande uppgift för 

2015. Den totala lokalytan för denna grupp minskar med 620/m2 . 

 



 
Inhyrda lokaler 
Internhyran i befintliga inhyrda objekt ger i genomsnitt en kostnad av 1 072 kronor per förhyrd 

m², en ökning med 5 kr per m² jämfört med motsvarande uppgift för 2015. Huvuddelen av alla 

hyresavtal är indexuppräknade. Ytan minskar med 1 251 m². 

 

Verksamheten 2016 
Nämndens huvuduppdrag är att skaffa sig överblick över fastighetsbeståndet och därefter kunna 

fatta långsiktiga beslut för Borås Stad. Utveckling av fastighetsförvaltningen är en ständigt på-

gående process. Nämndens prövande roll utifrån Borås Stads helhetsperspektiv skall vara stark. 

En så låg kostnadsnivå som möjligt är ett självklart mål utan att för den skull göra avkall på fas-

tigheternas/lokalernas ändamålsenlighet eller underhåll. 

 

Nämnden skall fortsätta förbättringen av lokalförsörjnings- och projektprocessen. Speciellt vik-

tiga är de tidiga skedena i dessa processer. Anspråken i samband med investeringar måste hållas 

tillbaka och arbetet med tidiga programbeskrivningar måste intensifieras för att undvika fördy-

ringar i byggprojektens sena planeringsskeden. Programmen skall vara så väl underbyggda och 

analyserade att de kan utgöra realistiska underlag för beslut i Kommunstyrelsen och Kommun-

fullmäktige. 

 

Ett övergripande mål är hållbarhet. Här kommer ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i 

fösta rummet med en fortsatt energieffektivisering som ett av huvudmålen. Det är med hänsyn 

till detta viktigt att lokalförsörjningsnämndens effektiviseringsarbete fortsätter och att resultaten 

mäts och följs upp. 

 

Förutom arbetet i befintligt fastighetsbestånd så är energieffektivitet också målet vid tillbyggnad 

och nybyggnad. Materialval, yteffektivitet är här faktorer som spelar en roll och bör beskrivas väl 

i samband med projekteringar.  

 

Investeringsbudgeten för fastighetsförvaltningen omsluter 2016 ca 277 mnkr. De olika investe-

ringsprojekten kommenteras under respektive brukarnämnd med undantag för cirka 22 mnkr 

som utgör s.k. egna investeringar. Detta är i första hand projekt inom fastighetsbeståndet såsom 

t ex energiutvecklingsprojekt och hyresgästanpassningar. 

 
 
  



 
Nya uppdrag 2016   
Under 2016 ska etapp 1 av omgörningen kring Hässle Torg genomföras, vilket innebär nya loka-

ler och att kulturskolan öppnar en filial i området. Detta kommer att tillföra en fast mötesplats 

med levande kulturliv.   

 

Lokalförsörjningsnämnden uppdras tillsammans med Stadsdelsnämnd Väster att skyndsamt ta 

fram en förskola på Norrby.   

 
 
Investeringar  
  

Ventilations- och energisparåtgärder 
För ventilations- och energisparåtgärder och övrig energieffektivisering avsätts 5,0 mnkr för 2016 

i likhet med 2015. Kapitalkostnaderna kommer att läggas på de objekt där åtgärderna utförs. 

 

Hyresgästanpassningar 
För mindre investeringar i fastighetsbeståndet avsätts 8,0 mnkr för 2016. Detta innebär en smi-

dighet i processen för att anpassa lokaler. Beloppet har fördubblats jämfört med 2015 genom att 

inriktningen på anslaget förändrats. 

 

Tidigare har Lokalförsörjningsnämnden hanterat s.k. ”Femårslån” inom ramen för driftbudgeten. 

Brukarnämnderna har kunnat få lokaländringar utförda mot en återbetalning under fem år. Mot-

svarande möjlighet inryms fr.o.m. 2016 inom hyresgästanpassningarna. Lokalförsörjningsnämn-

den utför arbeten, vilka återbetalas som kapitalkostnader under den bedömda användningstiden. 

Tidigare har även säkerhetsinvesteringar inrymts inom detta investeringsutrymme men dessa får 

nu en egen budgetpost. Härigenom renodlas anslaget till att omfatta åtgärder som lokalanvändar-

na initierar. 

 
Säkerhetsinvesteringar 
Lokalförsörjningsnämnden får 2016 ett nytt särskilt investeringsutrymme för säkerhetsinveste-

ringar. För 2016 avsätts 1 mnkr. 

 

Ökad tillgänglighet i kommunala lokaler 
Begränsad tillgänglighet till vissa kommunala lokaler är fortfarande en realitet för många grupper 

av personer med funktionsnedsättning. I investeringsbudgeten avsätts därför 2016  i likhet med 

2015 1,0 mnkr för åtgärder som syftar till att förbättra tillgängligheten för dessa grupper. 

 



 
Belysning 
Genom att byta ut gamla armaturer genom teknik och närvarostyrning, dagsljusavkännare mm 

kan man effektivisera elanvändningen. 3,0 mnkr avsätts för 2016. 

 

Solceller 
För installation av solceller avsätts 1,0 mnkr under vart och ett av åren 2016 – 2018. 

 

Almenäs ombyggnation 
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en ombyggnation av kafébyggnaden på Almenäs. En 

upprustning behövs bl.a. för att klara krav på tillgänglighet. 3,5 mnkr avsätts för 2016.  

 

Utrednings- eller förstudieprojekt för investeringar 
Under denna rubrik återfinns projekt som inte är så utredda att det är möjligt att på ett säkert sätt 

ange en väntad investeringsutgift. Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att genomföra förstu-

dier för dessa projekt så att det finns tillräckliga uppgifter att ta ställning till om de skall genomfö-

ras i kommande investeringsbudgetar. För mycket omfattande projekt kan det vara lämpligt att 

redovisa planerna för Anläggningsrådet. 

 

Boråsparkens sommarteater 

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat att det finns ett underhålls- och upprustningsbehov för 

sommarteatern i Boråsparken. Uppdrag  om förstudie gavs i budgeten för 2015. 

 

Scenteknik i teatern i Kulturhuset 

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat att det finns behov att utreda scentekniken i Stadstea-

tern då den bedöms som ålderdomlig och inte är anpassad till dagen arbetsmiljökrav.  Uppdrag  

om förstudie gavs i budgeten för 2015. Anläggningsråd kommer att genomföras under hösten 

2015 för att ge ett beslutsunderlag inför budget 2017. 

 

Black box 

Stadsteatern efterfrågar en black box och en förstudie kring detta ska tas fram. Uppdrag  om för-

studie gavs i budgeten för 2015 

 

Viskastrandgymnasiet ombyggnad 

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat ett behov av att utreda ett bättre resursutnyttjande av 

skolans lokaler bl.a. till följd av ny läroplan. Uppdrag om förstudie gavs i budgeten för 2015. 



 
 

Förstudier skolor  

Nedan följer en beskrivning av kommande förstudier för skolor och det är viktigt att dessa kopp-

las samman med den skolstrukturutredning som skall genomföras under 2016. 

Myråsskolan 

Lokalförsörjningsnämnden har sedan tidigare ett uppdrag att genomföra en förstudie för om- 

och tillbyggnad av Myråsskolan.  Uppdraget skall redovisas för Anläggningsrådet under 2016. 

Ventilation och energi i Byttorpskolan 

Lokalförsörjningsnämnden har inför budgeten för 2015 redovisat att det finns behov av att byta 

ut föråldrade ventilationsanläggningar och värmesystem i Byttorpskolan. Uppdrag om förstudie 

gavs i budgeten för 2015. 

Gånghesterskolan 

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat ett utredningsbehov för att klarlägga möjligheten att 

effektivisera lokalanvändningen i Gånghesterskolan. Uppdrag om förstudie gavs i budgeten för 

2015.  

Svedjeskolan 

Skolans framtida användning som grundskola ska säkras. Det behöver klarläggas vilka investe-

ringar i lokalerna som krävs. Uppdrag  om förstudie gavs i budgeten för 2015. 

Engelbrektskolan 

Förstudie gällande en utbyggnad av Engelbrektskolan. Särskilt matsalen täcker inte det behov 

som finns. Uppdrag  om förstudie gavs i budgeten för 2015. 

Erikslundskolan 

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat ett behov av att utreda ombyggnad av ventilationsan-

läggningen på Erikslundskolan på grund av att den är i dåligt skick. 

Sjömarkenskolan 

Lokalförsörjningsnämnden har redovisat ett behov av att utreda en tillbyggnad av Sjömarkensko-

lan som ersättning för tre paviljonger. 

Tummarpskolan 

Lokalförsörjningsnämnden anger att Tummarpskolan är i behov av uppfräschning och att loka-

lerna behöver anpassas för verksamhetens behov. 

 

Förskola Äspered 

Lokalförsörjningsnämnden anger att det finns behov av att bygga till förskolan i Äspered på 

grund av ökad efterfrågan. 

 



 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Total energianvändning för uppvärm-
ning av kommunens fastigheter, 
kWh/kvadratmeter. 

105  110 95 92 85 

Total energiproduktion från solenergi, 
mwh 

   145 199 350 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

3,3 3,8 2 2,5 2 2 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

1,5 0,7 1 2 1 1 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

58,5 50 65 65 65 65 

 
 
 

Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
Ägda internhyresfastigheter    
Intäkter tkr 461 463 479 081 497 342 
Kostnader tkr -467 260 -478 081 -497 342 
Varav    
- konsumtionsavgifter tkr -75 544 -82 699 -84 878 
- felavhjälpande underhåll tkr -27 198 -22 358 -23039 
- planerat underhåll tkr -34 079 -33 208 -39 026 
- kapitalkostnader tkr -250 766 -255 284 -267 484 
    
 
Inhyrda internhyresfastigheter    
Intäkter tkr 203 287  206 804 206 694 
Kostnader tkr -203 244 -206 804 -206 507 
  
Antal ägda m2 463 596 467 903 467 283 
Kostnader kr/m2 1 008 1 026 1 064 
Antal hyrda m2 208 406 193 839 192 588 
Kostnad kr/m2 975 1 067 1 072 
    
    
 
 
 

  



 

Lokalförsörjningsnämnden 
 
 
Övrig verksamhet 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 
 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

Intäkter 131 454 144 378 144 045 

Kostnader -176 107 -171 578 -171 645 

Nettokostnader -44 653 -27 200 -27 600 

Kommunbidrag 30 100 27 200 27 600 

Resultat efter kommunbidrag -14 553 0 0 

Ackumulerat resultat -1 943 -1 943 - 

Nettoinvesteringar - - - 
 
 
Nämndens uppgift – Övrig verksamhet 
I Lokalförsörjningsnämndens övriga verksamhet ingår ett antal mycket olika verksamheter som 

ansvarar solidariskt för ramens resultat: Ledning och administration, övriga fastigheter, pension-

ärsbostäder, LSS-bostäder, äldreboende, koloniträdgårdar, civilförsvarsanläggningar, kiosker, per-

sonalserveringar, mark- och fastighetsreserv, försäkrings- och säkerhetsverksamhet. 

 

Ledningsadministrationen omfattar Lokalförsörjningsnämndens och kontorets gemensamma 

administration samt personalserveringarna i Fullmäktigehuset, Stadshuset och förvaltningshuset 

Nornan.  

 

Övriga fastigheter innehåller ett antal fastigheter som av olika anledningar inte är lämpliga att 

hantera inom lokalförvaltningens internhyressystem. Detta innebär vanligen att hyran inte helt 

täcker respektive fastighets kostnad, varför resterande del får finansieras via kommunbidrag. Här 

ingår nu 34 olika objekt. Något enstaka ger en nettointäkt, övriga finansieras med kommunbidrag. 

Bland objekten finns Rådhuset, Hofsnäs, Parkhallen, Rotundan/Parkteatern, Flamenska gården 

och Almenäs. 

 

Markreserv innehåller fastigheter och lokaler som kommunen äger i olika syften. Förvaltnings-

uppdragets omfattning styrs i stor utsträckning utifrån överordnade beslut om mark- och fastig-

hetsförvärv samt försäljningar. Här finns nu 28 olika objekt. 



 
LSS-boendenas hyror ger inte full kostnadstäckning varför verksamheten är redovisad inom den 

anslagsfinansierade övriga verksamheten. Inom gruppen finns 319 lägenheter. 

 

Äldreboendet avser boende för äldre med biståndsbeslut. Inom gruppen ägda och hyrda boen-

den finns 874 lägenheter som Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för.. Hyrorna täcker inte fullt 

kostnaderna varför verksamheten redovisas i den anslagsfinansierade övriga verksamheten. 

 

Pensionärslägenheterna omfattar 30 bostadsrättslägenheter i anslutning till servicehuset Duvan 

på Lugnet. En successiv skall förändring  från boende för äldre till LSS-boende eller annan form 

av anpassat boende pågår. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
 
Kommunbidraget för 2016 är 27 600 tkr. Lokalförsörjningsnämnden fick i budgeten för 2015 ett 

uppdrag att göra en genomgång av möjligheterna att avveckla sådana fastigheter som inte behövs 

för kommunens verksamhet. Detta kunde innebära rivningar eller försäljningar. Nämnden fick 

dessutom ett uppdrag att 2015 sälja fastigheter för att minska den årliga kostnaden inom ramen 

för ”Övriga fastigheter” med 5 mnkr. Dessa uppdrag är ännu inte slutredovisade. Storleken på 

kommunbidraget grundas på att dessa uppdrag medför kostnadsminskningar.  

Kommunstyrelsen redovisar  i samband med budgetförslaget ett förslag till att höja taket för hy-

ror för LSS-boenden till 5 300 kronor per månad jämfört med nuvarande 4 500 kr. Detta medför 

på sikt en årlig intäktsförstärkning med cirka 2,1 mnkr men är inte medräknat i kostnadssamman-

ställningarna i budgeten för 2016. 

 

Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
Äldreboende    
Intäkter 50 277 54 724 59 768 
Kostnader -67 617 -61 467 -64 622 
Resultat -17 340 -6 743 -4 836 
    
LSS-boende    
Intäkter 19 636 20 499 16 692 
Kostnader -26 576 -31 902 -29 991 
Resultat -6 940 -11 403 -13 299 
    
    



 
Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
Övriga fastigheter    
Intäkter 29 887 32 656 32 192 
Kostnader -40 412 -42 186 -36 670 
Resultat -10 525 -9 530 -4 478 
 
 
 



 
 

Servicenämnden 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

    

Intäkter 518 512 544 707 569 242 

Kostnader -514 324 -539 707 -564 242 

Nettokostnader 4 188 5 000 5 000 

Kommunbidrag 0 0 0 

Resultat 4 188 5 000 5 000 

Ackumulerat resultat 32 847 32 847 - 

Nettoinvesteringar -27 208 -18 500 -27 000 
 
 
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 ef-

fektiv och rationell produktion. Verksamheten skall kontinuerligt anpassas till den volym och kva-

lité som beställs. Servicenämnden tillhandahåller idag följande tjänster 

• tryckeriservice och kopieringstjänster 

• entreprenad, parkverksamhet och idrottsanläggningsskötsel 

• bygg- och fastighetsservice  

• fordonsuthyrning 

• verkstadsservice, förrådshållning och uthyrning 

• IT-service 

• Redovisningsservice 

• Växel och reception 

• Löneservice 

 

Servicenämndens övergripande verksamhetsidé är att ”Alla medarbetare verkar för Borås 

Stads bästa i uppgiften att vara kommunens leverantör av stadsteknik och administrativa 

tjänster” 

 

Ledstjärnor för Servicenämnden som alltid skall prägla beteendet och sättet att utföra arbetsupp-

gifterna är: 



  
• Måluppfyllelse Vad är vår uppgift? Vad får vi betalt för? 

• Rätt kvalitet Ej för hög! Ej för låg! 

• Rätt miljö Vi bygger ett hållbart Borås! 

• Effektivt resursutnyttjande Använd krafterna rätt! 

• Helhetssyn Inte bara egen verksamhet utan även till kommunens bästa! 

• Omtanke Visa intresse respekt och omtanke gentemot medarbetare, kollegor och arbetskam-

rater och deras arbetssituation. 

• Sund ekonomi Bra ekonomisk kontroll på vår verksamhet! 

• Affärer Vara omdömesgill och klok i beställare/utförandeprocessen. 

• Naturlig förstärkningsresurs Vara en naturlig förstärkningsresurs i Borås Stad vid extraor-

dinära händelser ex. bränder, stormar, skred, vattenförsörjning och andra allvarliga olyckor 

som kan vara svåra att förutsäga. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Servicenämndens verksamhet budgeteras med ett resultatkrav på 5,0 mnkr för 2016. Nämndens 

stora orderportfölj med fleråriga avtal av såväl projekt- som driftsavtal minskar väsentligt under 

2016 jämfört med de senaste åren och är främst kopplad till avtrappningen av insatserna på de 

stora exploateringsprojekten. Servicenämnden är en utförarnämnd som helt finansieras med 

uppdragsersättningar från andra nämnder och bolag. Detta ställer krav på att inte automatiskt 

kostnadskompensera sig i priserna till brukarna. Verksamheten måste löpande rationaliseras för 

att möta utvecklingen. Kommunstyrelsen förutsätter att Servicenämnden bidrar till att uppfylla de 

effektivitets- och rationaliseringskrav som ställs på de tekniska verksamheter som är nämndens 

huvudbeställare och övriga nämnder/förvaltningar när det gäller de administrativa tjänsterna.  

 

Investeringar 
 

Fordon och maskiner 
Servicenämnden håller genom sin fordonsenhet samtliga förvaltningar och en del bolag med for-

don och maskiner. För utbyte av fordon och maskiner budgeteras 15,0 mnkr. Vid nyinköp skall 

miljöfordon, där så är möjligt, upphandlas. Nivån är att betrakta som ett förslagsanslag. Finns 

absoluta behov kan anslaget överskridas ett enskilt år. 

 



 
 
Kopiatorer/utskriftsenheter 
Tryckeriet ansvarar för merparten av kommunens kopiatorer och utskriftsenheter. Maskinerna 

köps in och hyrs ut genom internhyresavtal till de beställande förvaltningarna. För 2016 avsätts 

3,0 mnkr till Servicenämndens förfogande. 

 

Kommunikationsutrustning IT 
Den centrala tekniska infrastrukturen består främst av servrar och kommunikationsutrustning 

som har en livslängd på ca 5 år. Till nämndens förfogande avsätts 3,0 mnkr årligen till förnyelse 

och utbyte. 

 

Brandvägg IT 
Avser uppgradering av befintlig brandvägg och grundar sig på att nuvarande internetförbindelse 

har för liten kapacitet då antalet användare ökat explosionsartat det senaste året. Ökningen beror 

främst på att skolan satsat på 1-1 datorer och surfplattor till eleverna. När man ökar kapaciteten 

på internetförbindelsen, drar det även med sig att stadens utrustning på insidan måste uppgrade-

ras för att kunna hantera denna ökning samt eventuella framtida utökningar. För projektet avsätts 

6,0 mnkr under 2016. 

 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Andel personfordon och servicefordon 
under 3,5 ton i Borås Stads verksam-
het som är miljöfordon, %. 

65 66 68 68 75 75 

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

 83 90 90 95 95 

Andel ekologiska livsmedel, %. 15,6 16,3 25 40 50 60 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

5,3 5,4 4,5 4,5 4 4 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

9,7 10,1 7 7 7 7 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

39,5 32,3 42 42 43 43 

 



 

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

Fritid- och folkhälsa 
 

Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

Intäkter 43 317 47 091 37 816 

Kostnader -191 250 -193 991 -189 916 

Nettokostnader -147 933 -146 900 -152 100 

Kommunbidrag 147 000 146 900 152 100 

Resultat -933 0 0 

Ackumulerat resultat 2 342 2 342 - 

Nettoinvesteringar -18 396 -60 020 -58 490 
 

 

Nämndens uppgift 
Till Fritids- och folkhälsonämndens huvuduppgifter hör att tillgodose såväl allmänhetens som 

organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation, upplevelser och tävlingsverksam-

het samt att främja fritidsverksamheten i kommunen. Som ett led i detta uppdrag ansvarar nämn-

den för verksamheten vid stadens bad-, idrotts- och friluftsanläggningar.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden har även huvudansvaret för det övergripande folkhälsoarbetet i 

kommunen. Till detta hör riktade och generella insatser för att förbättra hälsan hos stadens med-

borgare och arbetet med en säker och trygg kommun, välfärdsbokslut, ungdomars inflytande och 

delaktighet samt det brotts- och drogförebyggande arbetet i kommunen.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden är också kommunens tillsynsmyndighet för tillstånds- och tillsyns-

uppgifter enligt alkohol- och tobakslagen och utövar kontroll enligt lagen om handel med vissa 

receptfria läkemedel samt avger yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen. 

 

Under fritids- och folkhälsonämndens ansvar finns Brygghuset - den självklara mötesplatsen där 

ungas drömmar och idéer kan förverkligas. Här drivs frågor om ungas framtid när det gäller fri-

tid, kultur, hälsa och arbetsliv. Brygghuset ska vara en angelägenhet för hela Borås Stad. 



 
 

Ekonomiska förutsättningar 
Nettokostnaderna budgeteras till 152,1 mnkr vilket är en ökning med 3,5 % jämfört med 2015. 

Kommunbidraget har höjts med 2,0 mnkr för ökad hyra i det nyrenoverade Sandaredsbadet.  

och med 1,9 mnkr avseende minskade intäkter på Borås Arena i samband med nya hyresprinciper 

för entrébelagda matcher och logehyror. Kommunbidraget har också höjts med 0,3 mnkr till för-

stärkt bemanning för tillsyn enligt alkohollagen. 

 

Verksamheten 2016 
Fritids- och folkhälsonämnden har tillsammans med kommunledningen startat ett arbete där de 

idéburna organisationerna kan vara med och utveckla välfärden i samverkan med Borås Stad. 

Målet är att processen ska vara färdig i slutet av 2016 som senare konfirmeras av Kommunfull-

mäktige. 

 

Badverksamheten kommer under 2016 att ha fokus på att påbörja renoveringen av Stadsparksba-

det. Badet kommer preliminärt att vara stängt under perioden april - december 2016. Gemensamt 

för alla baden i Borås är att erbjuda verksamheter som stimulerar till badupplevelser och simkun-

nighet.  

 

Folkhälsoenheten arbetar vidare med att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen. Prioriterade insatser under 2016 kommer att ske inom det 

brotts-, skade- och drogförebyggande området samt i arbetet med föräldrastöd och äldres hälsa. 

Inom området Säker och Trygg kommun är ett av kraven att man ska arbeta skadeförebyggande 

bland båda könen, alla åldrar, miljöer och situationer. När det gäller barnsäkerhet planeras det 

under 2016 fortsättning av olika utbildningsinsatser inom området. 

 

Brygghuset fortsätter under 2016 arbetet med att utveckla konceptet "Ung till Ung", där unga 

förebilder vägleder andra unga. Under 2016 är förhoppningen att Produktionsskolan, arbetslivs-

erfarenhet i skarpt läge för människor med funktionsnedsättning, utvecklas på samma sätt. 

 

 



 
Nya uppdrag 2016 
Knalleland har år efter år blivit allt mer av en mötesplats kring idrott och evenemang. Under 2016 

ska Borås stad och föreningslivet utreda hur området kan kompletteras till ett fullskaligt eventom-

råde, och vilka investeringar detta skulle kräva. 

 

Barn och unga ska erbjudas ett rikt fritidsutbud till låga avgifter. Föreningslivet är en viktig aktör 

och föreningsbidraget för arbete i socialt utsatta områden höjs för att möjliggöra mer aktivitet för 

barn och unga. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att utveckla ett nära samarbete med civilsamhället i 

Borås. Kommunen kan inte klara de utmaningar vi står inför på egen hand. Genom att teckna ett 

avtal med de idéburna organisationerna kan vi skapa en plattform för hur organisationerna och 

det offentliga ska samarbeta. Överenskommelsen ska tydliggöra de ideella organisationernas roll 

inom det sociala området och möjliggöra för dessa att verka på likvärdiga villkor med andra aktö-

rer verksamma på området 

 

 

Investeringar 
 
Konstgräsplaner 
Fritids- och folkhälsonämnden fortsätter utbyggnaden av konstgräsplaner enligt nämndens an-

tagna plan. För 2016 avsätts medel för anläggande av 1 nya konstgräsplan. För ändamålet avsätts 

3,5 mnkr.  

 

Näridrottsplatser och utebad 
Avser utveckling näridrottsplatser och utebad i enlighet med utredningen "Näridrottsplatser och 

badplatser i Borås Stad". Prioriteringen för 2016 är att utbytbara konstgräsplaner kan läggas på 

skolgårdar mm och aktivitetsplats på Sjöbo. För 2016 avsätts sammanlagt 2,0 mnkr. 

 

Diverse mindre inventarier och utrustning 
Avser behov inventarier och utrustning till anläggningarna såsom gräsklippare, bevattningsutrust-

ning, badbryggor mm. Inom detta konto avsätts årligen 1,5 mnkr.. 

 

Spår och leder 

Utredningen om spår och leder färdigställs under 2015 och är en långsiktig plan för utveckling av 

det rörliga friluftslivet. Häri ingår satsningar på bland annat nya vandringsleder 



 
Hestra/Kolbränningen och Gässlösa, ny belysning på motionsspåren mellan Kype och Sjöbo 

samt mellan Kype och Lasarettet och  tillgänglighetsanpassad promenadslinga vid Kolbränning-

en. För 2016 avsätts 3,0 mnkr. 

 

Evenemangsstaden Borås 
Avser investeringar som gör att staden skall kunna vara attraktiv och fungera väl som arrangör av 

mästerskap och evenemang (Ex O-ringen 2015). Här ingår bl.a. mobila läktare och scener för 

utomhus- och inomhusaktiviteter. Inom detta konto avsätts 1,0 mnkr under 2016. 

Borås ridhus 

Riksväg 27 förbi ridhuset färdigställs under 2015 och i samband med detta klargörs också vilka 

förutsättningar Borås Fältrittklubb har avseende hagar, betesmarker, parkeringsplatser och utebe-

lysning. En stor del av de tidigare hagarna med belysning och staket finns inte längre. Nytt staket 

och allmänbelysning är en förutsättning för verksamheten och är en direkt konsekvens av den nya 

vägen. Dessutom behövs också medel för asfaltering av ytor i anslutning till ridhuset. För 2016 

avsätts 1,0 mnkr till åtgärderna.  

 

Lundby park 

Avser utveckling av Lundby Park. Nämnden vill skapa framtidens mötesplats för actionsporter 

vid Lundby Park. Det ska vara den mest jämställda och trygga actionparken med den högsta till-

gängligheten av alla actionparker i Sverige. Verksamheten söker kontinuerligt ekonomiskt stöd 

från externa samverkansparter för att lyckas med målsättningen. Vid varje tillfälle krävs dock 50 

% medfinansiering från Borås Stad. I den treåriga investeringsplanen avsätts årligen 0,5 mnkr för 

ändamålet. 

 

Stadsparksbadet  

Avser renovering och tillbyggnad av Stadsparksbadet som fyllde 30 år under 2015. Det som 

kommer att åtgärdas är bl.a. taket, entrén, omklädningsrummen och bassänger. Tillkommer gör 

nya funktioner som undervisningsbassäng, barnbassäng, relax och någon ny äventyrsattraktion.  

Den totala investeringsutgiften beräknas till 54,0 mnkr varav 43,0 mnkr avsätts under 2016. 

Stadsparksbadet är en av Borås viktigaste rekreationsanläggningar och förnyelseplaneringen skall 

utföras på ett sådant sätt att det möjliggör framtida utvecklingsmöjligheter för anläggningen.  

 

Infart Kransmossen idrottsområde, flytt av fotbollsplan och parkering 

Effekt av detaljplan för ny förskola och upprustning av infart. För projektet avsätts sammanlagt 

5,6 mnkr varav 1,5 mnkr under 2016. 

 



 
Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 0 0 3 4 5 6 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

5,9 6,3 5,5 5 4,5 3 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

5,3 5,4 3 3 3 3 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

44 42,4 50 50 60 75 

 

Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
    
Borås Arena    
Antalet utnyttjade timmar på konstgräset Huvudarenan 1 427 1 450 1 500 

Antalet utnyttjade timmar på konstgräset Arena 2 1 255 1 500 1 500 

Antalet andra arrangemang som ej är fotboll 3 5 5 
Antal bokningar på Borås Arena Konferens 40 80 60 
    
Simhallar    
Antal besökare Stadsparksbadet 259 171 260 000 50 000 

Antal besökare Borås Simarena 156 082 120 000 180 000 

Antal besökare Sandaredsbadet 0 40 000 85 000 

Antal besökare Dalsjöbadet 42 866 37 000 47 000 

Antal besökare Alidebergsbadet 35 000 22 000 30 000 

    

Skatehallen    

Antal köpta årskort  130 130 

 
Antal föreningar som är certifierade som säker och trygg 
förening 

14 21 25 

 

 



 

Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Föreningsbidrag 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 
 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

Intäkter  61 25 25 

Kostnader -36 551 -37 675 -39 575 

Nettokostnader -36 490 -37 650 -39 550 

Kommunbidrag 37 100 37 650  39 550 

Resultat 610 0 0 

Ackumulerat resultat - - - 

Nettoinvesteringar - - - 
 
 
Nämndens uppgift 
Kommunen lämnar bidrag enligt av fullmäktige fastställda regler till ungdoms-, invandrar-, soci-

ala- och pensionärsföreningar samt till föreningar för människor med funktionsnedsättningar. 

Huvudsyftet med bidragen är att stimulera ett brett fritidsutbud, som tillgodoser olika intressen. 

 

Bidrag till ungdomsverksamhet utgår i form av grundbidrag, lokalbidrag och verksamhetsbidrag. 

Syftet med bidragen är att 

• stödja ungdomsverksamhet i åldern 6-20 år 

• stimulera aktiviteter 

• lämna stöd till föreningarnas egna anläggningar och lokaler genom driftbidrag och anlägg-

ningsbidrag. 

 

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 un-

der året skall redovisa minst 30 aktivitetssammankomster. För att få lokalbidrag krävs minst 70 

aktivitetssammankomster. 



 
 

Bidrag till pensionärsföreningar ges i form av grundbidrag.  

 

Bidrag till föreningar för människor med funktionsnedsättningar ges i form av grundbidrag, lo-

kalbidrag, administratörsbidrag och verksamhetsbidrag. Bidragsberättigad medlem är medlem 

som under kalenderåret fyller minst 6 år. Kraven för bidrag är anpassade till de funktionshindra-

des 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 

SISU-idrottsutbildarna, Borås Ungdomsallians, Korpen, 4 H, m fl. Nämnden ansvarar även för 

bidragsgivningen till sociala föreningar, utdelning ur donationsfonder, bidrag till enskilda och 

Samfond 3; bidrag till barn- och ungdomsföreningar.. Fr o m 2014 övertog nämnden ansvaret för 

Borås Besöksverksamhet, Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation (HSO) och FUB.  

 

Anläggningslån lämnas för att ekonomiskt stödja anordnandet av fritidsanläggningar, ung-

domslokaler eller andra lokaler som kommunen bedömer som angelägna. Lån utgår med maxi-

malt 40 % av kostnaden. Lånen är ränte- och amorteringsfria i 30 år, varefter de avskrives. Beslut 

fattas av fullmäktige för varje enskilt lån. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Totalt beräknas kommunbidraget för föreningsbidragen till 39,6 mnkr. Då kostnaderna inom 

föreningsbidragen nästan uteslutande styrs av de regler fullmäktige fastställt, brukar normalt ev 

budgetavvikelser regleras i nästkommande bokslut. Det totala kommunbidraget har höjts med 1,4 

mnkr för anpassning till beslutade förändringar i bidragsreglerna. 

 

Verksamheten 2016 
Arbetet med Idrottsskolan och idrott för människor med funktionsnedsättningar kommer att 

fortsätta utvecklas under 2016. Samtidigt pågår ett arbete tillsammans med föreningarna om 

"framtidens förening",  som syftar till att stödja föreningslivet i den omdaning som sker inom 

föreningslivet i Sverige. I strävan att få bra underlag för beslut intensifieras arbetet med införan-

det av digital närvarorapportering. Möjligheten till uppföljning och statistik ökar med denna typ 

av redovisning. Målet är att samtliga barn/ungdomsföreningar under 2016 lämnar en digital när-

varorapport.  

 



 
Tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen pågår ett samarbete kring de sociala föreningar-

na. En ökad kunskap och en bättre kontakt med dessa föreningar gör att verksamheten utvecklas 

positivt. Föreningarna kan också hitta nya samverkansformer med andra föreningar. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden har förändrat riktlinjerna i föreningsbidraget och sammanfört 

administratörsbidraget och verksamhetsbidraget, till ett utvecklat verksamhetsbidrag. Syftet är att 

underlätta administrationen för föreningarna och utjämna bidragsnivåerna. Förändringen trädde i 

kraft från och med 1 januari 2015. 

 

 
Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 

 2014 2015  

Ungdomsföreningar    

Bidragsberättigade medlemmar 20 572 21 500 20 500 

Bidragsberättigade föreningar 159 165 165 

Antalet aktiviteter 66 634 70 000 68 000 

Antal administratörsbidrag 25 0 0 

Invandrarföreningar    

Bidragsberättigade medlemmar 4 048 3 500 3 800 

Antalet aktiviteter 3 086 2 500 2 500 

Föreningar för funktionshindrade    

Antal medlemmar 4 280 4 200 4 200 

Antal bidragsberättigade föreningar 23 21 21 

Pensionärsföreningar    

Antalet medlemmar 10 606 10 700 10 800 

Antal föreningar 28 28 28 

Särskilt riktade bidrag    

Antal föreningar 9 8 10 

Bidrag till aktuella föreningar tkr 3 453 3 719 4 164 
 



Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter  33 680 33 670 36 190 

Kostnader -64 155 -59 070 -60 090 

Nettokostnader -30 475 -25 400 -23 900 

Kommunbidrag 33 400 25 400 23 900 

Resultat 2 925 0 0 

Ackumulerat resultat 16 157 16 157 - 

Nettoinvesteringar - - - 
 
 
Nämndens uppgift 
Samhällsbyggnadsnämnden har som huvuduppgift att utöva inflytande över hur kommunens 

områden planeras och bebyggs. Samhället ställer upp vissa grundläggande krav som ska uppfyllas 

när beslut fattas om byggande och användning av marken. Samhällsbyggnadsnämnden ska bevaka 

att byggherrarnas önskemål kan förenas med målen för bebyggelseutvecklingen och med kraven 

på den lokala miljön och ett långsiktigt hållbart samhälle. Nämnden är myndighet för plan- och 

bygglovsärenden samt tillsynsmyndighet för byggnadsverksamheten. Nämnden svarar också för 

kommunens samlade kartproduktion och lantmäteriverksamhet samt den övergripande verksam-

heten med datorbaserade geografiska informationssystem, trafikplaneringen och markfrågor som 

inte är av strategisk karaktär.  

 

Nämnden har följande övergripande mål för sin verksamhet 

• att verka för en långsiktigt god boende-, arbets- och fritidsmiljö för kommunens invånare 

• att verka för att plan- och bygglagens och miljöbalkens intentioner beträffande naturresurs-

hållning, arkitektonisk kvalitet och estetik i bebyggelse och miljö uppfylls 

• att verka för att allmänna och enskilda intressen vägs samman genom en öppenhet och del-

aktighet i stadsbyggnadsprocessen. 

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

• att Samhällsbyggnadsförvaltningen skall vara en attraktiv arbetsplats som kontinuerligt ut-

vecklar kompetens och arbetsmetoder 

 



Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för Samhällsbyggnadsnämnden budgeteras till 23,9 mnkr Kommunbidraget är 

sänkt med netto 2,0 mnkr och inkluderar både ökade intäkter för planarbete internt inom kom-

munen och effektivisering av verksamheten. Inom denna ram har nämnden en viktig uppgift att 

förbereda för en god infrastruktur, skapa förutsättningar för en industriell utbyggnad samt en 

attraktiv boendemiljö. Det är också avgörande att Samhällsbyggnadsnämnden prioriterar resur-

serna så att man ligger långt framme i detaljplaneprocessen och är beredd på snabba insatser 

inom sitt område. Ny teknik och ett professionellt arbetssätt skall medverka till att ta fram un-

derlag för etablering och tillväxt i Borås. Kommunbidraget till Samhällsbyggnadsnämnden sänk-

tes med 7,5 mnkr inför 2015 då Mark-och exploateringsverksamheten överfördes till Kommun-

styrelsen  

 

Verksamheten 2016 
Samhällsbyggnadsnämnden arbetar utifrån förutsättningen att byggkonjunkturen är fortsatt god 

på nationell nivå. Den lokala byggkonjunkturen för Borås är i dagsläget stark och kommer sanno-

likt att förbli så även under 2016. Det finns en stor efterfrågan av fler bostäder samt mer indu-

strimark vilket är mycket positivt. Arbetet med flera viktiga detaljplaner som möjliggör att Borås 

attraktionskraft ökar fortsätter under 2016. Ett av Samhällsbyggnadsnämndens mål är att få fram 

detaljplaner som möjliggör 600-800 nya bostäder. Götalandsbanan är en stor del i stadens ut-

veckling och nämnden förväntar sig ett klarare besked under 2016 vilket är positivt då flera pro-

jekt är knutna till hur Götalandsbanan kommer att gå genom staden. Under 2016 läggs ytterligare 

fokus på förbättring och utveckling av bygglovprocessen i syfte att hålla god kundservice och 

kortare väntetider utan att ge avkall på kvalitet och säkerhet i besluten. Nämnden inriktar även 

sitt arbete på att vägleda bygglovsökande, bland annat via anpassningar och utveckling av hemsi-

dan. Andelen bygglovansökningar som görs digitalt förväntas att öka. 

 

Nya uppdrag 2016 
Bygglovstaxan ska ses över så att denna inte motverkar satsningen på mer solenergi 
 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att snarast presentera förslag till en centralt belägen ställplats 
för husbilar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden uppdras att ta fram förslag på en träbyggnadsstrategi. 
 
 
 
 
 

  



Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 

2014 
Utfall T2 
2015 

Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 3 1 2 2 3 3 

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

81 90 100 100 100 100 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbets-
tid, %. 

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

Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten. 

1,2 1,9 1 1 1 1 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 35,8 28,4 42 42 48 50 

 
 

Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
    
Bygglov    

Bygglov, förhandsbesked 798 900 900 

Ingripandeärenden 86 75 75 

Beslut om kontrollplan, kvalitetsansvar m m 564 500 500 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 271 100 250 

Slutbesked 1 320 750 750 

    

Detaljplanering    

Förstudier 19 15 15 

Programsamråd 1 3 3 

Program godkänns/avbryts 0 3 3 

Plan med enkelt förfarande, samråd 2 5 10 

Plan med enkelt förfarande antas/avslutas 3 3 10 

Samråd normalt planförfarande 9 25 15 

Utställning normalt förfarande 12 20 15 

Plan med normalt förfarande antas/godkänns 12 20 15 

Utredning 1 1 4 

Yttrande 11 10 10 

    

Geodata    

Mätningsuppdrag 192 260 260 

Utstakningar / lägeskontroll 184 230 230 

Nybyggnadskartor 167 180 180 

Bygglovskartor 144 180 180 

Enkla bygglovskartor 160 350 160 

Uppbyggnad kartdatabasen (antal ha) 24 300 40 000 40 000 



Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
    
Ajourhållning kartdatabasen (antal ha) 1 600 1 500 1 500 

Kartuppdrag övriga special (antal ha) 45 50 50 

 
Lantmäteri    

Avslutade förrättningar (fastighetsbildning) 159 120 115 

Ärendebalans 31/12 resp år 94 90 100 

Nybildade fastigheter 138 95 110 

Markerade gränspunkter 778 500 600 

Berörda befintliga fastigheter 574 500 550 

Berörda befintliga rättigheter 202 200 150 

Fastighetsrättsliga uppdrag m m 80 80 70 

Övriga registreringsåtgärder 687 450 400 

Nya/ändrade gatu- och kvartersnamn 22 15 10 

Nya/ändrade adresser 391 200 200 

    

Egen organisation 
Antal personer som har heltidsanställningar 

94 95 94 

    
 
 



 

Tekniska nämnden 
 
Väghållning, skog, parker m m 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 89 180 79 347 83 331 

Kostnader -220 087 -222 067 -231 981 

Nettokostnader -130 907 -142 720 -148 650 

Kommunbidrag 141 250 142 720 148 650 

Resultat 10 343 0 0 

Ackumulerat resultat 14 451 14 451 - 

Nettoinvesteringar -55 623 -78 103 -46 900 
 
 
Nämndens uppgift 
Inom verksamhetsområdet gatu- och väghållning ligger drift- och underhållsåtgärder avseende 

barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning på huvudgator, lokalgator och vägföre-

ningsvägar, torg och gång- och cykelbanor. Driftbidrag och iståndsättningsbidrag ges till övriga 

enskilda vägar. Driftbidrag ges även till Borås/Viareds flygplats. Verksamhetsområdet innefattar 

också gatuprojektering, trafiksäkerhetsarbete, planering, kontroll och övriga väghållningsåtgärder. 

 

Parkverksamheten omfattar anläggning och underhåll av parker i centralorten och lekplatser i hela 

kommunen. Verksamheten kan brytas ned i aktiviteter som naturpark, vårdad gräsmatta, ängs-

mark, buskage, träd, rabatter, vägar och trappor samt park- och lekredskap. Skötsel av Ramnapar-

kens fågelkoloni, Borås djurbegravningsplats, Stadsparkens byggnader och minigolfbanan, samt 

Borås hundrastplats ingår också i verksamheten. 

 

Inom Skogsverksamheten utförs skogsdrift, naturvård och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Kommunen anordnar arbete till personer som behöver särskilda anställningsformer. Nämnden 

har uppdraget att bereda sysselsättning till 65 personer i dessa kategorier.  

 

Upphandlingsverksamheten är inriktad på att genomföra förvaltningsöverskridande och externa 

upphandlingar samt uppdragsupphandlingar. Verksamhetens kostnader fördelas ut på interna och 

externa kunder. 

 



 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för 2016 budgeteras till 148,6 mnkr vilket är en ökning med 4,2 % jämfört med 

förra året. Kommunbidraget har höjts med 1,0 mnkr för ökade skötselytor inom nämndens hela 

verksamhetsområde och med 1,0 mnkr för införande av en samordnad distributionscentral i 

Borås Stad. Under 2015 förändrades redovisningsmetoden för beläggningsunderhåll som innebär 

att beläggningsunderhållet framöver kommer att betraktas som investering och skrivas av under 

en längre period. Beläggningsprogrammet fick i samband detta utökade resurser med 5,2 mnkr 

som kvarstår även under 2016. 

 

Verksamheten 2016 
Det från förra året utökade budgetutrymmet för nya toppbeläggningar medger under 2016 en 

nivå på 81 000 m² belagd yta. Den tidigare eftersläpningen som pågått under en längre tid har de 

senaste åren förbättrats avsevärt. Under åren 2004-2015 har Tekniska nämnden tillförts samman-

lagt 74 mnkr extra till utökat beläggningsunderhåll. 

 

Tekniska nämnden ansvarar för samtliga 162 allmänna lekplatser i kommunen. Det långsiktiga 

målet är att alla lekplatserna på sikt skall vara tillgänglighetsanpassade. Under 2016 kommer ytter-

ligare ca 6 st lekplatser att åtgärdas och minst 1 ny att anläggas.  

 

Skogsverksamheten planerar för att slutavverkningarna under 2016 samordnas med exploate-

ringsavverkningarna. Gallringsbehovet i yngre bestånd har hög prioritet. Virkesmarknaden be-

döms som stabil med god efterfrågan. 

 

Upphandlingsverksamheten kommer under 2016 att fokusera på att kommunens verksamheter 

följer upphandlade avtal samt att upptäcka nya avtalsområden som är i behov av att upphandlas. 

Under det kommande året fortsätter samarbetet med Miljö- och konsumentnämnden med upp-

följningskontroller av sociala och etiska krav av upphandlade leverantörer. Regler och rutiner för 

hur kommunen ska motverka oegentligheter vid upphandling, hindra oseriösa leverantörer samt 

hur vi aktivt ska kontrollera och följa upp våra leverantörer ska arbetas fram med hjälp av den s.k. 

”Vita jobb gruppen”. Ny uppförandekod kommer att ersätta den gamla (TCO:s) uppförandekod. 

 

Nya uppdrag 2016 
Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta vidare med utsmyckning i de större tätorterna kring 

staden.  

 



 
Införandet av en distributionscentral enligt förslag från Tekniska nämnden ska påbörjas under 

2016 i den takt som tillgängliga medel tillåter. 

 

Tekniska nämnden ska starta en cykelpool/cykeluthyrning som är tillgänglig för allmänheten, 

med sikte på både arbetspendling och turister.  

 

Interna bilpoolen ska innehålla kollektivtrafik (busskort) som val vid bokning. 

 

Tekniska nämnden ska inventera trafikfarliga miljöer och föreslår åtgärder för att minska riskerna. 

Bland annat behöver trafiken göras tryggare på Norrby och Hässleholmen. Nämnden ska ta ett 

helhetsgrepp där och presentera förslag till lösningar. 

 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller inventarier som syftar till 

att i första hand använda det som Borås Stad redan äger. En för Borås Stad gemensam för-

medling av inventarier ska starta och vara förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker. 
 
 
Investeringar 
 
Beläggningsunderhåll 
Förändrad redovisningsmetod för beläggningsunderhåll innebär att beläggningsunderhållet be-

traktas som investering och skrivs av under en längre period i stället för att som tidigare kost-

nadsförs direkt som driftkostnad. För 2016 avsätts 8,4 mnkr i investeringsbudgeten.. Kvar på 

driften finns 1,6 mnkr för reparationer och akut asfaltunderhåll vilket innebär en total nivå för 

beläggningsunderhållet på 10,0 mnkr. 

 

Attraktiv stad  
För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktö-

rer som finns inom centrum, samt att upprätta ett program för den fortsatta utvecklingen av 

stadscentrum. De senaste åren har flera objekt genomförts: Hötorget, Österlånggatan, Sandwalls 

Plats, Strandgången, Österlånggatan etapp 1-3, Torggatan, Stora Brogatan och Bryggaregatan. 

Närmast till hands står Västerlånggatan och senare Västerbrogatan och Torggatan i samband med 

utbyggnaden av Krokshallsområdet. Inom de närmaste åren finns också ett behov av översyn av 

belysningen i centrum inom ramen för det pågående Stadsmiljöprogrammet. 9,0 mnkr avsätts 

2016 och inkluderar ombyggnad av Västerlånggatan.  

 



 
Diverse mindre gatu- och broarbeten 
Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten för gator och broar som ur investerings-

synpunkt är av mindre omfattning. Genom att årligen avsätta en summa kan administrativa tids- 

och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett förfarande, där Kommunfullmäktige- 

eller Kommunstyrelsebeslut skall inväntas för varje enskilt projekt. Anslaget för 2016 är 5,5 mnkr. 

Om en enskild insats ett år gör att anslaget överskrids så avräknas detta nästa års volym.  

 

Program för tillgänglighet 
Kommunens nu gällande handikappolitiska program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet 

för personer med funktionsnedsättning utgår från tillämpliga delar av FN:s standardregler om 

delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder. En prioriterad åtgärd är att för-

bättra gångbanesystemets ytor genom justering och ny beläggning. Även tillgänglighetsanpassning 

av lekplatser kan ingå. För projekten avsätts 1,0 mnkr årligen. 

 

Gång- och cykelvägar 
Utbyggnad av gång- och cykelvägar syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för 

de oskyddade trafikanterna. Strävan är att få genomgående GC-stråk av hög standard. Föreslagna 

åtgärder innebär att framkomlighet och säkerhet för cyklister kommer att öka utmed de om-

byggda sträckorna. Utbyggnaden innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som 

transportmedel. Anslaget för 2016 är 8,0 mnkr. Även gång- och cykelvägar där Trafikverket är 

väghållare kan bli aktuella. Kommunen är beredd att bidra till finansieringen om detta är angelä-

get och innebär en tidsmässig framflyttning. Ett sådant objekt kan vara GC-väg mellan Rydbo-

holm och Ridhuset. 

 

Reinvestering av gatubelysning 
I avvaktan på att en överenskommelse träffas mellan Sveriges kommuner och landsting och Väg-

verket Trafikverket om verkets övertagande av kommunal belysning på statliga vägar erfordras 

viss reinvestering. Investeringsutrymmet avser reinvestering i större anläggningar som vid röt- 

eller rostskadebesiktning har visat sig vara till stor del utdömda för fortsatt drift. Även utbyte av 

belysningskablar i centrala staden omfattas av investeringsutrymmet. För 2016 avsätts 1,0 mnkr. 

 

Energi och miljöeffektivisering av gatubelysning 

För att undvika stora kostnader för stora armaturbyten bör det tas fram en plan för att varje år 

byta ut delar av belysningsanläggningarna. Utvecklingen går dessutom fort både vad det gäller 

energieffektivitet och teknik. Dimring nattetid är idag standard och närvarostyrning som tillval 

börjar bli vanligt. Detta understryker ytterligare behovet av att successivt byta ut gammal belys-



 
ning. Delar av belysningsanläggningen kommer kontinuerligt att bestå av senaste tekniken och vi 

kan vara med att driva utvecklingen av energieffektiv och driftsäker belysning framåt. Investe-

ringen som är lönsam och får ett utrymme på 3,5 mnkr för 2016. 

 

Borås flygplats 
Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås Viared flygplats. Under de 

kommande åren är det aktuellt att utföra ett antal åtgärder på flygfältet som försegling av stat-

ionsplattor och taxebanor, rensning av dräneringar, säkerställande av väg till segelflygklubben, 

säkerställande av hinderfrihet samt byggnation av ny taxebana. För 2016 avsätts 0,5 mnkr. 

 

Upprustning av centrummiljöer 
Ursprungligen var investeringsmedlen avsedda för upprustningsåtgärder i tätorterna utanför cen-

tralorten. Senare utökades möjligheten att även använda medel till åtgärder i stadsdelcentra i cen-

tralorten. Hittills har centrumupprustningsåtgärder gjorts i Sandared, Viskafors, Fristad, Sjöbo 

Torg, Dalsjöfors centrum och Trandareds Torg. Utanför centralorten kvarstår behov av centru-

mupprustning i Sandared och Sjömarken. Därefter kommer centrummiljöer i de mindre tätorter-

na att prioriteras. I centralorten finns behov av upprustning av Brämhults torg. För genomfö-

rande av åtgärder inom projektet avsätts inga ytterligare medel under 2016.  

 

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 3,0 

mnkr under 2016. 

 

Grönområdesplanen 
Projektet avser genomförande av de åtgärder som omfattas av grönområdesplanen för Borås 

Stad. De åtgärder som föreslås i planen avser bl a att förstärka grönområden till mer samman-

hängande stråk samt att tillskapa nya områden ingående i grönstrukturen inom Borås stad. För 

2016 avsätts 0,5 mnkr. 

 

Lekplatser 
Tekniska nämnden förvaltar 162 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 lek-

platser som ej klarar kraven måste, om renovering ej sker, rivas. För upprustning och renovering 



 
av lekplatser avsätts 5,0 mnkr under 2016. Investeringsutrymmet avser lekplatser i hela kommu-

nen. Tekniska nämnden förutsätts att efter diskussion med stadsdelarna upprätta en prioriterings-

lista över de lekplatser som skall åtgärdas. Tekniska nämnden bör inom budgetutrymmet anlägga 

minst en ny lekplats per år. De nya lekplatserna ska ha en geografiskt jämn spridning över hela 

kommunen. För 2016 kommer en ny lekplats att anläggas på Sjöbo. 

 

Trygghetsbelysning 
Projektet syftar till att öka känslan av trygghet genom att belysa stadens parker och andra mörka 

grönområden mer. Även befintlig belysning ska ses över och ev. bytas ut till mer energieffektiva 

alternativ. För projektet avsätts 1,5 mnkr under 2016. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 1 1 1 1 1 1 

Antal cyklister vid kommunens cykel-
barometrar. 

426 452 413 224 427 000 437 000 459 000 545 000 

Tillgängliga cykelstråk, km. 150  157 159 162 170 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

4,7 4,2 3 3 3 3 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

3,2 3,6 3 3 3 3 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

45,5 43,6 49 49 49 49 

 
 
Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 
Väghållning    
Kostnad kr per invånare och dag 1:37 1:41 1:32 
    
Huvudgator, km 75 75 75 
Kostnad kr per m² 30:95 34:30 33:59 
-därav vinterväghållning 18:09 19:62 17:89 
    
Lokalgator, km 222 222 224 
Kostnad kr per m² 16:03 15:21 14:92 
-därav vinterväghållning 3:02 5:03 5:39 
    
Vägföreningsvägar, km 168 168 168 
Kostnad kr per m² 8:59 7:02 7:92 
Km enskilda vägar med statligt och kommunalt 
bidrag 463 470 470 



 

Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 
Kommunalt bidrag per meter 3:50 3:50 3:50 
    
Beläggningsunderhåll m2 55 727 81 000 81 000 
belagd yta % 1,7 2,5 2,5 
kostnad kr per m2 97:74 104:00 104:00 
    
Trafikbelysning    
antal lampor 19 175 19 175 19 200 
energiförbrukning MWh 7 188 7 220 7 220 
    
Antal P-tillstånd för funktionshindrade 557 600 600 
Utfärdade nyttokort  96 100 100 
Boendeparkering, antal tillstånd 547 700 800 
    
Parkverksamhet    
Planterade ytor total m2 72 269 72 343 72 675 
-därav perenner m2 3 101 3 062 3 084 
 
Kulturparker m2  1 502 395  1 506 827 1 518 975 
kr/m2 7:27 7:23 7:40 
Naturparker m2 8 480 549 8 479 006 8 528 792 
Genomsnitt kr per m2 0:16 0:13 0:12 
Total parkareal m2 9 982 944 9 985 833 10 047 767 
kr per m2 2:23 2:32 2:35 
    
Parkkostnad kr per invånare 210 218 220 
Parkyta m2 per invånare 94 94 94 
Lekplatser antal 159 162 163 
    
Skogsverksamhet    
Produktiv skogsmark, ha 9 800 9 500 9 500 
- avsatt till naturvård, ha 2 500 2 500 2 500 
- avsatt till naturreservat, ha 1 200 1 200 1 200 
Avverkning totalt m3 fub 36 500 42 980 43 100 
Flisad volym m3 s 10 700 20 000 20 000 
    
Arbetsmarknadsåtgärder    
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder 62 65 65 
Antal dagsverken 10 591 12 275 12 275 
 
 



 

Tekniska nämnden 
 
Persontransporter 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 

    

Intäkter 7 145 6 897 8 475 

Kostnader -69 279 -66 197 -70 125 

Nettokostnader -62 134 -59 300 -61 650 

Kommunbidrag 58 100 59 300 61 650 

Resultat -4 034 0 0 

Ackumulerat resultat - - - 

Nettoinvesteringar - - - 
 
 
Nämndens uppgift 
Inom verksamheten samlas kompetensen för persontransporter under en och samma nämnd. 

Tidigare låg ansvaret på i första hand stadsdelsnämnderna. 

 

Verksamhetens ansvarsområden är 

• Färdtjänst 

• Transporter till och från daglig verksamhet 

• Särskoleskjutsar 

• Beställningscentral för färdtjänst 

• Trafiksäkerhetsfrågor kring transporter 

• Upphandling av persontransporter 

• Bilpool för kommunanställda 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Nettokostnaderna budgeteras till 61,6 mnkr för 2016 vilket ger ett ökat kostnadsutrymme med 

4,0 % jämfört med budget 2015. Kommunbidraget höjdes redan i samband med beslutet om 

Ramar 2016 med 1,5 mnkr p.g.a. befarat underskott för verksamheten under 2015. 

 



 
 
Verksamheten 2016 
Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och skall ha en hög tillgäng-

lighet och service. Beställningscentralen skall tillgodose behoven genom att ha öppet stora delar 

av dygnet. Tillgången på fordon skall vara anpassad till efterfrågan under dagen. Egenavgiften 

skall normalt motsvara den som tas ut i den ordinarie kollektivtrafiken. Vid resa utanför kommu-

nen ansöker man om Riksfärdtjänst. Vid val av färdalternativ skall alltid det mest kostnadseffek-

tiva färdsättet användas. I den nya upphandlingen som gäller från 2013 är det krav på att miljö-

fordon skall användas för färdtjänsttransporter med personbil. För att underlätta för färdtjänst-

kunderna ska möjligheten att själv boka sin resa via Internet erbjudas.  

 

Verksamheten har under 2015 fått ett utökat ansvar med att förenkla och effektivisera skolskjuts-

planeringen genom ett IT-baserat skolskjutsprogram. Denna funktion skall vara ett stöd till 

stadsdelarna som har det ekonomiska och verksamhetsmässiga ansvaret för skolskjutsarna.  

En ny upphandling för skolskjutsresor ska göras under hösten 2015 och börjar gälla från höst-

terminen 2016. 

 

Nya uppdrag 2016 
Persontransportkostnaderna i Borås Stad har ökat. Tekniska nämnden ska analysera orsaken till 
kostnadsökningen och föreslå möjliga sätt att hejda denna. I denna analys ska också tydliggöras 
vilka arbetsuppgifter som bör ske i egen regi och vilka som kan skötas av annan utförare. 
 
Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 
    
Färdtjänst    
Antal tillstånd     
- totalt 4 365 4 500 4 500 
- kvinnor 2 919 3 000 3 000 
- män 1 446 1 500 1 500 
    
Antal tillstånd/1 000 invånare    
- Borås 41 42 42 
- Västra Götaland 34   
- Riket 33   
Antal tillstånd under 65 år 865 840 850 
    
Antal resor 311 920 312 000 317 000 
Kostnad per resa, kr 176 169 168 
    



 

Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 

 2014 2015 2016 
    
Särskoleskjutsar    
Antal fordon 9 9 9 
- därav fordon med alkolås 9 9 9 
    
Bilpool    
Antal fordon 40 40 40 
- därav miljöfordon 40 40 40 
 
 



  

Miljö- och konsumentnämnden 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 10 842 11 951 13 354 

Kostnader -30 370 -32 951 -35 604 

Nettokostnader -19 528 -21 000 -22 250 

Kommunbidrag 19 900 21 000 22 250 

Resultat 372 0 0 

Ackumulerat resultat 823 823 - 

Nettoinvesteringar - -11 284 - 
 
 
Nämndens uppgift 
Miljö- och konsumentnämnden har en central roll i arbetet med att nå stadens miljömål och en 

långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Nämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kon-

trollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena 

miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska 

produkter, avfall och producentansvar samt livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslag-

stiftningarna. 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 en-

gagemang för miljöfrågorna hos såväl företag och organisationer som enskilda boråsare. Nämn-

den även ansvaret för konsumentvägledning, ekonomisk rådgivning, energi- och bostadsinform-

ation samt arbetet med Fairtrade. 

 

De övergripande målen för nämndens verksamhet är: 

• Människors hälsa och miljön ska skyddas mot skador och olägenheter  

• Värdefulla natur- och kulturmiljöer samt den biologiska mångfalden ska skyddas och bevaras  

• Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt ska användas så att en från ekologisk, social, kulturell 

och 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 

• Hushållning med energi samt minskad användning av fossila bränslen ska främjas 

• Konsumenterna ska ha tillgång till säkra livsmedel av hög kvalitet och kunna lita på märk-

ningen av matvaror 



  
• Stödja konsumentintressena genom konsumenträttslig och ekonomisk rådgivning 

• Leva upp till de kriterier som gäller för etisk upphandling och Fairtrade-diplomering 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden budgeteras till 22,2 mnkr. Tillsammans med 

ökade intäkter från nämndens taxor innebär det ett ökat kostnadsutrymme med ca 8,0 % varav 

helårseffekt av det nya Orangeriet står för ca 2,5%. I kommunbidraget ingår 200 tkr till natur-

vårdsfonden vars syfte är att medverka till ett progressivt naturvårdsarbete där en viktig del är att 

bevara det öppna odlingslandskapet. Fonden kan även ta emot externa bidrag från privatpersoner, 

företag, organisationer m m. Nämndens kommunbidrag har förstärkts inför 2016 med samman-

lagt 850 tkr. avseende driftkostnader för Orangeriet med Rådrum i Stadsparken som startade 

under våren 2015. 

 

Verksamheten 2016 
 

Övergripande 
Taxorna inom nämndens ansvarsområde skall så långt som möjligt utformas så att kunderna be-

talar vad tjänsten kostar. Det utökade ekonomiska utrymmet skall bl.a. användas till att förstärka 

nämndens allmänna miljöarbete. Förvaltningen driver ett arbete med att utveckla ledningssyste-

met för miljö och kvalitet. Arbetet bygger på Borås Stads kvalitetspolicy och modellen för stän-

diga förbättringar enligt LEAN-metodiken, dvs. att kartlägga och förbättra verksamhetens pro-

cesser. Detta arbete kommer att fortgå under 2016. 

 

Livsmedelskontroll 
Miljö- och konsumentnämnden har kontrollansvar för ca 770 livsmedelsverksamheter i staden. 

Alla livsmedelsverksamheter ska vara registrerade hos nämnden. För 2016 är inriktningen att bed-

riva en planerad kontrollverksamhet med de fastställda kontrolltiderna som utgångspunkt. För de 

verksamheter som har ett lågt antal kontrolltimmar sker inte inspektioner varje år. Redlighet och 

märkning av livsmedel kommer att vara fokusområden i kontrollen under 2016. Redlighet inne-

bär att märkning, reklam och presentation inte får vilseleda konsumenten. Märkningen av livsme-

del ska vara enkel och korrekt så att konsumenten inte blir lurad.  

 

Miljötillsyn 
Miljö- och konsumentnämnden har tillsynsansvar för i princip samtliga miljöfarliga verksamheter 

i staden Det finns för närvarande ca 180 tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter samt 

2 000 övriga verksamheter som på något sätt kan medföra risker för människors hälsa eller mil-



  
jön. Verksamheter som betalar fast årsavgift kan förvänta sig någon form av tillsynsinsats varje år. 

Tillsynen kan fördelas över flera år och variera både i omfattning och inriktning från år till år.  

 

Miljökommunikation 
I verksamhetens uppdrag ingår att svara för miljöövervakningen, dvs att ha kunskap om miljösi-

tuationen i kommunen samt att samordna det miljöstrategiska arbetet och kommunicera kunskap 

om miljö- och livsstilsfrågor. Under 2015 invigdes Orangeriet i Stadsparken som är ett forum för 

dialog, information och rådgivning kring en hållbar livsstil. Rådrummet kommer under inledning-

en av 2016 i stor utsträckning att användas för utställningar och dialog kring Götalandsbanan i 

samarbete med avdelningen för Strategisk samhällsplanering.  

 

Nya uppdrag 2016 
Revidering av Borås Stads miljömål ska påbörjas under 2016. Som underlag för revideringen ska 

bland annat genomföras en kartläggning av Borås Stads beredskap för att hantera följdverkningar 

av den globala uppvärmningen, och vilket behov som kan finnas av klimatanpassningsåtgärder. 

 

Miljö- och Konsumentnämnden uppdras att ta fram en kemikalieplan. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 2  2 1 2 2 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

4 5 2 2 2 2 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

0,4 0,3 0 0 0 0 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

34 34,8 50 50 50 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
Livsmedelskontroll    

Antal livsmedelsverksamheter 768 800 800 

Antal inspektioner/revisioner 870 900 900 

Antal delegationsbeslut 300 200 200 

    

Miljötillsyn    

Antal tillstånds- eller anmälningspliktiga verksam-
heter 183 180 183 

Antal inspektioner miljötillsyn 327 300 450 

Antal inspektioner enskilda avlopp 170 200 150 

Antal inspektioner hälsoskydd 77 100 100 

Antal kundkontakter miljötillsyn 4 844 5 000 5 000 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 224 2 500 2 000 

Antal kundkontakter hälsoskydd 1 413 1 500 1 500 

    

Konsumenträttslig rådgivning    

Konsumentkontakter 4 375 5 000 3 000 

Informationsaktiviteter. 78 200 100 

    

Ekonomisk rådgivning    

Klientkontakter 1 723 2 500 2 500 

Förhandlingsärenden 353 400 450 

Informationsaktiviteter 47 60 45 

    

    

    

    
 



Kulturnämnden 
 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 27 594 27 353 28 233 

Kostnader -176 092 -167 053 -171 233 

Nettokostnader -148 498 -140 700 -143 600 

Kommunbidrag 147 600 140 700 143 600 

Resultat -898 0 0 

Ackumulerat resultat 630 630 - 

Nettoinvesteringar -33 113 -2 400 -2 400 
 
 
Nämndens uppgift 
Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås till en bra och attraktiv stad att leva i. En 

stad som ger alla invånare möjligheter till information, kunskap och upplevelser för att kunna ta 

aktiv del i den demokratiska processen och utvecklas som människa. 

• Kulturnämnden skall i detta syfte bedriva biblioteksverksamhet, musei- och utställningsverk-

samhet, teater, dans- och musikverksamhet inklusive kulturskola, filmverksamhet och annan 

kulturell verksamhet. Nämnden har även ansvaret för Stadsarkivet och Folkrörelsernas arkiv 

• Kulturnämnden skall slå vakt om kulturarvet och kulturmiljön och stimulera intresset för 

lokalhistoria och lokalhistorisk forskning. Den kultur- och bildningsverksamhet som bedrivs 

av föreningar och organisationer ska stödjas och stimuleras. 

• Möjligheter till eget skapande och aktiv delaktighet, lokal förankring och prioritering av barn 

och ungdomar samt särskilda insatser för att tillgodose funktionshindrade och grupper med 

annat modersmål, ska vara ledstjärnor i kommunens kulturarbete 

• Barn och ungdomar skall fritt kunna vara med i det kulturella och konstnärliga livet genom 

att tidigt få ett brett och för deras ålder anpassat kulturutbud med stöd av engagerade vuxna, 

få utöva kultur på fritiden och få sin röst hörd och tillvaratagen. 

• Kulturnämndens verksamhet skall utgå från ett mångkulturellt perspektiv och ett jämställt 

utbud och utövande. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Kulturnämndens verksamhet budgeteras till 143,6 mnkr för 2016. Nämndens kommunbidrag har 

höjts med 0,6 mnkr för inrättande av en tjänst som kommunövergripande IT-arkivarie placerad 

på Stadsarkivet. 



 

Verksamheten 2016 
Stadsbibliotekets nya verksamhet ”Knacka på” ska präglas av delaktighet och inflytande och 

vända sig till de små barnen och deras familjer. Ambitionen är att bli en mötesplats med olika 

kulturinslag riktat till barn. ”Knacka på” ska under 2016 öka samverkan med andra kulturinstitut-

ioner, föreningar, organisationer, barnhälsovården, öppna förskolor, familjecentraler, stadsdels-

bibliotek m.fl. aktörer i Borås. Under 2016 fortsätter biblioteket ett aktivt arbete med det mång-

språkiga biblioteket i samarbete med mötesplatser, familjecentraler och övriga bibliotek i Borås.   

 

Borås Konstmuseum kommer även under 2016 spela en viktig roll i Borås och hela Västra Göta-

landsregionen. Verksamhetens uppdrag är bl a att vidga allmänhetens intresse och kunskap för 

konst och rörlig bild. Borås ställning som en framgångsrik Skulpturstad skall utvecklas ytterligare. 

De hittills genomförda skulpturutställningarna får en fortsättning med en ny skulpturbiennal 

2016.  

 

Det nya Textilmuseet i Textile Fashion Center ingår i det textila kluster som skapas i den tidigare 

Konstsilkefabriken. Målet är att skapa förbättrade möjligheter för Textilmuseet bland annat med 

en utökad samverkan med Textilhögskolan och andra aktörer med textil inriktning. Vårens stora 

händelse för Textilmuseet är den nya basutställningen om den mångsidiga textilindustrin. Hu-

vudmålgrupp är årskurs 7-9. Museets fungerande textilmaskiner får en central roll, som visar hela 

produktionskedjan  

 

Under 2016 har Stadsteatern hittills 2 produktioner klara för våren 2016 är. ”De 39 stegen” och 

”Romeo & Juliet”. Verksamheten har en ny konstnärlig ledare från och med hösten 2015 vilket 

innebär att hela spelåret ännu inte är fastställt Teatern kommer under året att fortsätta satsa på 

barn- och ungdomsteater bland annat genom barnföreställningen ”Jag blir en bubbla”. Teatern 

planerar även att delta i ett större samarbetsprojekt med landets länsteatrar. Teatern avser att un-

der 2016 fortsätta med den utåtriktade verksamheten som guidade turer och studiebesök i tea-

terns lokaler samt besök på arbetsplatser och skolor. 

 

Kulturskolefilialerna på Hässleholmen, Norrby, Sjöbo och Hulta fortsätter sitt integrationsarbete 

under 2016. En av målsättningarna är att nå och öka antalet elever med annan etnisk och social 

bakgrund. Ca 600 elever deltar i verksamheten. 

 

 

 



 
Nya uppdrag 2016 
Kulturhuset är den centrala mötesplatsen för teater, bibliotek och konstmuseum. Alla dessa verk-

samheter får i uppdrag att nå fram till fler kommuninvånare. Detta arbete kan till exempel inne-

bära ett ökat fokus på uppsökande verksamhet på skolor, fritidsgårdar, träffpunkter, lekplatser, 

bibliotek, och parker. Stadsteatern ska nå ut till en större och bredare publik med teater av hög 

konstnärlig kvalitet för att öka besöksantalet. 

 

Kulturnämnden får i uppgift att sänka tröskeln till Kulturskolan genom att sänka avgiften. Hur 

stor sänkningen 2016 kan bli avgörs av storleken på det av regeringen aviserade statsbidraget. På 

sikt är ambitionen att Kulturskolan skall vara helt avgiftsfri.  

 

Borås Stad ska anställa en IT-arkivarie i vars uppdrag bland annat ingår att i största möjliga ut-

sträckning för medborgarnas fria bruk tillgängliggöra arkiverade handlingar och annan datalagrad 

information. 

 

 

Investeringar 
 

Inventarier och div. mindre investeringar 
Ett årligt anslag avsätts i investeringsbudgeten för inköp av inventarier och andra diverse mindre 

investeringar. För 2016 finns 500 tkr tillgängligt. 

 

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

av konst till konstmuseet.  

 

Konstnärlig utsmyckning, textilkonst 
För att tillvarata det textila arvet och nyskapande textil utveckling/design, avsätts ett utrymme på 

100 tkr under 2016 för inköp av textil konst med placering på Textilmuseet. 

 

Skulpturbiennal 2016 
Under 2016 genomförs åter en skulpturbiennal i Borås. För genomförandet avsätts 1 000 tkr. 

 

 

 



 
Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 1 1 1 1 1 1 

Antal besökare på Textilmuseet. 45 969 66 960 45 000 60 000 60 000 60 000 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

3,7 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

5,9 6,6 6 6 6 6 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

38,4 38,1 44 38 38 38 

 
 
Verksamhetsmått   3 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
Biblioteksverksamhet    

Antal medialån 514 162 550 000 520 000 

Antal besökare 248 404 250 000 250 000 

    

Museiverksamhet och kulturminnesvård    

Antal besökare Borås Museum 20 832 20 000 20 000 

Antal besökare Textilmuseet 45 969 45 000 45 000 

    

Konst och utställningsverksamhet    

Antal besökare 18 728 22 300 42 500 

    

Teaterverksamhet    

Antal besökare 21 678 22 300 20 000 

    

Kulturskola    

Antal elever 5 300 5 360 5 150 

    

Borås Bio (Röda Kvarn)    

Antal besökare 12 460 11 500 11 500 

 



 

Utbildningsnämnden 
 
 

Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 199 453 169 164 181 385 
Kostnader -664 961 -638 264 -662 185 

Nettokostnader -465 509 -469 100 -480 800 

Kommunbidrag 458 700 469 100 480 800 

Resultat -6 809 0 0 

Ackumulerat resultat 9 761 9 761 - 

Nettoinvesteringar - -12 040 - 
 
Nämndens uppgift 
Utbildningsnämnden ansvarar för de frivilliga skolformerna gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och 

det offentliga skolväsendet för vuxna i kommunen. Vuxenutbildningen omfattar grundläggande vux-

enutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna (särvux) och svenskundervis-

ning för invandrare (SFI). I verksamheten ingår också yrkesutbildningar inom yrkeshögskolan (YH). 

 

Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla och skapa förutsättningar för att eleverna ska 

tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till ansvarskän-

nande människor som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet. Den ska bidra elevernas 

allsidiga utveckling. 

 

Gymnasiesärskolan ska utifrån varje elevs förutsättningar, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper 

som en förberedelse för ett meningsfullt vuxenliv i arbete, boende och fritid. 

 

Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i 

samhället. Syftet är också att möjliggöra fortsatta studier. 

 

Utbildningsnämnden ska särskilt 

• beakta den allmänna utvecklingen på skolväsendets område 

• tillsammans med olika intressenter, och med beaktande av elevernas önskemål, tillskapa ett för 

kommunen väl anpassat utbildningsutbud, samt 



 

• tillse att utbildningen inom ansvarsområdet genomförs i enlighet med skollag och annan lag eller 

förordning. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Utbildningsnämnden uppgår till 480,8 mnkr. Justering har gjorts för beräknad 

volymökning av gymnasieskolans elever som resulterar i en ökad ram om 1,8 mnkr. För 2016 avsätts 

till Utbildningsnämnden återigen 5 mnkr extra för ett särskilt skollyft. Ökningar av ram genom lön- 

och kostandskompensation samt särskild lönekompensation uppgår sammanlagt till 8,8 mnkr i 2016 

års budget. 1 mnkr i ökad ram går till genomförandet och den fortsatta utvecklingen av stödverk-

samheten för elever med autismspektrumtillstånd. Sammantaget ökar alltså kommunbidraget till 

Utbildningsnämnden från 464,1 mnkr 2015 till 480,8 mnkr i 2016 års budget. Utöver detta har Ar-

betslivsnämnden under 2015 beslutat att överföra 0,5 mnkr per termin för läsåren 15/16 och 16/17 

som ett tillfälligt stöd för att kunna sätta in förstärkta resurser till flyktingelever i gymnasieskolan. 

 

Verksamhet 2016 
Nämndens verksamhet påverkas i hög grad av reformerna inom utbildningsområdet.  

Under 2015 började ny gymnasieskola GY11, ny skollag och ny betygsskala att gälla fullt ut i alla 

gymnasieskolans utbildningar. Samverkansavtalet för gymnasieutbildning inom Boråsregionen inne-

bär att eleverna har möjlighet att fritt söka de utbildningar som erbjuds inom samverkansområdet 

och att bli mottagna som förstahandssökande i de ingående åtta kommunerna. Antalet elever i Borås 

kommunala skolor har varit relativt konstant de senaste åren, trots minskat elevunderlag, eftersom 

andelen elever från andra kommuner har ökat. 

 

För 2016 avsätts till Utbildningsnämnden 5 mnkr extra för ett särskilt skollyft. Medlen ska användas 

till ämnesspecifika kompetensutvecklingsinsatser för lärarkåren. Planen från 2015 om att varje år de 

kommande fyra åren ha med medlen för ett skollyft fortsätter 2016. Nämnden ska i tertialrapporter 

till Kommunstyrelsen redovisa hur medlen använts under året, vilket man gjort under 2015. 

 

Fem fristående gymnasieskolor är för närvarande verksamma i kommunen. Antalet ungdomar i fri-

stående skolor i staden ser ut att även fortsättningsvis minska. 

 

Befolkningsprognosen visar att antalet 16-åringar 2016 ökar något gentemot tidigare år, och progno-

sticeras i budget 2016 till 4 365. Nämnden konstaterar att den demografiska utvecklingen för gym-

nasieungdomar, elevernas val samt omfattningen och utbildningsutbudet hos fristående skolor, på-



 

verkar nämndens planerings- och budgetförutsättningar och kräver kontinuerliga anpassningar i 

verksamheten. 

 

Alla elevers rätt till god utbildning och möjlighet att utvecklas så långt som möjligt är resurskrävande 

utmaningar. För många elever som saknar gymnasiebehörighet tar det längre tid än ett läsår att kom-

plettera sina betyg. Alla elever som går ett yrkesprogram har möjlighet att läsa in grundläggande 

högskolebehörighet under utbildningstiden. De skärpta behörighetsreglerna till gymnasieskolans 

nationella program medför att utbildningsvägen är längre i dag för de flesta nyanlända eleverna. 

 

Gymnasiesärskolereformen gäller för utbildningar som påbörjats efter den 1 juli 2013. Fr o m läsåret 

2013/2014 anordnar Utbildningsnämnden individuellt program och åtta av nio nationella program. 

Målet med den nya gymnasiesärskolan är att öka andelen ungdomar som får anställning efter utbild-

ningen. Enligt reformen kan eleverna bl a välja kurser inom såväl gymnasiesärskolan som den van-

liga gymnasieskolan. Reformen medför omfattande informations- och kompetensutvecklingsinsatser 

för personalen som fortlöper även under 2016. Genom reformen inkluderas fler elever i gymnasie-

skolan och för elever med autismspektrumtillstånd har Utbildningsnämnden startat en stödverksam-

het på Sven Eriksonsgymnasiet från läsåret 2014/2015. Under nuvarande läsår startar en ny klass för 

år 1 och utbildningen fortlöper för ursprungsklassen i år 2. 

 

Inom vuxenutbildningen fortsätter utvecklingen av samarbetet såväl inom Boråsregionen som i 

Västra Götalandsregionen.  Regional vuxenutbildning (BRvux) har ett gemensamt utbud av yrkes-

kurser/utbildningar. 

 

Inom Boråsregionen fortsätter samarbetet med planering för vårdcollege och genomförande och 

omcertifiering av teknikcollege även under 2016. 

 

Under 2015 påbörjades arbetet med en ny utvecklingsplan för 2016-2021. Under första halvåret 

2016 pågår arbetet med den nya utvecklingsplanen som skall träda i kraft höstterminen 2016 och 

som löper ut vårterminen 2021.  

 

Legitimationskravet för lärare innebär att endast legitimerade lärare får anställas utan tidsbegräns-

ning, bedriva undervisning samt sätta betyg. En majoritet av lärarna har sökt och en stor andel har 

också erhållit legitimationen. Arbetet kring legitimationskravet fortskrider 2016 och ska vara fullt 

infört i alla verksamheter inom nämnden till juni 2018. 

 



 

Karriärtjänster i form av förstelärare infördes under läsåret 2013/2014, varav 14 inom Utbildnings-

förvaltningen. Under 2015 hade Utbildningsförvaltningen 48 st förstelärare.  

 

Utbildningsnämnden fortsätter sitt arbete med informations- och kommunikationsteknologi. 

Nämnden använder de tekniska möjligheterna för att utveckla sina utbildningar. 

 

Skollagen kräver att fler elever inkluderas i de nationella programmen och de nya introduktionspro-

grammen. Här ingår elever som tidigare läst inom gymnasiesärskolan. Utbildningsnämnden behöver 

arbeta ytterligare för att inkludera eleverna i ordinarie undervisning. Kompetensutveckling är i sam-

manhanget särskilt viktigt för vissa yrkesgrupper; bland annat specialpedagoger. 

 
Nya uppdrag 2016 
Förskolan, skolan och gymnasieskolan är avgiftsfri. Ingen elev ska behöva riskera att tvingas avstå 

från någon aktivitet av ekonomiska skäl. 

 

Investeringar 
 
Almåsgymnasiet tillbyggnad tillagningskök 
Almåsgymnasiet ska få ett tillagningskök. 2016 byggs köket klart och 12,5 mnkr avsätts i budget. 

 

Bäckängsgymnasiet 
Matsalen samt biblioteket behöver förnyas och därför avsätts 12,3 mnkr 2016 och 14,9 mnkr 2017.  

 
  



 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 1 0 1 1 0 1 

Genomsnittlig betygspoäng i gymna-
sieskolan (max är 20 poäng). 

14,2 14,2 14,3 14,4 14,5 14,7 

Andel elever med grundläggande 
behörighet till universitet och högs-
kola, %. 

94  100 98 98 98 

Andel elever i gymnasieskolan som 
upplever att lärarna i min skola tar 
hänsyn till elevernas åsikter, %. 

   68 83 83 

Andel elever som känner sig trygga i 
gymnasieskolan, %. 

96 96,2 100 98 98 98 

Andel ekologiska livsmedel, %. 14,3 18,5 25 40 50 60 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

3,5 4 4 4 4 4 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

15,3 14,9 13 15 15 14 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

46,6 43,8 50 45 50 50 

 
  



 

 
Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 
2015:1 

Budget 
2016:1 

Gemensam administration    
Nettokostnader tkr 11 024,2 12 410 18 150 
    
Gymnasieskola    
Antal elever  4 097 4 305 4365 
  
Kostnad kr per elev 96 193 91 821 92 926 
- lokaler och fysisk miljö 17 735 19 969 20 027 
- lärare, övrig undervisning 46 105 43 057 46 041 
- lärverktyg, inkl kapitalkostnad 11 142 9 957 9 531 
Elever från andra kommuner 1 066 1 134 1 175 
Elever från Borås i andra kommuner 77 78 84 
Elever från Borås hos landsting 43 51 42 
Elever från Borås i fristående gymnasieskolor 443 388 410 
Nettokostnader tkr 350 405 339 337 347 596 
    
Gymnasiesärskola    
Antal elever  103 99 99,5 
Kostnad kr per elev 368 289 381 964 425 611 
Elever från andra kommuner 27 23,5 25,5 
Elever från Borås i andra kommuner 7 6 4 
Nettokostnader tkr 32 856 35 847 36 472 
    
Vuxenutbildning    
Genomsnittligt elevantal    
- grundläggande vuxenutbildning 265 240 290 
- gymnasial vuxenutbildning 779 570 575 
- YH (Yrkeshögskolan) 127 130 130 
- SFI (Svenska för invandrare) 774 815 875 
- Särvux 77 80 80 
Nettokostnader tkr 66 551 66 923 68 132 
 
Avdelningen för  
Verksamhetsutveckling    
Nettokostnader tkr 2 734,5 4 252,9 4 300 
    
Naturskolan    
Nettokostnader tkr 395 718 450 
 



Sociala omsorgsnämnden 
 
 

Ekonomiskt sammandrag   tkr 
 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 

Intäkter 156 963 369 758 168 579 

Kostnader -804 160 -1 048 608 -866 679 

Nettokostnader -651 009 -678 850 -698 100 

Kommunbidrag 652 624  678 850 698 100 

Resultat 1 615 0 0 

Ackumulerat resultat 16 308 16 309 - 

    

    
 
 
Nämndens uppgift 
Individ- och familjeomsorgen för vuxna ska arbeta för att förebygga och motverka missbruk av 

alkohol och andra beroendeframkallande medel. Kommunens ambition är att i första hand arbeta 

med förebyggande insatser, i andra hand erbjuda hjälp genom olika former av öppenvård på 

hemmaplan, och i sista hand göra placeringar utanför det egna hemmet. 

 

Nämnden utvecklar samverkan och lämpliga insatser för att tillgodose behoven hos unga vuxna 

med sammansatt problematik.  

 

Socialpsykiatrin bedriver verksamhet för personer med allvarliga psykiska funktionshinder i sär-

skilda boenden och boendestöd för personer i eget boende. Psykiatrisk hemsjukvård innefattas i 

verksamheten. Nämnden svarar också för öppen psykiatrisk tvångsvård.  

 

Funktionshinderverksamheten arbetar med de stöd- och hjälpinsatser till enskilda personer som 

ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen 

(SoL). Personer med stöd enligt LSS har en livslång eller varaktig funktionsnedsättning. Genom 

insatser ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna ges kontinuerligt och så 

länge den enskilde har behov av insatsen. Insatser enligt SoL ska tillförsäkra den enskilde en skä-

lig levnadsnivå. 

Verksamheten omfattar: 

• myndighetsutövning enligt LSS för personer som tillhör lagens personkrets och enligt SoL 

för personer under 65 år som p g a tillfälliga eller varaktiga funktionsnedsättningar har behov 

av stöd och insatser. 



• verkställighet av beslut enligt LSS och SoL avseende personlig assistans, ledsagare, kontakt-

person, avlösarservice, korttidsvistelse, boendestöd samt anhörigstöd. 

• verkställighet av bostad med särskild service i form av gruppbostad och servicebostad. 

• resursteam för hälso- och sjukvård samt habilitering och rehabilitering vissa brukare. 

 

I nämndens uppgifter ingår också att verka för undanröjandet av fysiska och psykiska tillgänglig-

hetshinder.  

 

I utförande av sina uppgifter samverkar nämnden löpande med frivilligorganisationer inom det 

sociala området.   

 

Nämnden arbetar mot hemlöshet, bland annat genom det vräkningsförebyggande arbetet. Hem-

lösheten ska vara så liten som möjligt, givet de förutsättningar nämnden har.  

 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Sociala omsorgsnämnden uppgår till 698,1 mnkr. Kommunbidraget har 

höjts med 10,3 mnkr för volymökningar samt införande av lots inom nämndens område. 10,0 

mnkr för volymökningar och 0,3 mnkr för finansiering av en lots/guidefunktion med stationering 

på Träffpunkt Simonsland. Syftet är att stödja medborgare och brukare i kontakt med förvalt-

ningen.  

 

0,4 mnkr är nämndens andel för finansiering av tjänster till Serivedesk på kommungemensam 

äldreomsorg vid Stadsdelsnämnd Öster. Dessa tjänster har tidigare finansierats via interdebitering. 

Detta innebär att 0,4 mnkr flyttas från nämndens ram till Östers kommungemensam verksamhet.  

 

Nämnden får även tillsammans med Stadsdelarna vara med att finansiera en uppbyggnad av en 

verksamhet mot våld i nära relationer. Detta innebär att 0,5 mnkr flyttas från nämndens ram till 

Arbetlivsnämnden. 



 
Verksamheten 2016 
Sociala omsorgsnämnden ska ha ett nära och aktivt samarbete med frivilligorganisationer inom 

det sociala området. 

 

Nämnden upphandlar viss verksamhet på entreprenad och fortsätter med det under 2016.  

 
Funktionshinderverksamheten 
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till 

den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande 

behov. Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till 

personlig assistans för andra personliga behov.  I augusti 2015 har 210 personer personlig assi-

stans enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) och 50 personer enligt LSS. Antal assistanstimmar 

fortsätter att öka vilket medför ytterligare kostnadsökningar under 2016. 

 

Funktionshinderverksamhetens verkställighet är assistansanordnare för cirka 85 brukare. De bru-

kare som väljer kommunen som assistansanordnare har ofta omfattande omvårdnadsbehov vilket 

kan innebära extra kostnader för exempelvis dubbelbemanning och jourtjänstgöring under nat-

ten. Volymerna ökar för SFB och LSS samtidigt som en övervältring av kostnaderna sker genom 

att kommunen har kostnaden när brukarna har behov av tillfällig utökning av assistansen och 

även svarar för kostnaderna för assistenternas sjukfrånvaro hos privata assistansanordnare. 

 
Daglig verksamhet är för personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte 

utbildar sig. Dessa personer har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 en-

ligt LSS. I augusti 2015 hade 440 brukare beslut om daglig verksamhet. Sedan juni 2010 tillämpas 

Lagen om valfrihetssystem (LOV) för daglig verksamhet inom LSS. Brukaren har möjlighet att 

välja utförare. Villkoren för externa utförare är de samma som för kommunens utförare inom 

Arbetslivsförvaltningen.  Ca 75 brukare har daglig verksamhet genom de tre externa utförare som 

har avtal med Borås Stad. Antal personer med beslut om daglig verksamhet ökar och det är känt 

att flera brukare med mycket omfattande behov är aktuella för daglig verksamhet under 2015. För 

några personer handlar det om att möjliggöra lösningar i Borås för att undvika externa placering-

ar. 

 

350 personer har verkställda beslut om boende med särskilt service för vuxna. Besluten verk-

ställs antingen inom Funktionshinderverksamhetens boendesektion eller i de 14 enheter som 

drivs genom entreprenad. I Boendesektionen ingår 32 enheter varav 25 är gruppbostäder och 7 

servicebostäder. Under 2015 har en ny gruppbostad på Kadriljgatan färdigställts målgruppen är 



person med omfattande fysiska funktionshinder. Även boende på Teknikgatan har öppnats under 

2015 för LSS målgrupp. 

Arbetet med att öka den pedagogiska kompetensen inom boendesektionen pågår.  

 

Personer inom funktionhinderverksamheten befinner sig i ett generationsskifte där samhällets 

utveckling lett en ny generation ungdomar med utvecklingsstörning med behov som kräver nya 

tankesätt. Under 2012 gjorde en genomlysning av åldersstrukturen på nämndens samtliga grupp-

bostäder enligt LSS. Utredningen visar att de som idag bor i gruppbostad ofta är mycket äldre än 

de unga vuxna som står i kö för att få en lägenhet. 

I januari 2015 var det 46 personer som lämnat in intresseanmälan för önskemål om en lägenhet 

och 9 personer har beslut som ej var verkställt av olika orsaker. Sammanlagt är det 46 personer 

som är i behov av en bostad inom de närmaste fem åren och där övervägande andel är födda på 

90 talet. 

 

 

För 15 brukare med speciella behov och komplexa funktionsnedsättningar köps boendeplatser 

externt. I gruppen finns både personer som har ett långsiktigt boende utanför kommunen och 

personer som bör erbjudas boende på hemmaplan så snart det finns en möjlighet. För att minska 

antal externa placeringar krävs mer flexibla boendelösningar och utvidgat boendestöd på hem-

maplan. 

 

Andra LSS-insatser är korttidsvistelse, korttidstillsyn för skolungdom, avlösar-/ledsagarservice 

och kontaktperson. 

 

Bistånd i hemmet för personer med funktionsnedsättning under 65 år enligt SoL, kan ges som 

hemtjänst - omvårdnad, service, ledsagning, avlösning, tillsyn eller boendestöd.  Under 2014 hade 

311 brukare beslut om hemtjänst eller boendestöd. Antal utförda timmar hemtjänst och boende-

stöd ökar. Under 2015 har förvaltningens boendestöd (stöd i den dagliga livsföringen riktat till 

särskilda målgrupper) för personer med psykiatrisk diagnos och neuropsykiatrisk funktionsned-

sättning att integreras.  Syftet med omorganisationen var att utnyttja de gemensamma resurserna 

och kompetenserna för att utveckla ett ännu bättre boendestöd anpassat till olika målgruppers 

behov. Hemtjänst enligt SoL beviljas också till barn som har stort behov av omvårdnad i hem-

met. Behovet av hemtjänst till barn varierar och kan inte förutsägas. För personer under 65 år 

köps korttidsplatser från stadsdelarna. Antalet varierar men det handlar om ca tio brukare som 



har behov av korttidsplats. Ca 25 brukare under 65 år beslut om särskilt boende. SÄBO-platser 

köps från stadsdelarna. 

 

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose personkretsens behov av 

hälso- och sjukvårdsinsatser inom sitt ansvarsområde. Nämnden har kostnadsansvar för alla per-

sonliga hjälpmedel inom LSS och för personer under 65 år inom Borås Stad. Kostnaderna är 

höga då hjälpmedlen ofta är avancerade och specialiserade.  

 

Socialpsykiatri/IFO Vuxen 
Ett omställningsarbete pågår inom IFO vuxen och myndighetsutövningen för socialpsykiatrin. 

Genom ökad samverkan kring exempelvis brukare med samsjuklighet som ofta kan ha behov av 

omfattande insatser. 

 

De externa placeringarna har ökat sedan slutet av 2012 men under det senaste åren har en det 

blivit färre placeringar men det är fortfarande på en hög nivå. Inför 2016 kommer troligtvis om-

fattningen ligga kvar på liknande nivå som senaste månaderna. 

 

En översyn av pågående externa placeringar har påbörjats för hela verksamhetsområdet. Antalet 

aktualiserade ärenden har ökat. Ett av verksamhetens mål under 2015 kommer att vara att minska 

inflödet av personer med behov av stöd. Främst gäller det målgruppen unga vuxna där verksam-

heten behöver utveckla utbudet av förebyggande insatser tillsammans med interna och externa 

aktörer. 

 

Verksamhetsområdet inom IFO vuxen och Socialpsykiatri befinner sig i ett utvecklingsskede. 

Verksamheten expanderar bland annat genom ett ökat behov av olika boendeinsatser. Verksam-

heten har fått i uppdrag att under hösten 2013 starta upp ett härbärge för hemlösa personer som 

tillfälligt kan ge sängplats, mat och tvättmöjligheter. Detta är ett viktigt politiskt mål och finns 

med i Borås stads program mot hemlöshet. Initialt kommer det att vara resurskrävande både vad 

gäller ekonomi och organisation. För att det fortsatta arbetet ska lyckas krävs god samverkan med 

andra förvaltningar samt på sikt frivilligorganisationer. 

 

 

Nya uppdrag 2016  
Regelverket för LSS-boenden ska ses över i syfte att möjliggöra för boenden att drivas i koopera-
tiv form. 
 
Arbetet med att avskaffa delade turer ska fortsätta enligt tidigare beslut. 



 
Investeringar 
 
Boenden inom socialpsykiatrin 
 

Badhusgatans ombyggnad har startat under 2015 och kommer att byggas om till ett boende för 

personer med komplexa behov. Den beräknade totalutgiften 15,9 mnkr varav 13,6 är avsatta un-

ders 2016. 

 

Dammsvedjan har påbörjats under 2015 och den totala kostnaden är 25 mnkr varav 17 mnkr är 

avsatt under 2016 

 

Nya boenden enligt LSS 
Under perioden planeras 4 LSS boenden uppdelat på ca ett boende per år. Kostnad per boende 

har beräknats till 16,5 mnkr.  

 

Inventarier till nya boenden 
För investeringar i utrustning/inventarier och grundutrustning för nya boenden avsätts 1,3 mnkr.  

 
Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 1 0 1 1 1 1 

Antal personer i en hemlöshetssituat-
ion som får eget förstahandskontrakt 
med hjälp av socialtjänsten. 

19 9 20 20 20 25 

Andel ekologiska livsmedel, %. 10,4 12,0 25 40 50 60 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

6,9 7,4 5,5 7 6 4,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

36,4 32,6 25 23 21 15 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

34 34,7 28 30 34 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
    
Individ- och familjeomsorg för vuxna    

Heldygnsvård    
Antal personer med heldygnsvård 91 90 90 

- varav antal personer med institutionsvård  60 60 

- varav antal personer med familjehemsvård  30 30 

Antal dygn heldygnsvård per person 103 125 125 

Kostnad per vårddygn 2 013 1 468 1 460 

Övergripande    
Antal aktualiserade personer mellan 21-64 år 719 1 000 1 000 

Andel aktualiserade av totala antalet personer 
mellan 21-64 år (%) 

1,1 1,7 1,7 

Öppen vård    
Antal personer som haft individuellt behovsprö-
vade öppna insatser 

145 146 146 

Genomsnittlig kostnad per person i individuellt 
behovsprövade öppna insatser 

32 269 40 459 37 690 

Bistånd som avser boende    
Antalet personer som bott i kategoriboende  60 60 

Genomsnittlig kostnad per person som bott i kate-
goriboende 

229 291 229 107 229 507 

Antalet personer som bott i övergångslägenhet 131 115 105 

    

Socialpsykiatri    

Övergripande    
Antal aktualiserade ärenden 42 42 42 

Antal personer med insatser inom psykiatrin SoL 244 245 245 

Antal personer med insatser inom psykiatrin enl 
LSS, 0-64 år 

9 12 12 

Andel personer med insatser inom psykiatrin, SoL 
och LSS, av invånare 0 - 64 år (%) 

0,29 0,28 0,28 

Bostad med särskild service    
Antal personer med särskilt boende 88 86 86 

- varav personer med externt köpta platser 10 10 10 

Insatser i ordinärt boende    

Antal personer med hemtjänst i ordinärt boende 119 130 125 

    

    



Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
    
Egen organisation    

Andel personer som har heltidsanställningar. 96,4 100 100 

Ramavtalstrohet, % 83   

    

Funktionshinderverksamhet LSS    

Övergripande    

Antal personer med LSS-beslut 942 950 950 

Personlig assistans    

Antal personer med personlig assistans enligt LSS 55 45 50 

Antal personer med personlig assistans enligt SFB 191 191 193 

Antal utförda timmar Personlig assistans enl LSS 63 977 59 416 59 598 

Kostnad per person med personlig assistans enligt 
LSS och SFB 

321 140 289 190 282 372 

Daglig verksamhet    

Antal personer med beslut om daglig verksamhet 441 440 440 

- varav personer med externt köpta platser enligt 
LOV 

72   

- varav geografiskt externt köpta platser 12 12 12 

Kostnad per person med daglig verksamhet 131 423 130 018 132 252 

Korttidsvistelse    

Antal personer med beslut om korttidsvistelse 181 170 160 

Kostnad per person med korttidsvistelse 124 197 140 308 150 132 

Bostad med särskild service    

Antalet personer med verkställda beslut om bo-
ende under året 

340 350 350 

Antal lägenheter i LSS-boenden 307 319 319 

- varav antal personer med geografiskt externt 
köpta platser 

16 15 15 

Kostnad per person med boende 654 524 688 415 701 306 

    

Funktionshinderverksamhet SOL    

Insatser i ordinärt boende    

Antal personer med hemtjänst 311 400 407 



Verksamhetsmått    

 Bokslut Budget Budget 
 2014 2015 2016 
    
- varav antal personer med extern utförare    

Utförda timmar hemtjänst 54 216 59 132 58 685 

Antal personer med Boendestöd FH 154   

Antal utförda timmar Boendestöd FH 20 678 31 260 25 908 

Särskilda boendeformer    

Antal personer med vård och omsorgsboende 28 28 28 

Korttidsvård 
   

Antal personer med korttidsvård 79 80 80 

Antal dygn med korttidsvård 3 475 2 000 2 000 

Övrigt    

Antal personer med trygghetslarm 263 200 200 

Antal personer med hemvårdsbidrag 16 15 15 

    

    

 



Arbetslivsnämnden 
 
 

Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 202 526 168 244 171 480 

Kostnader -422 396 -383 744 -393 630 

Nettokostnader -291 870 -215 500 -222 150 

Kommunbidrag 214 400 215 500 222 150 

Resultat -5 470 0 0 

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 
 
 
Nämndens uppgift 
Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och syssel-

sättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i 

kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov. 

Insatser som leder till att individen kan försörja sig själv ska prioriteras. Nämnden samverkar med 

externa utförare inom sitt verksamhetsområde.  

 

Nämnden ansvarar för försörjningsstödet samt syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning, och 

arbetar därför med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder.  

 

Arbetslivsnämnden ansvarar för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 

invandring samt integration i såväl samhället som på arbetsmarknaden. Inom integrationsområdet 

ligger också invandrarservice, insatser för nationella minoriteter och finskt förvaltningsområde.   

 

Nämnden har utföraransvaret för daglig verksamhet för funktionshindrade inom LSS (Lag om 

stöd och service till vissa funktionshindrade) och socialpsykiatrin. Sociala omsorgsnämnden är 

beställare av insatserna.  

 

Nämnden ansvarar även för kommunens del i Sjuhärads Samordningsförbund, där övriga parter 

är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, och Västra Götalandsregionen. 

Samordningsförbundet beslutar om mål och inriktning för den finansiella samordningen och 

stödjer samverkan mellan parterna. 

  



Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar kommunens alla feriearbeten. 

 

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personliga ombud, samt att representera Borås 

Stad när det gäller tolkförmedling Väst. 

 

Sedan 2015-05-01 är tjänsten som PUL-ansvarig överflyttad till Arbetslivsnämnden. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Efter uppräkning av löner med 2,0 % och med 1,3 % för övrigt så ökar tilldelat kommunbidrag 

för nämnden med 3,4 mnkr till 218,9 mnkr jämfört med 2015. I 2016 års budget utökas också 

Arbetslivsnämndens ram med 2,0 mnkr och ersätter den buffert som funnits centralt för att täcka 

upp eventuella underskott i LSS-verksamheten. Ytterligare 2,0 mnkr omfördelas till 

Arbetslivsnämnden, 1,5 mnkr från stadsdelarnas IFO-verksamheter samt 0,5 mnkr från Sociala 

omsorgsnämnden, för arbetet mot våld i nära relationer. Verksamheten startade 2015 och 

utvecklas ytterligare under 2016. 0,7 mnkr omfördelas från nämnden till kommungemensam 

IFO-verksamhet för kostnaderna kopplat till ungdomsboende. Det totala kommunbidraget för 

2016 uppgår således till 222,2 mnkr. 

 
Verksamheten 2016 
Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser 

har undersökts och uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt 

är det möjligt att omvandla ett passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära 

samverkan med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Så få hushåll som möjligt ska vara 

beroende av långvarigt försörjningsstöd. Utbetalningarna av försörjningsstöd har kontinuerligt 

minskat sedan 2009, - 102,7 mnkr, - och för 2016 är budgeterad nettoutbetalning 71 mnkr. 

Verksamheten arbetar med olika metoder som tydliga rutiner och att en handläggare ansvarar för 

hela processen. Genom metoden ”växla bidrag mot lön” ges den enskilde förutsättningar till 

lönearbete i syfte att uppnå egenförsörjning.  

 

Nämndens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb 

Borås. Utgångspunkten är en samlad ingång till Borås Stads insatser. Med en väg in skapas 

förutsättningar för att förenkla och förtydliga ingången till de olika arbetsmarknadspolitiska 

verksamheterna. Nämnden finansierar ett antal anställningar för funktionsnedsatta, ungdomar, 

långtidsarbetslösa och nyanlända. Samverkan sker internt, men också med externa aktörer, 

framförallt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan med Studieförbundet 

Vuxenskolan fortsätter under 2016.  



 

Den alternativa arbetsmarknaden avser skapade platser och anpassade uppgifter för personer som 

har begränsad arbetsförmåga men inte är beviljade insatser inom LSS (lag om stöd och service 

för vissa funktionshindrade) eller socialpsykiatrin. Verksamheten syftar till att utveckla 

arbetsförmåga, färdigheter och motivation för att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. 

Återbruk utgör den största alternativa verksamheten under nämnden. I samverkan med 

Arbetsförmedlingen pågår ett antal externa verksamheter/projekt genom att arbetspröva och 

utveckla människor för den reguljära arbetsmarknaden. 

 

Borås Stad ingår i kommunalförbundet Tolkförmedling Väst och Arbetslivsnämnden har 

representanter i kommunalförbundet. 

 

Integrationsarbetet och särskilt mångfaldsarbetet fortsätter att bedrivas i bred samverkan i Borås 

Stad. Ett bra mångfaldsarbete motverkar rasism och främlingsfientlighet. 

 

Borås Stad är genom Arbetslivsnämnden värdkommun för Boråsregionens Etableringscenter 

(BREC).  Verksamheten administrerar alla nyanlända flyktingar. Flyktingmottagandet innefattar 

samhällsorientering, SFI-undervisning och boende. Samarbetet ger förutsättningar för ett mer 

varierat utbud av etableringsinsatser och flexibilitet i de varierade insatserna.  

 

Arbetslivsnämnden är en av fyra utförare av LSS daglig verksamhet. Brukare har enligt LOV (lag 

om valfrihetssystem) möjlighet att välja utförare. Nämnden är också utförare för de som inte 

väljer utförare. 309 personer beräknas delta i daglig verksamhet 2016. Arbetslivsnämnden har 

utföraransvar för daglig verksamhet inom socialpsykiatrins målgrupper och beräknar sysselsätta 

ca 200 personer under 2016 – i samma nivå som de senaste åren. 

 

Nya uppdrag 2016 
Arbetslivsnämnden får i uppdrag att fortsätta utveckla samarbetet med det privata näringslivet när 

det gäller feriearbete. 

 

Borås Stad har tidigare drivit ett arbete via Arbetslivsnämnden där unga har erbjudits 

arbetsplatsintroduktion/praktik i näringslivet. Detta arbetssätt ska återinföras. 

  



Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 1 0 1 1 1 1 

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

0 96,8 97 97 98 99 

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

0 606 850 610 600 500 

Antal personer med 
arbetsmarknadsanställningar. 

 341 400 375 375 375 

Andel ekologiska livsmedel, %. 10,6 12,3 25 40 50 60 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

5,9 7 5,8 5,8 5 5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

4,8 5,3 3 3 3 3 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

31,1 28,7 29 31 31 31 

 
Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
Funktionshinderverksamhet    
Antal personer med daglig verksamhet LSS 315 323 309 
Antal personer med daglig verksamhet 
socialpsykiatri 200 200 200 
    
Individ- och familjeomsorg    
Antal hushåll med försörjningsstöd 1 158 1 100 1 075 
    
Flyktingmottagning    
Antal mottagna flyktingar 523 450 520 
 
 



Överförmyndarnämnden 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
Intäkter 761 600 600 

Kostnader -6 844 -6 200 -6 300 

Nettokostnader -6 083 -5 600 -5 700 

Kommunbidrag -5 500 5 600 5 700 

Resultat -583 0 0 

Ackumulerat resultat -34   

    
 
 
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. Överförmyndar-

nämndens uppgift är att kontrollera förmyndare och god man/förvaltare främst avseende för-

valtning av tillgångar. 

 

Verksamheten 2016 
Från och med 2015 har Överförmyndarnämnden ålagts ansvar för att nya ställföreträdare får 

adekvat utbildning.  För 2016 kommer detta att fortsätta och kostnaden beräknas uppgå till 120 

tkr.  

 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunstyrelsen föreslår ett kommunbidrag på 5 700 tkr. Nämnden fick 2013 en nivåhöjning 

av kommunbidraget, vilket gav möjlighet till personalförstärkning. För att hantera de ökade kost-

naderna för god man när det gäller ensamkommande barn kommer Överförmyndarnämnden att 

få del av de statsbidrag som finns för ändamålet. Kommunstyrelsen kommer att följa utveckling-

en och är medveten om det svåra läget och vid behov kan ytterligare medel tillföras. 

 



Stadsdelsnämnderna 
 

 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Nettokostnader -3 145 100 -3 094 800 -3 218 450  

Kommunbidrag 3 112 600 3 094 800 3 218 450 

Resultat -32 500 0 0 

    

Nettoinvesteringar -1 161 -1 100 -2 400 
 

Stadsdelsnämndernas uppgift 
 
Övergripande 
Från och med 2011 ansvarar tre stadsdelsnämnder, var och en inom sitt geografiska område, för 

frågor rörande fritid, kultur, förskola, grundskola och fritidshem, individ- och familjeomsorgens 

delområde för barn och familj samt äldreomsorg.  

 

Utöver sina särskilt reglerade uppgifter ska stadsdelsnämnderna följa utvecklingen inom stadsdel-

en och göra de framställningar till Kommunstyrelsen och andra nämnder som nämnden finner 

påkallade samt avge yttranden i ärenden, som berör stadsdelen. I uppgiften ingår även att utveckla 

och stärka den lokala demokratin och öka invånarnas möjlighet att påverka förhållandena inom 

respektive geografiska område. 

 

Stadsdelsnämnderna svarar dessutom för kommungemensamma uppgifter. Stadsdelsnämnden 

Norr har uppgifter inom fritid, förskola, skola, fritidshem, individ- och familjeomsorg samt 

äldreomsorg. Stadsdelsnämnden Väster har uppgifter inom individ- och familjeomsorg, äldre-

omsorg samt kost. Stadsdelsnämnden Öster har uppgifter inom äldreomsorg och även vissa 

kommunövergripande uppgifter inom funktionshinderverksamheten och skolan. 

 

Stadsdelsnämnden Väster har därutöver en uppgift som avser hela kommunen vad gäller sam-

ordning av individ- och familjeomsorgen samt för hela kostverksamheten i kommunen.  Då 

Stadsdelsnämnden Väster nu ansvarar för kostfrågorna i hela kommunen så har nämnden ansva-

ret för fastställandet av måltidspriser inom kommunen. Detta avser inte mattaxan inom vård och 

omsorg som fastställs årligen av kommunstyrelsen 

 



Varje stadsdelsnämnd ska inom sitt område ha fungerande nätverk för samarbete inom skola, 

förskola, fritid och individ- och familjeomsorg. Traditionella verksamhetsgränser får inte för-

hindra en helhetssyn på insatser till berörda barn. 

 

Fritid 
Stadsdelsnämnderna driver fritidsgårdar i syfte att erbjuda aktiviteter och lokaler för invånarna 

inom sitt boendeområde. Verksamheten ska skapa träffpunkter som alternativ till det kommersi-

ella fritidsutbudet. Den ska ha en särskild inriktning mot tonårsgrupper och arbeta i socialt före-

byggande syfte. Detta gäller även för ungdomsarrangemang under veckoslut. Minst en fritidsgård 

eller annan samlingsplats för ungdomar ska finnas i var och en av de tidigare kommundelarna. 

 

Stadsdelsnämndernas bidragsgivning till det lokala föreningslivet kan komplettera de generella 

bidrag som Fritids- och folkhälsonämnden administrerar. Bidrag kan ges till föreningsgårdar.  

Här ingår även den kommungemensamma verksamheten koloniverksamhet inklusive badresor på 

sommaren. 

 

Kultur 
Stadsdelsnämnderna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten inom respektive stadsdel, 

allmänkulturell verksamhet i den egna stadsdelen samt stöd till lokala kulturföreningar (förening 

vars verksamhet endast omfattar en nämnds geografiska verksamhetsområde, t.ex. hembygdsför-

eningar). Nämnderna har också ansvaret för att kulturfrågorna beaktas i förskolan, skolan, fritids-

verksamheten, äldreomsorgen samt i den övergripande planeringen i stadsdelen. 

 

Stadsdelsnämnderna ger bidrag till föreningars lokala kulturprogram samt genomför kulturarran-

gemang.  

 

Den tidigare Kommundelsnämnden Fristad ansvarade för musikskoleverksamheten i sin kom-

mundel. Stadsdelsnämnden Norr har övertagit denna uppgift för samma geografiska område som 

gällt tidigare. I övriga kommunen ansvarar Kulturnämnden för denna verksamhet. 

 

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem 
Stadsdelsnämnderna ansvarar för grundskola, förskoleklass och fritidshem inom sina geografiska 

områden. Stadsdelsnämnden Norr ansvarar för grundsärskolan, kommungemensamma särskilda 

undervisningsgrupper, Centrum för flerspråkigt lärande och andra kommungemensamma funkt-

ioner. 

 



Förskola och annan pedagogisk verksamhet 
Stadsdelsnämnderna ansvarar för förskolan inom sina geografiska områden. Ansvaret omfattar 

även pedagogisk omsorg och öppen förskola. 

 

En näraliggande verksamhet är vårdnadsbidrag till familjer med barn i åldern 1–3 år. Bidraget kan 

ges om barnet inte deltar i den förskola som finansieras av kommunen. Stadsdelsnämnden Norr 

ansvarar för denna verksamhet för hela kommunen. Förslag finns att vårdnadsbidraget avskaffas 

1februari 2016. Riksdagen kommer att fatta beslut under hösten 2015 och i så fall kommer en 

utfasning att ske från och med 1 februari 2016.  

 

Individ- och familjeomsorg 
Stadsdelsnämnderna ansvarar för individ- och familjeomsorgens delområde för barn och familj.  

 

Familjerådgivningen har till uppgift att bearbeta relationsproblem och konflikter. Verksamheten 

riktar sig huvudsakligen till vuxna par men erbjuder även hjälp i övriga familjerelationer. 

 

Vård och omsorg om äldre 
 
Övergripande 
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar de för kommungemensamma tillsynsfunktionerna Medicinskt 

ansvarig sjuksköterska (MAS), Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) och Tillsynsansvarig 

över social verksamhet (TÖS). Dessutom ansvarar Öster även för Anhörigkonsulenter, Handi-

kappkonsulent, Syninstruktör och Äldreinformatör.   

 

Vård- och omsorgsboende 

Vård- och omsorgsboende är ett behovsprövat boende för äldre och personer med funktionsned-

sättning, då behovet av personlig omsorg inte kan tillgodoses med hemtjänst, hemsjukvård och 

andra insatser i den vanliga bostaden.  

 

Övriga särskilda boendeformer och stöd till anhöriga 

Korttidsplatser, avlösningsplatser och växelvård är viktiga instrument för att klara utskrivnings-

klara patienter från sjukhus, personer som behöver återkommande behandling eller då hälsotill-

ståndet varierar och periodvis kräver en ökad tillsyn. Kommunen erbjuder även särskilda insatser 

för ”vård i livets slutskede”. I Borås Stad är det korttidsenheterna som ansvarar för denna inrikt-

ning.  

 



Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för ett demensteam. Stadsdelsnämnderna Öster och Väster 

ansvarar för trygghetsplatser med tillfällig avlastning m.m. utan biståndsbedömning. 

Hemtjänst 

Hemtjänst är social omsorg och service som bedrivs i den enskildes egen bostad. En väl funge-

rande hemtjänst är en förutsättning för att möjliggöra ett ökat kvarboende. Verksamheten regle-

ras i socialtjänstlagen. 

 

Hemsjukvård 

Hemsjukvården omfattar den hälso- och sjukvård som ges i patientens bostad eller motsvarande 

och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid. Hemsjukvården 

verkställer läkares ordinationer. Varje stadsdelsnämnd är ansvarig för att verksamheten uppfyller 

de krav som framgår av Hälso- och sjukvårdslagen.  

 

Dagverksamhet 

Kommunen har ansvar för att genom olika dagverksamheter ge meningsfull sysselsättning i sam-

varo med andra och underlätta för den enskilde att bo hemma. Dagverksamhet är bistånd i form 

av sysselsättning, gemenskap, behandling eller rehabilitering.  

 

Bostadsanpassningsbidrag 

Stadsdelsnämnderna ansvarar för beslut om bostadsanpassningsbidrag. Stadsdelsnämnden Öster 

sköter den centrala administrationen.  

 

Boendeplanering 

Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för boendesamordning, vårdtyngdsmätning och boendeplane-

ring för äldre. Boendeplanering för psykiskt funktionshindrade och målgruppen för LSS ligger 

numera under Sociala omsorgsnämnden.  

 

 

Ekonomiska förutsättningar 
För de tidigare kommundelsnämnderna har sedan 1995 en "resursfördelningsmodell" använts för 

att fördela resurserna mellan nämnderna. De grundläggande principerna för resurstilldelningen 

till de tidigare kommundelsnämnderna har överförts till stadsdelsnämnderna. Efter det att resur-

serna till verksamhetsområdena fastställts, har fördelningen till varje kommundelsnämnd grun-

dats på strukturfaktorer och invånarantal för varje verksamhetsområde. Under 2003 diskuterades 

fördelningsmodellen grundligt. Med anledning av detta beslöt Kommunfullmäktige till budgeten 

för 2004 om delvis nya principer. En del var att göra fördelningen tydligare och underlätta den 



politiska prioriteringsdiskussionen. Inriktningen att ge mer resurser till kommundelar med ogynn-

sam social struktur bibehölls. Alla får först en basresurs. I de flesta verksamhetsområden beräk-

nas denna i proportion till antalet invånare. Därefter tilldelas tilläggsresurser på grundval av mät-

bara strukturella faktorer och invånarantal. De strukturella faktorerna grundar sig i princip på 

offentlig statistik. 

 

En förändring gjordes i budgeten för 2014. Tidigare har fördelningen av resurser mellan nämn-

derna grundats på faktiska befolkningssiffror i månadsskiftet september/oktober året före bud-

getåret. I denna budget används i stället befolkningssiffrorna från den senaste befolkningspro-

gnosen. Eftersom prognosen är klar i maj månad kan fördelningen av nämndernas andel av re-

surserna göras definitiv i ett tidigare skede, vilket varit ett önskemål. Men fortfarande gäller att de 

belopp som slutligt avsätts till de olika verksamhetsområdena avgörs av Kommunfullmäktige i 

budgetbeslutet i november. 

 

Varje stadsdelsnämnd ansvarar även för kommungemensamma uppgifter inom särskilt angivna 

delområden. Denna uppdelning i stadsdelsegna respektive kommungemensamma uppgifter med-

för att stadsdelsnämnderna tilldelas två kommunbidrag. Det ena avser den verksamhet som vän-

der sig till de egna invånarna och räknas fram enligt den resursfördelningsmodell som beskrivs i 

stycket ovan. Det andra avser den kommungemensamma verksamheten och fastställs på samma 

sätt som kommunbidragen till övriga verksamheter i kommunen. Dessa kommungemensamma 

verksamheter finns förtecknade i avsnitten om respektive stadsdelsnämnd. I den kommungemen-

samma verksamheten ingår även sådan tjänsteproduktion som vänder sig till hela kommunen, till 

exempel vård- och omsorgsboendena. Dessa verksamheter påverkar dock inte kommunbidragen 

då finansieringen sker med priser per plats som betalas av de stadsdelsnämnder som använder 

platserna. 

 

För alla delområden gäller att lönerna räknats upp med 2,0 % och priserna med 1,3 %. Dessutom 

har resurstilldelningen räknats om till följd av volymförändringar, t.ex. en väntad ökning av anta-

let barn i förskoleåldrarna. Denna omräkning grundas på befolkningsprognosen. Detta medför 

att resurstilldelningen till stadsdelsnämnderna ökas med cirka 48 mnkr. Dessutom har resursför-

stärkningar riktats till vissa områden, i första hand förskolan och skolan. Dessa tillskott redovisas 

för varje verksamhetsområde nedan. 

 

Nedan redovisas de belopp som avsätts till respektive verksamhetsområde. Jämförelserna med 

2015 avser den budget som Kommunfullmäktige antog i december 2014. Utöver detta har nämn-



derna fått resurstillskott under 2015. Dessa kan dock inte redovisas i detalj uppdelade på respek-

tive verksamhetsområde. I skolan budget ingår sedan 2015 10 mnkr per år för ej nivåhöjande 

satsningar under 2016 - 2017 det s.k. skollyftet. 

  

Administration 
I 2015 års budget avsattes 54,5 mnkr. 2016 avdelas 55,5 mnkr. Här finns inga kommungemen-

samma verksamheter. 

 

70 % av resursen fördelas som en lika stor basresurs till varje stadsdelsnämnd. Detta innebär för 

2016 cirka 13,0 mnkr till var och en. Återstående 30 % av resurserna fördelas till nämnderna med 

respektive nämnds invånarantal som grund.  

 

Fritid 
I 2015 års budget avsattes 36,9 mnkr., varav 1,3 mnkr för den kommungemensamma verksam-

heten. För 2016 avdelas 37,7 mnkr. Av beloppet avser 36,3 mnkr stadsdelsverksamheterna och 

1,4 mnkr kommungemensam verksamhet.  

 

Varje stadsdelsnämnd tilldelas en basresurs i förhållande till det antal fritidsgårdar som finns inom 

respektive stadsdel. Tilläggsresursen grundas på antalet invånare 10-18 år och samma strukturfak-

torer som skolan. Som tilläggsresurs fördelas 57 % av den totala resursen på 36,3 mnkr. 

 

Kultur 
I 2015 års budget avsattes 21,9 mnkr. För 2016 avdelas 22,3 mnkr. Här finns inga kommunge-

mensamma verksamheter.  

 

Varje kommundelsnämnd erhåller en basresurs i relation till antalet bibliotek inom stadsdelen. 

Hänsyn tas till att Stadsbiblioteket ligger inom Stadsdelen Norr med följd att det inte finns något 

lokalt bibliotek inom den centrala staden. Tilläggsresurs grundas på det totala invånarantalet och 

samma strukturfaktorer som för skolorna. Som tilläggsresurs fördelas 13 % av den totala resur-

sen. Stadsdelsnämnden Norr får en riktad resurs på 2,5 mnkr till musikskolan i Fristad. 

 

Förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem 
I detta avsnitt ingår en beräkningsmodell sammantaget för förskoleklass, grundskola och grund-

särskola och en beräkningsmodell särskilt för fritidshemmen. I 2015 års budget avsattes 1 199,6  

mnkr, varav 32,3 mnkr till den kommungemensamma verksamheten. 

För 2016 avdelas 1 253,7 mnkr. Av beloppet avser 1 220,8 mnkr stadsdelsverksamheten och 32,9 

mnkr den kommungemensamma verksamheten. 



För grundskola, förskoleklass och grundsärskola avsattes i 2015 års budget 1 081,8 mnkr, varav 1 

049,5 mnkr till stadsdelsverksamheten och 32,3 mnkr till den kommungemensamma verksamhet-

en. För 2016 avdelas 1 130 mnkr, varav 1 097,1 mnkr till stadsdelsverksamheten och 32,9 till den 

kommungemensamma verksamheten. Hänsyn har tagits till att antalet barn i åldern 6-12 år väntas 

öka med 2,93 % och i åldern 13-15 år väntas öka med 2,78 %.  Inför 2016 så har kompensationen 

för volymförändring höjts från 50 % till 75 % vilket för 2016 innebär en utökning av ramen med 

7,6 mnkr till skolan.  

 

Det är viktigt att grundskolorna använder modern IKT-utrustning i sin verksamhet.  

 

1 097,1 mnkr fördelas till de tre stadsdelsnämndernas egna skolverksamheter enligt de principer 

som anges nedan. Här i ingår en satsning på pedagogiska måltider med 1,4 mnkr. 

 

Resurstilldelningen till skolverksamheten grundas på basresurs, tilläggsresurs samt särskilda resur-

ser för skolskjutsar och små skolenheter.  

Först fastställs en summa för den totala resursen för hela verksamheten. Denna totalsumma 

framgår ovan. De särskilda tilläggen till skolskjutsarna och de små enheterna räknas bort. Däref-

ter avsätts 85 % till basresursen och 15 % till tilläggsresursen. Basresursen fördelas sedan med ett 

belopp per invånare i gruppen 6-12 år (67 474 kr)och per invånare i gruppen 13-15 år (79 385 kr). 

Verksamheten för gruppen 13-15 år beräknas vara 20 % dyrare än för gruppen 6-12 år, därav 

skillnaden i beloppen. Tilläggsresursen grundas på invånarantal i aktuell åldersgrupp och ett index 

som tar hänsyn till andelen barn till föräldrar med högst grundskoleutbildning respektive andelen 

barn som har två utlandsfödda föräldrar. Indexet grundar sig till 30 % på utbildningsnivån och till 

70 % på utlandsandelen. 

 

Alla nämnder får särskild tilldelning av resurser för skolskjutsar. Utgångspunkten för tilldelningen 

är respektive nämnds prognosticerade kostnader för 2015. Dessutom beaktas kända kostnadsför-

ändringar för 2016. Kostnaderna för skolskjutsarna har ökat betydligt under de senaste åren, vil-

ket påverkar resurstilldelningen. 

 

För att kompensera för kostnader för små skolenheter genererar följande skolor ett tillägg på 700 

tkr per skola: Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala, Äspered, Borgstena, Bredared, 

Sandhult, Kinnarumma och Svaneholm.  

 



Till fritidshemmen avsattes i 2015 års budget 117,7 mnkr. För 2015 avdelas 123,7 mnkr. 88 % 

ingår i en basresurs som fördelas efter invånarantal i åldrarna 6-9 år. Barnantalet i den aktuella 

åldersgruppen väntas öka med 3,15 %. Resurstilldelningen ökas proportionellt till befolkningsök-

ningen. Därutöver tilldelas tilläggsresurser grundat på invånarantalet i respektive åldersgrupp och 

ett index som tar hänsyn till andelen barn till förvärvsarbetande föräldrar respektive andelen barn 

med två utlandsfödda föräldrar. Indexet grundar sig till 70 % på förvärvsandelen och till 30 % på 

utlandsandelen, vilket är samma index som för förskolan.  

 

För 2015 avsattes för grundskolan 10 mnkr per år, i fyra år, för ett särskilt Skollyft. För 2016 ingår 

dessa medel i ramen för skolan. Medlen ska användas till ämnesspecifika kompetensutveckl-

ingsinsatser för lärarna. Planen är att varje år de kommande tre åren ha med medlen för ett skoll-

lyft. Stadsdelarna ska i tertialrapporter till Kommunstyrelsen redovisa hur medlen använts under 

året.   

Riktade stadsbidrag kommer till skolan bland annat den s.k. lågstadiesatsningen som ger Borås 

Stad ca 21 mnkr per läsår från och med höstterminen 2015 

 

Förskola och annan pedagogisk verksamhet 
I 2015 års budget avsattes 612,0 mnkr. Dessutom avsattes 6,5 mnkr till den kommungemen-

samma verksamheten. För 2016 avdelas 653,8  mnkr, varav 647,2  mnkr till stadsdelsverksamhet-

en och 6,6 mnkr till den kommungemensamma verksamheten. Häri ingår en satsning på pedago-

giska måltider på 2,1mnkr samt en satsning på 15,0 mkr som är kvalitetshöjande i verksamheten. 

Hänsyn har tagits till förändringar av antalet barn i den aktuella åldersgruppen. Barnen i för-

skoleåldrarna väntas öka med 1,86 %. Resurstilldelningen ökas proportionellt till befolkningsök-

ningen.  

 

647,2 mnkr fördelas till de tre stadsdelsnämnderna enligt följande principer. Till en basresurs 

avdelas 88 % av den tillgängliga resursen. Basresursen fördelas efter invånarantal i åldrarna 1-5 år. 

Därutöver tilldelas tilläggsresurser grundat på invånarantalet och ett index som tar hänsyn till 

andelen barn till förvärvsarbetande föräldrar respektive andelen barn med två utlandsfödda för-

äldrar. Indexet grundar sig till 70 % på förvärvsandelen och till 30 % på utlandsandelen.  

 

Verksamheten får cirka 33,0 mnkr i statsbidrag för intäktsbortfallet till följd av maxtaxan. Detta är 

en minskning som kompenseras av att det finns möjlighet att ta ut högre avgifter.  Detta ska för-

delas till stadsdelsnämnderna. Kommunstyrelsen anser att Kommunfullmäktige, i likhet med 

tidigare, ska ge Kommunstyrelsen ett bemyndigande att göra detta. Kommunstyrelsens avsikt är 

att i likhet med 2015 fördela detta med resursfördelningsmodellens relativa andelar som grund.  



 

De kommuner, som infört maxtaxa, får ett särskilt statsbidrag för att höja kvaliteten i barnomsor-

gen. Detta beräknas för 2016 till cirka 5,6 mnkr. Kommunstyrelsen anser att statsbidraget ska 

användas till att anställa personal i barnomsorgen, vilket kan innebära färre barn i grupperna. 

Även för detta statsbidrag bör Kommunfullmäktige ge Kommunstyrelsen ett bemyndigande att 

besluta om fördelningen till Stadsdelsnämnderna. Kommunstyrelsens avsikt är att i likhet med 

2015 använda principerna för resursfördelningsmodellen vid fördelningen av detta statsbidrag. 

Då dessa statsbidrag har sänkts inför 2016 så kompenseras detta med en höjning av avgiften i 

enlighet med det avgiftsbelopp som Statens Skolverk redovisar. 

 

Till detta kommer ytterligare statsbidrag för förskoleverksamheten bland annat för att inte öka 

barnantalet på avdelningarna. Utformningen är 30 000 kr per plats som grupperna minskas med 

eller där vi undviker en planerad utökning. 

 

Individ- och familjeomsorg 
I 2015 års budget avsattes 183,4 mnkr, varav 30,5 mnkr till den kommungemensamma verksam-

heten. För 2016 avdelas 185,8 mkr, varav 153,5 mnkr till stadsdelsverksamheten och 32,3 mnkr 

för den kommungemensamma verksamheten. 

 

För 2016 innebär detta att Norr tilldelas 31,0 mnkr, Väster 59,1  mnkr och Öster 63,4 mnkr. Här 

ingår de resurser som kommundelsnämnderna Brämhult, Norrby och Sjöbo tidigare haft för 

förebyggande insatser i bostadsområdena. 

 

I tilldelningen till Väster ingår 2,0 mnkr till en riktad resurs för integrationsinsatser på Norrby.   

 

Stadsdelsnämnderna Väster och Norr har kommungemensamma uppgifter. Cirka 26,6 mnkr av-

sätts till Väster för kommungemensamma uppgifter. Till Norr avsätts cirka 6,2 mnkr för ansvaret 

för asylsökande barn och ungdomar och för kommunplacerade ensamkommande barn och ung-

domar samt för koloniverksamhet.  

 

Till Västers kommungemensamma verksamhet överförs 0,6 mnkr för Barnhus som startat hösten 

2015. Dessutom överförs 1,5 mnkr till Arbetlivsnämnden för arbetet med våld i nära relationer. 

Från Arbetslivsnämnden överförs 0,7 mnkr till kommungemensam IFO inom Stadsdelsnämnd 

Väster för driften av ungdomsboendet.  

 

 



Äldreomsorg 
I 2015 års budget avsattes 1 105,8 mnkr, varav 48,8 mnkr för den kommungemensamma verk-

samheten. För 2016 avdelas 1 136,6 mnkr, varav 1 082,8 till stadsdelsverksamheten och 53,8 mnkr 

till kommungemensamma verksamheter.  

 

Östers kommungemensamma verksamhet tillförs 2,4 mnkr. Dessa är riktade till finansiering av 

uppgifter som tidigare betalats av stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgnämnden samt Arbetslivs-

nämnden gemensamt. Det avser personalkostnader för tjänster inom servicedesk och tjänster för 

det nya bemanningssystemet. Omfördelning sker från äldreomsorgen (80 %) samt Sociala om-

sorgsnämnden (18 %) och Arbetslivsnämnden (2 %). Dessutom omfördelas från äldreomsorgen 

2,0 mnkr till den kommungemensamma äldreomsorgen på Stadsdel Öster dels för att anställa en 

frivilligsamordnare och dels för att komma närmare den nivå som det planerats för. 

 

1 082,8 mnkr fördelas till de tre stadsdelsnämnderna enligt de principer som anges nedan. 

 

Tilldelningen förändras p.g.a. att antalet invånare i åldrarna 85 år och äldre ökar med 0,34 %, 

antalet invånare i gruppen 75-84 år ökar med 2,15 % samt att antalet invånare i gruppen 65-74 år 

ökar med 0,87 %. Resurstilldelningen förändras i samma proportion som befolkningsförändring-

en. 

 

Resurstilldelningen till äldreomsorgen innehåller flera delmoment. Resurser avsätts till var och en 

av åldersgrupperna 65-74 år, 75-84 år samt 85 år och äldre. 

 

Resurserna fördelas så att gruppen 74-84 år får 5 gånger mer och gruppen 85 år och äldre får 20 

gånger mer än gruppen 65-74 år, allt räknat per invånare. Inom var och en av de tre grupperna 

används ett strukturindex som grundar sig på andelen ensamstående.  

 

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, d.v.s. här finns ingen basresurs. 

 

Kommunstyrelsen fastställer i ett särskilt beslut de produktionsersättningar som gäller för respek-

tive äldreboende. Från början avsåg dessa ersättningar enbart boenden med heldygnsomsorg. 

Eftersom boendena med hemtjänstinsatser alltmer används för samma målgrupp infördes ett 

liknande produktionsersättningssystem för dessa för alla nya inflyttningar fr. o m 1 april 2004. 



Produktionsersättningarna grundar sig i princip på att anläggningarna ska vara fullbelagda, dock 

med hänsyn till viss tomhet vid in- och utflyttning. Den senaste tiden har antalet tomma platser 

ökat. Dock gäller fortfarande att det är av största vikt att producenten så långt som möjligt anpas-

sar produktionskostnaden till att platser ibland står tomma. Producenterna kan för 2016 räkna 

med en kompensation för tomma platser med 60 % av den genomsnittliga produktionskostnaden 

för varje plats. Uppräkning har skett med 1,8 % som motsvarar den generella ramuppräkningen 

för äldreomsorgen. Dessutom tas hänsyn till faktiska lokalkostnader och kapitalkostnader.  

En avgift för trygghetslarm med 100 kr per månad kommer att införas från och med januari 

2016. 

Från och med 1 januari 2016 kommer det finnas en samlad enhet för all biståndsbedömning inom 

äldreomsorgen.  

De delade turernas avskaffande, som var ett pilotprojekt i Stadsdelsnämnd Norr, skall nu ske 

inom hela äldreomsorgen. Arbetet med att avskaffa delade turer fortsäter enligt tidigare fattat 

beslut. Sammanhållen arbetsdag utan ett lång obetalt uppehåll mitt i dagen ger erfarenhetsmässigt 

bättre hälsa och arbetsmiljö för arbetstagaren och en jämnare bemanning. Detta kan bland annat 

ge möjlighet till fler aktiviteter under helger och bättre kontinuitet genom högre personaltäthet. 

Detta skall finansieras med det statsbidrag som socialstyrelsen fördelar till äldreomsorgen under 

2015 – 2018 med ca 20 mnkr årligen 

 

 

Totala kommunbidrag 
För 2016 avsätts totalt 3 345 340 tkr till kommunbidrag till stadsdelsnämnderna. Tilldelningen till de 

olika verksamhetsområdena framgår av nedanstående tabell. 

Kommunbidrag per verksamhetsområde   tkr 
 2014 2015 2016 
Administration 54 100 54 500 55 500 
- varav kommungemensam 0 0 0 
- varav stadsdel 54 100 54 500 55 500 
Fritid 36 500 36 900 37 650 
- varav kommungemensam 1 100 1 300 1 350 
- varav stadsdel 35 400 35 600 36 300 
Kultur 21 700 21 900 22 300 
- varav kommungemensam 0 0 0 
- varav stadsdel 21 700 21 900 22 300 
Grundskola inkl särskola, fritidshem 1 145 100 1 199 600 1 253 650 
- varav kommungemensam 40 450 32 300 32 850 
- varav stadsdel 1 104 000 1 167 300  1 220 800 
Förskola 573 100 612 000 653 800 
- varav kommungemensam 6 100 6 500 6 600 
- varav stadsdel 567 300 605 500 647 200 



Kommunbidrag per verksamhetsområde   tkr 
 2014 2015 2016 
Individ- och familjeomsorg 181 500 183 400 185 860 
- varav kommungemensam 29 900 30 500 32 310 
- varav stadsdel 151 600 152 900 153 550 
Äldreomsorg 1 074 400 1 105 900 1 136 580 
- varav kommungemensam 44 200 48 800 53 780 
- varav stadsdel 1 030 500 1 057 100 1 082 800 
Summa 3 086 350 3 214 200 3 345 340 
- varav kommungemensam 121 750 119 400 126 890 
- varav stadsdel 2 964 600 3 094 800 3 218 450 
 

Statens resurstilldelning till kommunerna sker i allt väsentligt i ett generellt system med skatter 

och skatteutjämningsbidrag. Kommunfullmäktige fördelar dessa till nämnderna som kommunbi-

drag (något förenklat uttryckt). I likhet med 2015 finns statsbidrag till kvalitetshöjande insatser i 

förskola och som kompensation för intäktsbortfall till följd av maxtaxan för förskola och fritids-

hem. Detta innebär att Stadsdelsnämnderna utöver de kommunbidrag som anges ovan även dis-

ponerar statsbidrag på cirka 38,6 mnkr till dessa verksamheter.  Dessutom tillkommer sådana 

statsbidrag som är riktade till särskilda specificerade åtgärder framför allt inom skola, förskola och 

äldreomsorg. 

För ensamkommande barn erhåller Stadsdelsnämnd Norr statsbidrag för denna verksamhet och 

det är viktigt att de fördelas till berörda nämnder då samtliga kostnader skall finansieras av stats-

bidragen.  

I några få fall finns särskilt riktade resurstillskott till vissa verksamheter inom kommunbidraget till 

respektive nämnds kommungemensamma verksamhet. Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för 

bidrag till det finska dagcentret vid Hultasjögatan.  

 

  



Nya uppdrag 2016  
Både i skolan och i omsorgerna är vardagliga möten kring maten viktiga. Mat lagad från grunden 

och på nära håll är målet, och tillagningskök ska så långt möjligt finnas i alla kommunala verk-

samheter som erbjuder måltider. En plan för att nå det målet ska arbetas fram av Stadsdelsnämnd 

Väster under 2016. 

 

Olika typer av boenden ska finnas, från trygghetsboenden till kompletta vård- och omsorgsboen-

den. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av sådana boenden och en plan som 

bland annat fastställer hur detta arbete ska bedrivas ska finnas klar under 2016. Planen ska tas 

fram av Stadsdelsnämnd Öster. 

 

Under 2016 ska behovet av ytterligare avdelningar i äldreomsorgen med språklig inriktning utre-

das och om behov finns inrättas. Uppdraget utförs av Stadsdelsnämnd Öster 

 

Träffpunkt Simonsland – Borås Stads mötesplats för äldre, för människor med funktionsnedsätt-

ning och för anhöriga – ska kompletteras med en frivilligsamordnare och lots till verksamheten 

för människor med funktionsnedsättning. Uppdraget utförs av Stadsdelsnämnd Öster 

 

Antalet platser på vård- och omsorgsboenden ska anpassas till genomsnittligt förväntat behov av 

ca 30 tomplatser. Uppdraget utförs av Stadsdelsnämnd Öster 

 

På försök ska en verksamhet startas i Träffpunkt Simonslands regi där frivilliga tar med sig äldre 

passagerare på cykelutflykter. Uppdraget utförs av Stadsdelsnämnd Öster 

 

Träffpunkt Simonsland har behov av fler större möteslokaler, samt att flera föreningar och orga-

nisationer står på kö till kontor. Stadsdelsnämnd Öster får i uppdrag att utreda hur behovet kan 

lösas. 

 

De administrativa rutinerna kring biståndsbedömningen ska ses över och förbättras. Uppdraget 

utförs av samtliga stadsdelsnämnder. 

 

Förskolan, skolan och gymnasieskolan ska vara avgiftsfri. Ingen elev ska behöva riskera att 

tvingas avstå från någon aktivitet av ekonomiska skäl. Uppdraget utförs av samtliga stadsdels-

nämnder. 

 



Varje grundskola i Borås ska avsätta en summa pengar som ställs till elevrådets fria förfogande, 

som en del i arbetet med att öka elevers möjlighet till verkligt inflytande över sin arbetsplats. 

Uppdraget utförs av samtliga stadsdelsnämnder. 

 

Värdegrund/toleransarbetet Bra kompis ska återinföras i Borås Stads grundskolor. Uppdraget 

utförs av samtliga stadsdelsnämnder. 

 

Antalet kemikalier i skolor och grundskolor ska minimeras, både när det gäller mat, byggmaterial, 

inventarier och städprodukter. Uppdraget utförs av samtliga stadsdelsnämnder. 

 

Mål ska sättas för genomsnittlig klimatpåverkan för de måltider Borås Stad serverar i sina verk-
samheter. Med sikte på ständig förbättring skärps målet från år till år. Uppdraget utförs av Stads-
delsnämnd Väster. 
 
Arbetet med att avskaffa delade turer ska fortsätta enligt tidigare beslut. Uppdraget utförs av 
samtliga stadsdelsnämnder. 
 
Stadsdelsnämnd Väster uppdras på nytt försök med matlagning i hemmet inom hemtjänsten. 
 
Stadsdelsnämnd Öster uppdras inrätta funktion Äldreombudsman. 
 

Stadsdelsnämnd Norr uppdras att inrätta funktion elevombud. 

 

Stadsdelsnämnderna uppdras tillämpa SkolFam-modellen. 

 

Investeringar 
 
Grundskolor 
 
 

Ombyggnad av Bodaskolan i kombination med nytt stadsdelskontor 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en omfattande ombyggnad av Bodaskolan. Utöver att 

avhjälpa byggnadstekniska problem och modernisera lokallösningarna ingår kontorslokaler. Pro-

jektet har delats i två etapper. Den första etappen omfattade lokalerna för årskurserna 1 – 6 och 

slutfördes under 2012.  

 

Den andra delen omfattar lokaler för årskurs 7-9. Totalutgiften beräknas till 164,5 mnkr. Kom-

munstyrelsen avsätter 164,5 mnkr, varav 54,9 mnkr under 2016. Arbetena har beräknats att slut-

föras under 2016.  

 



Fristadskolan 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit en ombyggnad av Fristadskolan för att modernisera 

högstadieskolan och erhålla nya funktioner. Byggnaden är i stort behov av energieffektiviserande 

åtgärder. I budgeten avsätt 43,7 mnkr varav 16,7 mnkr  2016. 

 

Särlaskolan 
Lokalförsörjningsnämnden har fått ett anslag om 16 mnkr då det finns ett omfattande behov att 

renovera Särlaskolan. Denna första etapp avdelas för att åtgärda byggnadens yttre delar. I budge-

ten avsätts 16 mnkr varav 5 mnkr under 2016. Dessa åtgärder beräknas vara färdiga 2017. Detta 

kan ses som en första del i att renovera skolan. 

  

Förskola 
 
Förskola Sparsör 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med sex avdelningar byggs i Sparsör. 

Bakgrunden är att antalet barn ökar i upptagningsområdet samt att möjligheten att placera barn i 

Fristad tätort minskar. Dessutom lämnas förhyrda lokaler. Kommunstyrelsen avsätter 30,5 mnkr 

under åren 2016-2017 varav 1 mnkr 2015.  

 

Förskola Fristad Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med sex avdelning-

ar byggs i Fristad. Bakgrunden är att antalet barn väntas öka. Kommunstyrelsen avsätter 32,0 

mnkr under åren 2016-2017 varav 2 mnkr 2016.  

 

Förskola Sagavallen 
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med sex avdelningar byggs vid Saga-

vallen. Kommunstyrelsen avsätter 30,2 mnkr varav 24 mnkr under 2016. Förskolan beräknas vara 

färdig i slutet av 2016.   

Förskola Dammsvedjan 
Lokalförsörjningsnämnden har dels föreslagit att en ny förskola med sju avdelningar byggs på 

Dammsvedjan. Kommunstyrelsen avsätter 33,6 mnkr, varav 17,9 mnkr under 2016. 

 

Förskola Bergsäter 

Lokalförsörjningsnämnden har förslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs på Bergsäter. 

Kommunstyrelsen avsätter 32,0 mnkr, varav 0,5 mnkr för 2016 

 

Förskola Sjömarken 



Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola byggs i Sjömarken. Kommunstyrelsen 

avsätter 31,5 mnkr för en förskola för 120 barn med byggstart 2017.  

 

 

 

Förskola Göta 
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs på Göta 

Behovet är här mycket stort bland annat beroende på befolkningsutvecklingen samt att det 

kommer att finnas möjlighet att lämna ej funktionella lokaler och paviljonger.  Kommunstyrelsen 

avsätter 31,5 mnkr under 2017 och 2018.   

  

Förskola Trandared 
Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit nybyggnad av en förskola med sex avdelningar vid 

Kransmossen. Den skulle ersätta två avdelningar, som i dag finns i paviljonger. Utgiften har be-

räknats till 30,8 mnkr. Därutöver tillkommer i Lokalförsörjningsnämndens förslag ytterligare 4,3 

mnkr för arbeten för ändring av fotbollsplan och parkeringsplats som blir en följd av etableringen 

av förskolan.  

Kommunstyrelsen avsätter 30,8 mnkr, varav 24,6 mnkr under 2016.  

 

Förskola Gånghester 

Lokalförsörjningsnämnden har förslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs i Gånghester. 

Kommunstyrelsen har avsatt 31,5 mnkr med byggstart 2017. 

 

Förskola Sandared 

Lokalförsörjningsnämnden har förslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs i Sandared. 

Kommunstyrelsen har avsatt 31,5mnkr med byggstart 2018. 

 

Förskola Brämhult 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs i Brämhult. 

Läget har ännu inte specificerats. Kommunstyrelsen avsätter 34,0 mnkr och byggstart planeras till 

2016. För 2016 avsätt 2 mnkr.   

 

Förskola vid Sjöboskolan 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs vid Sjö-

boskolan. Kommunstyrelsen sätter av 31,5 mnkr med en planerad byggstart 2018. 

 



Förskola Dalsjöfors 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs i Dalsjöfors. 

Kommunstyrelsen sätter av 31,5 mnkr med en planerad byggstart 2018. 

 

 

Förskola Fristad 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs i Fristad. 

Kommunstyrelsen sätter av 31,5 mnkr med en planerad byggstart 2018. 

 

Förskola Centrum 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs i Centrum.  

Kommunstyrelsen sätter av 31,5 mnkr med en planerad byggstart 2018. 

 

Förskola Centrala Byttorp 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs på Centrala 

Byttorp.  Kommunstyrelsen sätter av 31,5 mnkr med en planerad byggstart 2018. 

 

Förskola Hässleholmen 

Lokalförsörjningsnämnden har föreslagit att en ny förskola med 6 avdelningar byggs på Hässle-

holmen. Kommunstyrelen sätter av 31,5 mnkr med en planerad byggstart 2016. 

 

Förskolor, inventarier 

Samtliga stadsdelsnämnder har redovisat förslag att investeringsutrymme skall avsättas för inven-

tarieanskaffningar till nya förskolor. Kommunstyrelsen avsätter 5,4 mnkr, varav 2,4 under 2016. 

Avsikten är att lägga fast en norm för anslagen till inventarier i samband med nybyggnader. 

 

Fritid 

En ombyggnad av fritidsgården på Norrby planeras under 2016 för att få till ett bättre utnytt-

jande av lokalen. Kommunstyrelsen sätter av 1,5 mnkr under 2016. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Verksamhetsmått 
Nedan redovisas i tabellform jämförelsetal på kommuntotal nivå för Stadsdelsnämndernas verk-

samhet. Verksamhetsmåtten 2016 baserar sig på nämndernas inlämnade budgetar i augusti. För-

ändringar under budgetprocessen som påverkar verksamhetsmåtten kan i nuläget inte tas hänsyn 

till.    

 

Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Fritidsverksamhet    

Antal fritidsgårdar 17 17 17 

Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård 163 164 164 

Öppethållande dagar per vecka 6 6 6 

    

Kultur    

Antal folkbibliotek 10 10 10 

Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek 127 123 111 

    

Skola    

Grundskola    

Antal elever från stadsdelen i grundskola 10 433 10 682 11 108 

Antal individintegrerade elever från stadsdelen 18 15 30 

Antal egna elever i fristående skola 1 296 1 393 1 437 

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommunge-
mensamma specialskolor 

9 100 9 269 9 556 

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

3 445 3 482 3 615 

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

2 955 3 022 3 099 

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

2 700 2 765 2 842 

Total kostnad per elev, exkl. skolskjutsar, i stads-
delens skolor, kr 

83 614 82 605 82 848 



Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Kostnad för administration per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

6 730 6 647 6 628 

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

5 444 5 440 5 553 

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, 
kr 

2 731 3 251 3 335 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, 
kr 

18 686 18 798 18 043 

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

42 191 40 818 42 089 

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

3 653 4 100 3 594 

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

3 425 2 765 2 832 

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

755 786 775 

Lokalyta per elev, m² 15,0 14,8 14,3 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 12,3 13,2 12,2 

Antal elever per lärare exkl. lärare i svenska som 
andraspråk  

 13,6 13,6 

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 
100 elever 

1,5 1,6 1,6 

Antal egna elever med skolskjuts 3 832 3 404 3 029 

    

Förskoleklass    

Antal elever från stadsdelen i förskoleklass 1 277 1 265 1 352 

Antal elever i fristående verksamhet 59 69 64 

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser 1 217 1 212 1 278 

Total nettokostnad per elev i stadsdelens försko-
leklasser 

40 160 44 977 44 445 

Kostnad för personal per elev i stadsdelens för-
skoleklasser 

24 852 28 999 28 622 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens försko-
leklasser 

9 075 9 599 9 561 

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskole-
klasser 

6 233 6 378 6 261 

Elever per heltid pedagogisk personal 18,5 18,1 18,7 

    

Obligatorisk särskola    

Antal elever i särskola 91 95 82 



Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Antal elever i kommunens särskola 92 88 96 

Antal elever från annan kommun 4 3 2 

Antal elever från kommunen hos annan huvud-
man 

1 0 0 

Nettokostnad per elev i kommunens skolor, kr 354 245 384 891 360 662 

Antal elever per heltidslärare 3,6 3,6 3,0 

Antal elever per heltid elevassistent 3,1 3,4 4,9 

    

Fritidshem    

Antal placerade barn från egen stadsdel. 4 201 4 366 4 392 

varav barn i fristående verksamhet 249 255 260 

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

80 76 76 

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 13 14 13 

Antal producerade platser i stadsdelen 3 353 3 626 3 712 

Antal inskrivna barn i stadsdelen 3 886 4 022 4 131 

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 40 439 39 265 39 009 

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr 27 479 26 330 25 701 

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr 7 780 7 478 7 970 

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr 5 179 5 457 5 338 

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 20,8 21,1 22,0 

    

Förskola    

Antal placerade barn från egen stadsdel 5 807 5 936 6 060 

varav barn i fristående verksamhet 389  405 433 

varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen 4 4 4 

varav barn i enskild pedagogisk omsorg 13 16 23 

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, 
% 

89 89 87 

varav andelen placerade egna barn i förskola, % 89 89 87 

varav andelen placerade egna barn i pedagogisk 
omsorg, % 

0 0 0 

Antal vårdnadsbidrag 154 145 145 



Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Antal producerade platser i stadsdelen. 4 240 4 445 4 526 

Antal inskrivna barn i stadsdelen. 5 421 5 591 5 677 

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr. 135 181 137 867 141 434 

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr. 95 209 100 352 103 222 

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr. 21 642  21 948  22 202 

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr. 18 330 15 567 16 010 

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal. 6,3 6,3 6,3 

Barn på förskola där barnen deltar vid planering 
av förskolans (veckans) aktiviteter, andel i %. 

 
 

98,9 

    

Pedagogisk omsorg, upp till 5 år    

Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska 
omsorg, upp till 5 år 

4 4 4 

    

Öppna förskolor    

Öppethållande timmar per vecka 37 39 37 

Antal öppna förskolor 6 6 6 

    

Individ- och familjeomsorg för barn och ung-
domar 

 
 

 

Barn och ungdom 0-20 år    

Antal aktualiserade barn och ungdomar 1 800 1 868 1 850 

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

7,3 7,4 6,8 

    

Öppenvård    

Antal barn/ungdomar som är föremål för individu-
ellt behovsprövade öppna insatser 

594 578 650 

Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i 
individuellt behovsprövade öppna insatser. 

52 458 45 867 44 388 

    

Familjehem    

Antal placerade barn/ungdomar, 161 158 155 

Antal asylsökande 36 26 35 

Antal vårddygn per placerad 284 287 286 

Nettokostnad per vårddygn, kr 748 863 830 



Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

    

Institutioner för 0-12-åringar    

Antal placerade barn/ungdomar 13 15 13 

Antal asylsökande. 8 8 8 

Antal vårddygn per placerad. 17 31 34 

Nettokostnad per vårddygn, kr. 4 119 3 558 4 220 

    

Institutioner för 13-20-åringar    

Antal placerade barn/ungdomar. 45 44 32 

Antal asylsökande, 61 45 95 

Antal vårddygn per placerad, 191 193 185 

Nettokostnad per vårddygn, kr, 3 644 3 558 4 220 

    

Äldreomsorg    

Insatser i ordinärt boende    

Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 
år 

2 982 3 137 2 550 

varav brukare över 65 år 2 783 2 991 2 405 

    

Utförd tid    

Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar 461 626 461 040 454 600 

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

156 087 151 400 164 400 

Brukartid, % 59,3 63,2 63,1 

Bruttokostnad per utförd timma hos brukare inter-
na utförare, kr 

541 522 535 

    

Matdistribution    

Antal personer med matdistribution 897 860 755 

    

Sjuksköterskor i ordinärt boende    

Antal brukare med sjuksköterskeinsatser - 2 720 2 500 

    

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i 
ordinärt boende 

 
 

 



Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Antal brukare med rehabiliteringsinsatser - 2 593 2 500 

    

Särskilda boendeformer med hemtjänst enl. 
SOL 

 
 

 

Antal köpta platser. 101 101 102 

Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel. 

113 113 113 

    

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg 
enl SoL 

 
 

 

Antal köpta platser 709 694 690 

Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel 

827 822 822 

Antal entreprenadplatser 86 86 86 

Antal icke boråsare på vård- och omsorgsboende 21 26 26 

    

Korttidsvård    

Antal producerade korttidsplatser 98 84 82 

Antal belagda dygn med korttidsvård 27 786 28 930 29 128 

Bruttokostnad per vårddygn, kr 2 827 2 411 2 527 

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna 
stadsdelsinvånare 

24 261 18 520 19 845 

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 670 562 539 

Antal dygn per person med korttidsvård 36 37 36 

    

Övrigt    

Trygghetstelefoner 3 348 3 015 3 305 

Antal hemvårdsbidrag 239 215 204 

    

Egen organisation    

Andel personer som har heltidsanställningar. 97 92 98 



 

 

 
Verksamhetsmått stadsdelsnämnderna 2016     
  Norr Väster Öster totalt/snitt 

Fritidsverksamhet         
Antal fritidsgårdar 5 6 6 17 
Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård 162 150 181 164 
Öppethållande dagar per vecka 7 6 6 6 
     

Kultur     
Antal folkbibliotek 2 5 3 10 
Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek 86 132 114 111 
     

Skola     
Grundskola     
Antal elever från stadsdelen i grundskola 2 852 4 380 3 876 11 108 
Antal individintegrerade elever från stadsdelen 6 6 18 30 
Antal egna elever i fristående skola 307 765 365 1 437 
Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommunge-
mensamma specialskolor 2 735 3 658 3 163 9 556 

Antal elever i åk 1-3 i stadsdelens skolor, ej 
kommungemensamma specialskolor 990 1 366 1 259 3 615 

Antal elever i åk 4-6 i stadsdelens skolor, ej 
kommungemensamma specialskolor 865 1 098 1 136 3 099 

Antal elever i åk 7-9 i stadsdelens skolor, ej 
kommungemensamma specialskolor 880 1 194 768 2 842 

Total kostnad per elev, exkl. skolskjutsar, i 
stadsdelens skolor, kr 76 394 83 832 87 292 82 848 

Kostnad för administration per elev i stadsdelens 
skolor, kr 6 643 6 980 6 207 6 628 

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens 
skolor, kr  5 009 5 575 5 998 5 553 

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens sko-
lor, kr 2 711 3 167 4 069 3 335 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, 
kr 16 300 18 419 19 114 18 043 

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens 
skolor, kr 39 178 44 005 42 389 42 089 

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsde-
lens skolor, kr 2 845 2 518 5 488 3 594 

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens 
skolor, kr 3 000 2 476 3 100 2 832 

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens 
skolor, kr 708 692 928 775 



Verksamhetsmått stadsdelsnämnderna 2016     
  Norr Väster Öster totalt/snitt 
Lokalyta per elev, m² 

14,7 14,0 14,4 14,3 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 13,7 13,0 12,9 12,2* 
Antal elever per lärare exkl. lärare i svenska som 
andraspråk 13,9 13,3 13,5 12,6* 

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 
100 elever 1,2 1,2 2,4 1,6 

Antal egna elever med skolskjuts 670 1 556 803 3 029 
*12,2 respektive 12,6 är antal elever per lärare 
inklusive kommungemensam verksamhet. Re-
spektive stadsdel redovisar endast sin del därför 
avviker delarna mot totalen. 

    

     
Förskoleklass     
Antal elever från stadsdelen i förskoleklass 343 528 481 1 352 
Antal elever i fristående verksamhet 9 45 10 64 
Antal elever i stadsdelens förskoleklasser 345 470 463 1 278 
Total nettokostnad per elev i stadsdelens försko-
leklasser 47 389 46 111 40 559 44 445 

Kostnad för personal per elev i stadsdelens för-
skoleklasser 24 741 29 223 29 415 28 622 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens försko-
leklasser 14 330 10 965 4 583 9 561 

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskole-
klasser 6 317 5 924 6 562 6 261 

Elever per heltid pedagogisk personal 21,6 18,1 17,5 18,7 
     
Obligatorisk särskola     
Antal elever i särskola 17 39 26 82 
Antal elever i kommunens särskola 96 - - 96 
Antal elever från annan kommun 2 - - 2 
Antal elever från kommunen hos annan huvud-
man 0 - - 0 

Nettokostnad per elev i kommunens skolor, kr 360 662 - - 360 662 
Antal elever per heltidslärare 3,0 - - 3,0 
Antal elever per heltid elevassistent 4,9 - - 4,9 
     
Fritidshem     
Antal placerade barn från egen stadsdel. 1 200 1 680 1 512 4 392 
varav barn i fristående verksamhet 31 182 47 260 
Andel placerade barn som går i förskoleklass och 
åk 1-3, % 86 72 74 76 

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 14 13 12 13 
Antal producerade platser i stadsdelen 

1 182 1 380 1 150 3 712 



Verksamhetsmått stadsdelsnämnderna 2016     
  Norr Väster Öster totalt/snitt 
Antal inskrivna barn i stadsdelen 

1 238 1 454 1 439 4 131 

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 
35 628  42 544 38 241 39 009 

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr 24 050 24 715 28 580 25 701 
Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr 7 443 11 554 4 210 7 970 
Övriga kostnader per heltidsbarn, kr 

 4 135 6 275 5 450 5 338 

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 20,9 22 4 22,7 22,0 
     
Förskola     
Antal placerade barn från egen stadsdel 1 620 2 340 2 100 6 060 
varav barn i fristående verksamhet 128 200 105 433 
varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen 0 0 4 4 
varav barn i enskild pedagogisk omsorg 5 10 8 23 
Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, 
% 87 89 86 87 

varav andelen placerade egna barn i förskola, % 87 89 86 87 
varav andelen placerade egna barn i pedagogisk 
omsorg, % 0 0 0 0 

Antal vårdnadsbidrag 145 - - 145 
Antal producerade platser i stadsdelen. 1 285 1 674 1 567 4 526 
Antal inskrivna barn i stadsdelen. 1 545 2 126 2 006 5 677 
Bruttokostnad per heltidsbarn, kr. 133 234 141 790 147 777 141 434 
Kostnad för personal per heltidsbarn, kr. 95 861 103 102 109 387 103 222 
Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr. 22 205 22 053 22 358 22 202 
Övriga kostnader per heltidsbarn, kr. 15 168 16 653 16 033 16 010 
Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal. 6,4 6,7 5,8 6,3 
Barn på förskola där barnen deltar vid planering 
av förskolans (veckans) aktiviteter, andel i %. 100 97 100 98,9 

     
Pedagogisk omsorg, upp till 5 år     
Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska 
omsorg, upp till 5 år 0 0 4 4 

     
Öppna förskolor     
Öppethållande timmar per vecka 37 42 37 37 
Antal öppna förskolor 2 2 2 6 
     
Individ- och familjeomsorg för barn 
och ungdomar     

Barn och ungdom 0-20 år     
Antal aktualiserade barn och ungdomar 500 700 650 1 850 



Verksamhetsmått stadsdelsnämnderna 2016     
  Norr Väster Öster totalt/snitt 
Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-
åringar, % 6,0 6,8 7,7 6,8 

     
Öppenvård     
Antal barn/ungdomar som är föremål för indivi-
duellt behovsprövade öppna insatser 130 270 250 650 

Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i 
individuellt behovsprövade öppna insatser. 50 301 29 930 56 928 44 388 

     
Familjehem     
Antal placerade barn/ungdomar, 35 65 55 155 
Antal asylsökande 35 - - 35 
Antal vårddygn per placerad 300 301 260 286 
Nettokostnad per vårddygn, kr 694 851 902 830 
     
Institutioner för 0-12-åringar     
Antal placerade barn/ungdomar 1 9 3 13 
Antal asylsökande. 8 - - 8 
Antal vårddygn per placerad. 30 15 90 34 
Nettokostnad per vårddygn, kr. 10 170 5 559 7 730 4 220 
     
Institutioner för 13-20-åringar     
Antal placerade barn/ungdomar. 4 7 21 32 
Antal asylsökande, 95 - - 95 
Antal vårddygn per placerad, 195 199 180 185 
Nettokostnad per vårddygn, kr, 4 386 7 379 3 024 4 220 
     
Äldreomsorg     
Insatser i ordinärt boende     
Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 
år 1 200 700 650 2 550 

varav brukare över 65 år 1 150 650 605 2 405 
     
Utförd tid     
Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar 

214 000 135 000 105 600 454 600 

Tid som utförs av extern utförare hos brukare 
enligt hemtjänstvalet, timmar 66 000 49 200 49 200 164 400 

Brukartid, % 
64,0 60,3 65,0 63,1 

Bruttokostnad per utförd timma hos brukare in-
terna utförare, kr 486 602 549 535 



Verksamhetsmått stadsdelsnämnderna 2016     
  Norr Väster Öster totalt/snitt 
     
Matdistribution     
Antal personer med matdistribution 375 200 180 755 
     
Sjuksköterskor i ordinärt boende     
Antal brukare med sjuksköterskeinsatser 1 000 800 700 2 500 
     
Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i 
ordinärt boende     

Antal brukare med rehabiliteringsinsatser 1 000 800 700 2 500 
     
Särskilda boendeformer med hemtjänst enl. 
SOL     

Antal köpta platser. 35 10 57 102 
Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel. 62 0 51 113 

     
Särskilda boendeformer med hel-
dygnsomsorg enl. SoL     

Antal köpta platser 258 250 182 690 
Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel 226 260 336 822 

Antal entreprenadplatser 0 86 0 86 
Antal icke boråsare på vård- och omsorgsboende - - 26 26 
     
Korttidsvård     
Antal producerade korttidsplatser 0 16 66 82 
Antal belagda dygn med korttidsvård 0 6 242 22 886 29 128 
Bruttokostnad per vårddygn, kr 0 2 506 2 535 2 527 
Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna 
stadsdelsinvånare 6 205 7 800 5 840 19 845 

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 155 207 177 539 
Antal dygn per person med korttidsvård 40 38 33 36 
     
Övrigt     
Trygghetstelefoner 1 200 1 125 980 3 305 
Antal hemvårdsbidrag 80 70 54 204 
     
Egen organisation     
Andel personer som har heltidsanställningar. 96,0 97,2 100,0 98 
     

 



 

Stadsdelsnämnden Norr 
 
 
Kommungemensam verksamhet 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 321 824 323 276 350 275 

Kostnader -375 084 -366 826 -394 825 

Nettokostnader -53 224 - 43 550 -44 550 

Kommunbidrag 53 001 43 550 44 550 

Resultat -223 0 0 

Ackumulerat resultat -4 254   

    

    

    
 
 
Nämndens uppgift 
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma uppgifter inom något av nämndernas 

områden. Stadsdelsnämnd Norr ansvarar för uppgifter inom fritid, förskola, skola och fritidshem. 

Förutom att verka som kompetenscentrum inom dessa verksamheter och svara för gemensam 

utveckling inom sakområdena ingår följande: 

 

Finansierade av kommunbidrag 
• Utvecklingsenheten 

• Centrum för flerspråkigt lärande 

• Vårdnadsbidrag 

• Medicinskt ansvarig skolsköterska 

• IT-utveckling i skolan 

 

Ytterligare kommungemensamma uppgifter finns inom fritidsområdet där Norr ansvarar för 

Sommarkoloni och badresor. 

  

Finansierade av internersättningar 
• Särskolan 

• Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt LSS 

• Särskilda undervisningsgrupper i grundskolan 



 

• Förberedelseklasser 

 

I verksamhetsområdet ingår, liksom för övriga stadsdelsnämnder, produktion av platser inom 

vård- och omsorgsboende, korttid och dagverksamhet inom äldreomsorgen. Dessa verksamheter 

finansieras av internpriser. 

 

Extern finansiering 
Ansvar för samtliga asylsökande barn och ungdomar som behöver insatser genom Individ- och 

familjeomsorgen. För ensamkommande barn omfattas även tiden efter att de har erhållit uppe-

hållstillstånd. Dessutom ingår ansvar för IFO-insatser för barn i familjer som fått uppehållstill-

stånd men som inte har fått adress i någon stadsdel. 

 

Ekonomiska förutsättningar 
Ett kommunbidrag på 44 550 tkr föreslås. Kommunbidraget för 2015 var 43 550 tkr.  

 

Det finns en betydande osäkerhet om det är möjligt att bedriva verksamheten för asylsökande 

inom ramen för de statsbidrag som nämnden erhåller, vilket är grundprincipen. Kommunstyrel-

sen kommer att följa utvecklingen. 

 

Det är viktigt att de statsbidrag som erhålls för ensamkommande barn fördelas till de nämnder 

som får extra kostnader med anledning av detta då samtliga kostnader för ensamkommande barn 

skall finansieras av statsbidrag. 

 

Verksamheten 2016 
Nämnden anger att prioriterade uppgifter för utvecklingsenheten inom skola och förskola är att 

ta fram en ny utvecklingsplan i nära samarbete med förvaltningarnas chefer samt att stödja ut-

vecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. 

 

 

Beräkningen är att ytterligare 60 ensamkommande flyktingbarn kommer att tas emot under 2016. 

Dessa väntas behöva insatser från socialtjänsten under 3 – 5 år 

 

Nya uppdrag 2016 
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges uppdrag som gäller för samtliga nämnder. 
 
Stadsdelsnämnd Norr uppdras att inrätta funktion elevombud. 



 

Stadsdelsverksamhet  
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 154 920 139 192 137 330 

Kostnader -1054 539 -1 065 992 -1 100 730 

Nettokostnader -899 619 -926 800 -963 400 

Kommunbidrag 897 487 926 800 963 400 

Resultat -2 132   

Ackumulerat resultat 3 775   
 
 
Nämndens uppgift 
I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de uppgifter som gäller för alla stadsdels-

nämnder.  

                                                   

Ekonomiska förutsättningar 
Nämnden fick i budgeten för 2015 ett kommunbidrag på 926,8 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår 

för 2016 ett kommunbidrag på 963,4 mnkr. I dessa kostnader är inte eventuella ökade kostnader 

för delade turer med utan de skall finansieras inom det riktade statsbidrag till äldreomsorgen. 

 

Nya uppdrag 2016 
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges uppdrag som gäller för samtliga nämnder. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 

2015 
Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 4 0 4 4 4 4 

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

19  12 12 12 12 

Andel personer i äldreboende med 
aktuell genomförandeplan, ej äldre än 
sex månader, %. 

77,1  90 90 90 90 

Antal lägenheter som är trygghetsbo-
städer. 

120  142 148 148 148 

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

85   90 90 90 

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

87   92 92 92 

Andel föräldrar som känner sig trygga 
när de lämnar sitt barn på försko-
lan, %. 

96,6 96,8 100 100 100 100 



 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 
2015 

Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till 
något nationellt gymnasieprogram, %. 

90,0 85,0 100 93 100 100 

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

80,3 78,3 100 88 100 100 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 226,6 226,2 225 230 235 235 

Andel elever i grundskolan som upp-
lever att lärarna i min skola tar hänsyn 
till elevernas åsikter, %. 

   92 100 100 

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

94,3 94,5 100 100 100 100 

Andel elever i åk 5 som upplever att 
läraren förväntar sig att de ska nå 
målen i alla ämnen, %. 

93,8 96,7 100 100 100 100 

Andel elever i åk 8 som upplever att 
läraren förväntar sig att de ska nå 
målen i alla ämnen, %. 

90,3 92,4 100 100 100 100 

Andel ekologiska livsmedel, %.  18,6 24,0 25 40 50 60 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

7,4 8,0 5 5 5 5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

130,6 109,1 95 95 80 60 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

30,0 26,5 32 34 38 40 

 
Investeringar 
I investeringsplanen ingår ny förskola vid Alideberg, ny förskola vid Sjöboskolan, ny förskola i 

Sparsör, ny förskola i Fristad, ny förskola vid Sagavallen samt ombyggnad av Fristdskolan. 

 

Verksamhetsmått 
 
Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Fritidsverksamhet    

Antal fritidsgårdar 5 5 5 

Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård 162 162 162 

Öppethållande dagar per vecka 7 7 7 

    

Kultur    

Antal folkbibliotek 2 2 2 

Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek 86 86 86 

    

Skola    

Grundskola    



 

Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Antal elever från stadsdelen i grundskola 2 652 2 775 2 852 

Antal individintegrerade elever från stadsdelen 7 6 6 

Antal egna elever i fristående skola 304 318 307 

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommunge-
mensamma specialskolor 

2 505 2 604 2 735 

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

891 946 990 

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

795 810 865 

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

819 848 880 

Total kostnad per elev, exkl skolskjutsar, i stads-
delens skolor, kr 

79 753 76 473 76 394 

Kostnad för administration per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

6 735 6 430 6 643 

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

5 384 5 173 5 009 

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, 
kr 

2 489  2 813 2 711 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, 
kr 

17 800 17 800 16 300 

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

38 867 36 314  39 178 

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

3 859 4 202 2 845 

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

4 010 3 006 3 000 

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

609 735 708 

Lokalyta per elev, m² 16,1 15,4 14,7 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 13,0 14,3 13,7 

Antal elever per lärare exkl. lärare i svenska som 
andraspråk 

13,2 14,5 13,9 

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 
100 elever 

1,5 1,4 1,2 

Antal egna elever med skolskjuts 620 600 670 

    

Förskoleklass    

Antal elever från stadsdelen i förskoleklass 332 310 343 

Antal elever i fristående verksamhet 9 9 9 

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser 342 350 345 



 

Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Total nettokostnad per elev i stadsdelens försko-
leklasser 

41 828 46 169 47 389 

Kostnad för personal per elev i stadsdelens för-
skoleklasser 

24 623 26 089 26 741 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens försko-
leklasser 

12 055 13 958 14 330 

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskole-
klasser 

5 150 6 123 6 317 

Elever per heltid pedagogisk personal 19,9 18,8 21,6 

    

Obligatorisk särskola    

Antal elever i särskola 16 17 17 

Antal elever i kommunens särskola 92 88 96 

Antal elever från annan kommun 4 3 2 

Antal elever från kommunen hos annan huvud-
man 

1 0 0 

Nettokostnad per elev i kommunens skolor, kr 354 245 384 891 360 662  

Antal elever per heltidslärare 3,6 3,6 3,0 

Antal elever per heltid elevassistent 3,1 3,4 4,9 

    

Fritidshem    

Antal placerade barn från egen stadsdel. 1 108 1 175 1 200 

varav barn i fristående verksamhet 32 30 31 

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

88 83 86 

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 12 17 14 

Antal producerade platser i stadsdelen 960 1 080 1 182 

Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 075 1 130 1 238 

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 42 458 38 658 35 628 

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr 29 909 26 172 24 050 

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr 7 847 8 023 7 443 

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr 4 702 4 463 4 135 

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 19,1 19,5 20,9 

    

Förskola    

Antal placerade barn från egen stadsdel 1 534 1 572 1 620 



 

Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

varav barn i fristående verksamhet 107 120 128 

varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen 0 0 0 

varav barn i enskild pedagogisk omsorg 5 5 5 

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, 
% 

87 89 87 

varav andelen placerade egna barn i förskola, % 87 89 87 

varav andelen placerade egna barn i pedagogisk 
omsorg, % 

0 0 0 

Antal vårdnadsbidrag 154 145 145 

Antal producerade platser i stadsdelen. 1 153 1 280 1 285 

Antal inskrivna barn i stadsdelen. 1 461 1 540 1 545 

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr. 138 131 130 221 133 234 

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr. 96 891 94 041 95 861 

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr. 22 292 21 403 22 205 

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr. 18 948 14 778 15 168 

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal. 6,2 6,7 6,4 

Barn på förskola där barnen deltar vid planering 
av förskolans (veckans) aktiviteter, andel i %. 

  100 

    

Pedagogisk omsorg, upp till 5 år    

Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska 
omsorg, upp till 5 år 

0 0 0 

    

Öppna förskolor    

Öppethållande timmar per vecka 33 37 37 

Antal öppna förskolor 2 2 2 

    

Individ- och familjeomsorg för barn och ung-
domar    

Barn och ungdom 0-20 år    

Antal aktualiserade barn och ungdomar 540 490 500 

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

8,5 6,8 6,0 

    

Öppenvård    

Antal barn/ungdomar som är föremål för individu-
ellt behovsprövade öppna insatser 

141 125 130 



 

Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i 
individuellt behovsprövade öppna insatser. 

45 655 51 408 50 301 

    

Familjehem    

Antal placerade barn/ungdomar, 34 36 35 

Antal asylsökande 36 26 35 

Antal vårddygn per placerad 283 300 300 

Nettokostnad per vårddygn, kr 660 662 694 

    

Institutioner för 0-12-åringar    

Antal placerade barn/ungdomar 1 1 1 

Antal asylsökande. 8 8 8 

Antal vårddygn per placerad. 1 30 30 

Nettokostnad per vårddygn, kr. 6 040 10 000 10 170 

    

Institutioner för 13-20-åringar    

Antal placerade barn/ungdomar. 5 4 4 

Antal asylsökande, 61 45 95 

Antal vårddygn per placerad, 237 195 195 

Nettokostnad per vårddygn, kr, 3 581 4 313 4 386 

    

Äldreomsorg    

Insatser i ordinärt boende    

Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 
år 

1 206 1 150 1 200 

varav brukare över 65 år 1 137 1 100 1 150 

    

Utförd tid    

Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar 212 600 221 500 214 000 

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

66 926 66 000 66 000 

Brukartid, % 64,7 64,4 64,0 

Bruttokostnad per utförd timma hos brukare inter-
na utförare, kr 

505 470 486 

    

Matdistribution    



 

Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Antal personer med matdistribution 400 450 375 

varav antal personer med kyld mat 360 450 375 

varav antal personer med varm mat 40 0 0 

    

Sjuksköterskor i ordinärt boende    

Antal brukare med sjuksköterskeinsatser - 1 075 1 000 

    

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i 
ordinärt boende    

Antal brukare med rehabiliteringsinsatser - 1 050 1 000 

    

Särskilda boendeformer med hemtjänst enl 
SOL    

Antal köpta platser. 37 35 35 

Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel. 

62 62 62 

    

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg 
enl SoL    

Antal köpta platser 264 258 258 

Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel 

230 226 226 

Antal entreprenadplatser 0 0 0 

    

Korttidsvård    

Antal producerade korttidsplatser 14 0 0 

Antal belagda dygn med korttidsvård 2 307 0 0 

Bruttokostnad per vårddygn, kr 3 671 0 0 

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna 
stadsdelsinvånare 

7 642 6 205 6 205 

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 266 155 155 

Antal dygn per person med korttidsvård 29 40 40 

    

Övrigt    

Trygghetstelefoner 1 244 1 150 1 200 

Antal hemvårdsbidrag 87 80 80 



 

Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

    

Egen organisation    
Andel personer som har heltidsanställningar. 96,3 95,0 96,0 

 



Stadsdelsnämnden Väster 
 
 
Kommungemensam verksamhet 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 209 917 214 080 195 086 

Kostnader -233 213 -241 130 -223 886 

Nettokostnader -30 296 -27 050 -28 800 

Kommunbidrag 26 850 27 050 28 800 

Resultat -3 446 0 0 

Ackumulerat resultat -1 106   

    
 
Nämndens uppgift 
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma uppgifter inom något av nämndernas 

områden. Stadsdelsnämnden Väster ansvarar för uppgifter inom individ- och familjeomsorg samt 

kost. Förutom att verka som kompetenscentrum inom dessa verksamheter och svara för gemen-

sam utveckling inom sakområdena ingår följande i uppdraget: 

 

Finansierade av kommunbidrag 
• Familjerätt 

• Fält och ungdom 

• Cedern 

• Familjerådgivning 

• Social jour 

• Familjehemsvård 

• Rättshandläggning för individ- och familjeomsorg 

• Kostfrågor 

 

Finansierade av internersättningar 
• Kommunens egna insatser för barn och familj (dialogcentrum). 
 
 
 
 
 

 



Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget föreslås bli 28,8 mnkr. Kommunbidraget för 2015 var 27,0 mnkr. 

0,6 mnkr är överförda från Individ- och familjeomsorgens (IFO) ram enligt resursfördelnings-

modellen till den kommungemensamma verksamheten för IFO och avser kostnaderna för barn-

hus. Från Arbetlivsnämnden flytta 0,7 mnkr till den kommungemensamma IFO verksamheter för 

som är finansieringen av Ungdomsboendet.  

Då Stadsdelsnämnden Väster nu ansvarar för kostfrågorna i hela kommunen så har nämnden 

ansvaret för fastställandet av måltidspriser inom kommunen. Detta avser inte mattaxan inom vård 

och omsorg som fastställs årligen av kommunstyrelsen 

 

Verksamheten 2016 
En arbetesmodell ”En väg in” ska öka samarbetet mellan myndighets- och insatsfunktionerna 

men också mellan de egna insatsfunktionerna och privata utförare. 

Samverkan både internt och externt är en framgångsfaktor och leder till ett effektivare resursut-

nyttjande där den enskilde ska erhålla vård utifrån de identifierade behoven. 

  

Nya uppdrag 2016 
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges uppdrag som gäller för samtliga nämnder. 

 

Både i skolan och i omsorgerna är vardagliga möten kring maten viktiga. Mat lagad från grunden 

och på nära håll är målet, och tillagningskök ska så långt möjligt finnas i alla kommunala verk-

samheter som erbjuder måltider. En plan för att nå det målet ska arbetas fram under 2016. 

 

Mål ska sättas för genomsnittlig klimatpåverkan för de måltider Borås Stad serverar i sina verk-
samheter. Med sikte på ständig förbättring skärps målet från år till år. 
 
Stadsdelsnämnd Väster uppdras på nytt försök med matlagning i hemmet inom hemtjänsten. 
 

 



Stadsdelsverksamhet  
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 245 462 237 172 237 781 

Kostnader -1 357 733 -1 384 622 -1 421 981 

Nettokostnader -1 112 271 -1 147 450 -1 184 200 

Kommunbidrag 1 107 588 1 147 450  1 184 200 

Resultat -4 713 0 0 

Ackumulerat resultat 562   

    
 
Nämndens uppgift 
I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de uppgifter som gäller för alla stadsdels-

nämnder.  

 

Ekonomiska förutsättningar 
Nämnden fick 2015 ett kommunbidrag på 1 147,5  mnkr. För 2016 föreslås ett kommunbidrag på 

1 184,2  mnkr. I kommunbidraget ingår en förstärkning på 2,0 mnkr för integrationsinsatser på 

Norrby som tidigare har beslutats.   

 

Verksamheten 2016 
Nämnden bedömer att antalet barn i förskolan ökar. I förskoleklass och grundskola väntas cirka 

150 barn tillkomma. Antalet barn i fristående skolor förväntas fortsätta öka.  

 

Antalet barn inom individ- och familjeomsorgens heldygnsvård väntas vara oförändrat. En strä-

van finns att minska antalet dygn per person på institution. 

 

Befolkningsprognosen visar att antalet äldre personer inte väntas öka under den närmaste treårs-

perioden. Behovet av platser på äldreboende väntas minska till en nivå som ligger på samma nivå 

som tidigare.  

 

För 2015 prognosticerar äldreomsorgen ett stort underskott och det är viktigt att nämnden vidta-

ger åtgärder för att under 2016 nå budgetbalans.  

 

Nya uppdrag 2016 
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges uppdrag som gäller för samtliga nämnder. 



 

 
Kommunfullmäktiges indikatorer 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 
2015 

Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 4 1 4 2 4 4 

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

17  14 14 12 12 

Andel personer i äldreboende med 
aktuell genomförandeplan, ej äldre än 
sex månader, %. 

94,3  94 94 94 100 

Antal lägenheter som är trygghetsbo-
städer. 

8 40 40 40 60 80 

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

   86 89 91 

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

   86 89 91 

Andel föräldrar som känner sig trygga 
när de lämnar sitt barn på försko-
lan, %. 

96,7 97,6 100 98 99 100 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till 
något nationellt gymnasieprogram, %. 

86,4 81,4 89 83 87 100 

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

75,9 74,2 77 76 77 100 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 211,8 210,4 215 212 212 230 

Andel elever i grundskolan som upp-
lever att lärarna i min skola tar hänsyn 
till elevernas åsikter, %. 

   80 85 100 

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

93,1 89,3 100 93 95 100 

Andel elever i åk 5 som upplever att 
läraren förväntar sig att de ska nå 
målen i alla ämnen, %. 

96,3 95,8 100 96 96 100 

Andel elever i åk 8 som upplever att 
läraren förväntar sig att de ska nå 
målen i alla ämnen, %. 

93,3 95,1 100 93 93 100 

Andel ekologiska livsmedel, %. 18,6 24,6 25 40 50 60 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

7,5 8,3 6,9 7,5 6,5 6 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

132,4 132,9 100 110 80 80 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

30,1 27 33 30 33 35 

 

 

 
Investeringar 
I investeringsplanen ingår ny förskola på Dammsvedjan och ombyggnad av fritidsgården på 

Norrby.  

 



Verksamhetsmått 
 
Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Fritidsverksamhet    

Antal fritidsgårdar 6 6 6 

Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård 146 150 150 

Öppethållande dagar per vecka 6 6 6 

    

Kultur    

Antal folkbibliotek 5 5 5 

Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek 183 172 132 

    

Skola    

Grundskola    

Antal elever från stadsdelen i grundskola 4 151 4 213 4 380 

Antal individintegrerade elever från stadsdelen 8 6 6 

Antal egna elever i fristående skola 645 715 765 

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommunge-
mensamma specialskolor 

3 604 3 598 3 658 

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

1 358 1 332 1 366 

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

1 074  1 079 1 098 

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

1 172 1 187 1 194 

Total kostnad per elev, exkl skolskjutsar, i stads-
delens skolor, kr 

81 639 83 107 83 832 

Kostnad för administration per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

5 810 7 213 6 980 

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

5 393 5 391 5 575 

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, 
kr 

2 730 2 984 3 167 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, 
kr 

17 990 18 143 18 419 

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

43 811 43 643 44 005 

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

2 241 2 784 2 518 

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens 2 984 2 257 2 476 



Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

skolor, kr 

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

679 691 692 

Lokalyta per elev, m² 13,9 14,2 14,0 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 12,5 12,5 13,0 

Antal elever per lärare exkl. lärare i svenska som 
andraspråk 

12,8 12,8 13,3 

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 
100 elever 

1,1 1,2 1,2 

Antal egna elever med skolskjuts 1 717 1 634 1 556 

    

Förskoleklass    

Antal elever från stadsdelen i förskoleklass 496 503 528 

Antal elever i fristående verksamhet 38 50 45 

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser 446 427 470 

Total nettokostnad per elev i stadsdelens försko-
leklasser 

45 814 46 797 46 111 

Kostnad för personal per elev i stadsdelens för-
skoleklasser 

27 351 29 649 29 223 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens försko-
leklasser 

10 639 10 813 10 965 

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskole-
klasser 

7 824 6 336 5 924 

Elever per heltid pedagogisk personal 18,6 17,8 18,1 

    

Obligatorisk särskola    

Antal elever i särskola 37 42 39 

    

Fritidshem    

Antal placerade barn från egen stadsdel. 1 686 1 710 1 680 

varav barn i fristående verksamhet 175 180 182 

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

74 74 72 

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 17 12 13 

Antal producerade platser i stadsdelen 1 312 1 400 1 380 

Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 473 1 474 1 454 

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 39 189 40 699 42 544 



Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr 23 571 24 846 24 715 

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr 10 495 9 808 11 554 

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr 5 123 6 045 6 275 

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 21,8 21,1 22,4 

    

Förskola    

Antal placerade barn från egen stadsdel 2 256 2 294 2 340 

varav barn i fristående verksamhet 186 195 200 

varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen 0 0 0 

varav barn i enskild pedagogisk omsorg 4 6 10 

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, 
% 

89 89 89 

varav andelen placerade egna barn i förskola,  89 89 89 

varav andelen placerade egna barn i pedagogisk 
omsorg, % 

0 0 0 

Antal producerade platser i stadsdelen. 1 612 1 630 1 674 

Antal inskrivna barn i stadsdelen. 2 034 2 070 2 126 

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr. 132 545 139 531 141 790 

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr. 92 036 99 473 103 102 

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr. 22 691 23 359 22 053 

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr. 17 818 16 698 16 635 

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal. 6,8 6,8 6,7 

Barn på förskola där barnen deltar vid planering 
av förskolans (veckans) aktiviteter, andel i %. 

91,1 95 97 

    

Pedagogisk omsorg, upp till 5 år    

Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska 
omsorg, upp till 5 år 

0 0 0 

    

Öppna förskolor    

Öppethållande timmar per vecka 42 42 42 

Antal öppna förskolor 2 2 2 

    

Individ- och familjeomsorg för barn och ung-
domar    



Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Barn och ungdom 0-20 år    

Antal aktualiserade barn och ungdomar 650 738 700 

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

7,0 8,0 6,8 

    

Öppenvård    

Antal barn/ungdomar som är föremål för individu-
ellt behovsprövade öppna insatser 

212 228 270 

Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i 
individuellt behovsprövade öppna insatser. 

35 575 33 702 29 930 

    

Familjehem    

Antal placerade barn/ungdomar, 67 67 65 

Antal vårddygn per placerad 303 301 301 

Nettokostnad per vårddygn, kr 736 993 851 

    

Institutioner för 0-12-åringar    

Antal placerade barn/ungdomar 11 11 9 

Antal vårddygn per placerad. 15 15 15 

Nettokostnad per vårddygn, kr. 3 994 4 388 5 559 

    

Institutioner för 13-20-åringar    

Antal placerade barn/ungdomar. 17 17 7 

Antal vårddygn per placerad, 179 211 199 

Nettokostnad per vårddygn, kr, 4 662 3 808 7 379 

    

Äldreomsorg    

Insatser i ordinärt boende    

Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 
år 

1 019 1 137 700 

varav brukare över 65 år 946 1 081 650 

    

Utförd tid    

Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar 141 980 129 540 135 000 

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

51 584 50 400 49 200 

Brukartid, % 56,1 60,0 60,3 



Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Bruttokostnad per utförd timma hos brukare inter-
na utförare, kr 

571 601 602 

    

Matdistribution    

Antal personer med matdistribution 321 210 200 

varav antal personer med kyld mat 321 210 200 

varav antal personer med varm mat 0 0 0 

    

Sjuksköterskor i ordinärt boende    

Antal brukare med sjuksköterskeinsatser - 880 800 

    

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i 
ordinärt boende    

Antal brukare med rehabiliteringsinsatser - 843 800 

    

Särskilda boendeformer med hemtjänst enl 
SOL    

Antal köpta platser. 14 11 10 

Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel. 

0 0 0 

    

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg 
enl SoL    

Antal köpta platser 269 255 250 

Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel 

261 260 260 

Antal entreprenadplatser 86 86 86 

    

Korttidsvård    

Antal producerade korttidsplatser 18 18 16 

Antal belagda dygn med korttidsvård 5 713 6 044 6 242 

Bruttokostnad per vårddygn, kr 2 413 2 207  2 506 

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna 
stadsdelsinvånare 

8 898 6 840 7 800 

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 202 222 207 

Antal dygn per person med korttidsvård 44 43 37 

    



Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Övrigt    

Trygghetstelefoner 1 019 1 025 1 125 

Antal hemvårdsbidrag 90 70 70 

    

Egen organisation    
Andel personer som har heltidsanställningar. 97,1 80,0 97,2 

 



Stadsdelsnämnden Öster 
 
 
Kommungemensam verksamhet 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 339 499 367 036 371 997 

Kostnader -397 672 -415 836 -425 747 

Nettokostnader -58 173 -48 800 -53 750 

Kommunbidrag 50 070 48 800 53 750 

Resultat -8 103 0 0 

Ackumulerat resultat -9 308   

    

    

    
 
 
Nämndens uppgift 
Varje stadsdelsnämnd ansvarar för kommungemensamma uppgifter inom något av nämndernas 

områden. Stadsdelsnämnd Öster ansvarar för uppgifter inom äldreomsorgen. Förutom att verka 

som kompetenscentrum inom dessa verksamheter och svara för gemensam utveckling inom sak-

områdena ingår följande i uppdraget: 

 

Finansierade av kommunbidrag 
• Boendesamordning (planering av och placering på äldreplatser) 
• Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 
• Medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR) 
• Tillsyn över social omsorg (TÖS) 
• Bostadsanpassning, central administration 
• Seniorinformatör 
• Bokvämtsamordnare 
• SÄBO-platser för personer från andra kommuner 
• Demensteam 
• Sparrehus dagcenter (övergår till kommungemensam träffpunkt 2015-04-01) 
• Hultasjögatans finska äldreboende 
 

Finansierade av internersättningar 
• Bemanningsservice för sjuksköterskor 
 
 



Ekonomiska förutsättningar 
Det föreslås ett kommunbidrag på 53,7 mnkr för 2016. Kommunbidraget för 2015 var 48,8 

mnkr. 

Kommunbidraget har förstärkts med 2,4 mnkr som är en överföring från stadsdelarna, Sociala 

Omsorgnämnden och Arbetslivsnämnden. Tidigare interndebiterads dessa tjänster inom Service-

desk vård- och omsorg.   

2,0 mnkr har tillförts för att fortsätta utvecklingen av Simonsland 

 

Äldreboendena finansieras av att det finns en nämnd som har betalningsansvar för varje person 

som bor på boendet. Här har Öster ansvaret för de personer som flyttat in från andra kommuner 

till äldreboende i Borås.  

 

Verksamheten 2016 
Komplexiteten av den IT tekniska miljön har blivit mer omfattande vad gäller förvaltning, syste-

madministration, support och framtagande av statistik. Regeringen har gett Socialstyrelsen i upp-

dra att fördela stimulansmedel till äldreomsorgen under tidsperioden 2015 – 2018.  

 

Nya uppdrag 2016 
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges uppdrag som gäller för samtliga nämnder. 
 
Olika typer av boenden ska finnas, från trygghetsboenden till kompletta vård- och omsorgsboen-

den. Kommunen har en viktig roll i att stimulera tillkomsten av sådana boenden och en plan som 

bland annat fastställer hur detta arbete ska bedrivas ska finnas klar under 2016. 

 

Under 2016 ska behovet av ytterligare avdelningar i äldreomsorgen med språklig inriktning utre-

das och om behov finns inrättas. 

 

Träffpunkt Simonsland – Borås Stads mötesplats för äldre, för människor med funktionsnedsätt-

ning och för anhöriga – ska kompletteras med en frivilligsamordnare och lots till verksamheten 

för människor med funktionsnedsättning.  

 

Antalet platser på vård- och omsorgsboenden ska anpassas till genomsnittligt förväntat behov av 

ca 30 tomplatser. 

 

På försök ska en verksamhet startas i Träffpunkt Simonslands regi där frivilliga tar med sig äldre 

passagerare på cykelutflykter. 

 



Träffpunkt Simonsland har behov av fler större möteslokaler, samt att flera föreningar och orga-
nisationer står på kö till kontor. Stadsdelsnämnd Öster får i uppdrag att utreda hur behovet kan 
lösas. 
 
Stadsdelsnämnd Öster uppdras inrätta funktion Äldreombudsman. 
 

 



Stadsdelsverksamhet  
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 141 457 127 241    125 505 

Kostnader -1 123 191 -1 147 791 -1 196 355 

Nettokostnader -981 734 -1 020 550 -1 070 850 

Kommunbidrag 977 603 1 020 550 1 070 850 

Resultat -4 131 0  

Ackumulerat resultat 11 772   

    
 
 
Nämndens uppgift 
I inledningsavsnittet för stadsdelsnämnderna anges de uppgifter som gäller för alla stadsdels-

nämnder.  

 

Ekonomiska förutsättningar 
Nämnden fick 2015 ett kommunbidrag på 1 220,5 mnkr. För 2016 föreslås ett kommunbidrag på 

1 070,8 mnkr. En förändrad finansiering av Servicedesk för vård och omsorg finansieras av 

stadsdelsnämnderna 

 

Verksamheten 2016 
Antalet barn med behov av förskola fortsätter att öka fram till 2016. En ny förskola hyrs in i Hul-

taområdet. Bodaskolan kommer att inför höstterminen 2016 var klar och verksamheten flyttar 

tillbaka. 

 

Antalet barn i skola och fritidshem väntas öka. Skolskjutsverksamheten ökar i omfattning. Sam-

arbete mellan förvaltningens olika verksamhetsgrenar betonas vad gäller tidiga upptäckter och 

insatser för barn i behov av stöd. 

 

Inom individ- och familjeomsorg finns en strävan att arbeta med olika former av öppenvård och 

att öka kvaliteten för institutionsplacerade barn och tendensen är att kostnaderna för öppenvård 

ökar och kostnaderna för placeringar minskar 

 

Inom äldreomsorgen arbetar nämnden med att brukaren får rätt insats utifrån sina behov och en 

åtgärd för att nå detta är att arbeta med tätare uppföljningar av fattade beslut.   Befolkningspro-

gnosen visar att befolkningen bland de äldre ökar i Stadsdelen.  



 

Nya uppdrag 2016 
I det inledande avsnittet om stadsdelsnämnderna anges uppdrag som gäller för samtliga nämnder. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2014 Utfall T2 
2015 

Målvärde 
2015 

Målvärde 
2016 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2025 

Antal genomförda medborgardialoger. 6 3 4 4 4 4 

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

18  14 14 14 12 

Andel personer i äldreboende med 
aktuell genomförandeplan, ej äldre än 
sex månader, %. 

90  90 95 95 95 

Antal lägenheter som är trygghetsbo-
städer. 

16 16 16 16 40 100 

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

   90 100 100 

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

   90 100 100 

Andel föräldrar som känner sig trygga 
när de lämnar sitt barn på försko-
lan, %. 

96,3 97,6 
 

100 100 100 100 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till 
något nationellt gymnasieprogram, %. 

82,3 80,6 90 90 95 100 

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

73,3 71,3 88 88 90 100 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 211,3 207,0 210 215 215 215 

Andel elever i grundskolan som upp-
lever att lärarna i min skola tar hänsyn 
till elevernas åsikter, %. 

   100 100 100 

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

91,4 91,3 100 100 100 100 

Andel elever i åk 5 som upplever att 
läraren förväntar sig att de ska nå 
målen i alla ämnen, %. 

92,8 88,9 100 100 100 100 

Andel elever i åk 8 som upplever att 
läraren förväntar sig att de ska nå 
målen i alla ämnen, %. 

85,6 85,1 100 100 100 100 

Andel ekologiska livsmedel, %. 14,3 18,5 25 40 50 60 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie ar-
betstid, %. 

7,4 7,8 5,9 5,9 5 4,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

178,5 167,2 150 125 100 100 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel 
i %. 

31,3 27,9 34 34 38 40 

 
 



Investeringar 
I investeringsplanen ingår ombyggnad av Bodaskolan, förskola vid Kransmossen, Brämhult och 

förskola Hässleholmen.   

 

Verksamhetsmått 
 

Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Fritidsverksamhet    

Antal fritidsgårdar 6 6 6 

Öppethållande timmar per vecka, fritidsgård 181 181 181 

Öppethållande dagar per vecka 6 6 6 

    

Kultur    

Antal folkbibliotek 3 3 3 

Öppethållande timmar per vecka, folkbibliotek 112 112 114 

    

Skola    

Grundskola    

Antal elever från stadsdelen i grundskola 3 630 3 694 3 876 

Antal individintegrerade elever från stadsdelen 3 3 18 

Antal egna elever i fristående skola 347 360 365 

Antal elever i stadsdelens skolor, ej kommunge-
mensamma specialskolor 

2 991 3 067 3 163 

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

1 196 1 204 1 259 

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

1 086 1 133 1 136 

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

709 730 768 

Total kostnad per elev, exkl skolskjutsar, i stads-
delens skolor, kr 

89 228 87 223 87 292 

Kostnad för administration per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

7 833 6 168 6 207 

Kostnad för skolmåltider per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

5 555 5 723 5 998 

Kostnad för elevvård per elev i stadsdelens skolor, 
kr 

2 933 3 936 4 069 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens skolor, 
kr 

20 267 20 412 19 114 



Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Kostnad för undervisning per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

43 023 41 329 42 389 

Kostnad för elevassistenter per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

5 180 5 557 5 488 

Kostnad för läromedel mm per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

3 467 3 157 3 100 

Kostnad för skolbibliotek per elev i stadsdelens 
skolor, kr 

969 941 928 

Lokalyta per elev, m² 15,4 14,8 14,4 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 12,5 12,7 12,9 

Antal elever per lärare exkl. lärare i svenska som 
andraspråk 

13,5 13,5 13,5 

Antal elevvårdspersonal och elevassistenter per 
100 elever 

1,9 2,3 2,4 

Antal egna elever med skolskjuts 1 495 1 170 803 

    

Förskoleklass    

Antal elever från stadsdelen i förskoleklass 449 452 481 

Antal elever i fristående verksamhet 12 10 10 

Antal elever i stadsdelens förskoleklasser 429 435 463 

Total nettokostnad per elev i stadsdelens försko-
leklasser 

32 953 42 230 40 559 

Kostnad för personal per elev i stadsdelens för-
skoleklasser 

22 437 30 703 29 415 

Kostnad för lokaler per elev i stadsdelens försko-
leklasser 

5 074 4 901 4 583 

Övriga kostnader per elev i stadsdelens förskole-
klasser 

5 441 6 625 6 562 

Elever per heltid pedagogisk personal 17,5 17,8 17,5 

    

Obligatorisk särskola    

Antal elever i särskola 38 36 26 

    

Fritidshem    

Antal placerade barn från egen stadsdel. 1 407 1 481 1 512 

varav barn i fristående verksamhet 42 45 47 

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

81 75 74 

Andel placerade barn som går i åk 4-6, %. 9 14 12 



Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Antal producerade platser i stadsdelen 1 081 1 146 1 150 

Antal inskrivna barn i stadsdelen 1 338 1 418 1 439 

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr 40 163 38 086 38 241 

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr 30 065 28 293 28 580 

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr 4 425 4 117 4 210 

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr 5 672 5 676 5 450 

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal 21,3 22,5 22,7 

    

Förskola    

Antal placerade barn från egen stadsdel 2 017 2 070 2 100 

varav barn i fristående verksamhet 96 90 105 

varav barn i pedagogisk omsorg i stadsdelen 4 4 4 

varav barn i enskild pedagogisk omsorg 4 5 8 

Andel placerade egna barn i förskoleverksamhet, 
% 

91 88 86 

varav andelen placerade egna barn i förskola, % 91 88 86 

varav andelen placerade egna barn i pedagogisk 
omsorg, % 

0 0 0 

Antal producerade platser i stadsdelen. 1 475 1 535 1 567 

Antal inskrivna barn i stadsdelen. 1 926 1 981 2 006 

Bruttokostnad per heltidsbarn, kr. 135 754 142 476 147 777 

Kostnad för personal per heltidsbarn, kr. 97 362 106 548 109 387 

Kostnad för lokaler per heltidsbarn, kr. 19 986 20 904 22 358 

Övriga kostnader per heltidsbarn, kr. 18 407 15 025 16 033 

Inskrivna barn per heltid pedagogisk personal. 6,0 5,9 5,8 

Barn på förskola där barnen deltar vid planering 
av förskolans (veckans) aktiviteter, andel i %. 

93,0 100,0 100,0 

    

Pedagogisk omsorg, upp till 5 år    

Antal inskrivna barn i stadsdelens pedagogiska 
omsorg, upp till 5 år 

4 4 4 

    

Öppna förskolor    

Öppethållande timmar per vecka 37 37 37 



Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Antal öppna förskolor 2 2 2 

    

Individ- och familjeomsorg för barn och ung-
domar    

Barn och ungdom 0-20 år    

Antal aktualiserade barn och ungdomar 610 640 650 

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

6,8 7,3 7,7 

    

Öppenvård    

Antal barn/ungdomar som är föremål för individu-
ellt behovsprövade öppna insatser 

241 225 250 

Genomsnittlig nettokostnad per barn/ungdom i 
individuellt behovsprövade öppna insatser. 

71 291 55 116 56 928 

    

Familjehem    

Antal placerade barn/ungdomar, 60 55 55 

Antal vårddygn per placerad 262 260 260 

Nettokostnad per vårddygn, kr 816 832 902 

    

Institutioner för 0-12-åringar    

Antal placerade barn/ungdomar 1 3 3 

Antal vårddygn per placerad. 55 90 90 

Nettokostnad per vårddygn, kr. 4 460 7 504 7 730 

    

Institutioner för 13-20-åringar    

Antal placerade barn/ungdomar. 23 23 21 

Antal vårddygn per placerad, 189 180 180 

Nettokostnad per vårddygn, kr, 2 948  3 200 3 024 

    

Äldreomsorg    

Insatser i ordinärt boende    

Antal brukare med hemtjänst, över och under 65 
år 

757 850 650 

varav brukare över 65 år 700 810 605 

    



Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Utförd tid    

Total utförd tid i egen regi hos brukare, timmar 107 046 110 000 105 600 

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

37 577 35 000 49 200 

Brukartid, % 53,8 65,0 65,0 

Bruttokostnad per utförd timma hos brukare inter-
na utförare, kr 

572 536 549 

    

Matdistribution    

Antal personer med matdistribution 176 200 180 

varav antal personer med kyld mat 176 200 180 

varav antal personer med varm mat 0 0 0 

    

Sjuksköterskor i ordinärt boende    

Antal brukare med sjuksköterskeinsatser - 765 700 

    

Rehabilitering, dagvård och sjukgymnastik i 
ordinärt boende    

Antal brukare med rehabiliteringsinsatser - 700 700 

    

Särskilda boendeformer med hemtjänst enl 
SOL    

Antal köpta platser. 50 55 57 

Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel. 

51 51 51 

    

Särskilda boendeformer med heldygnsomsorg 
enl SoL    

Antal köpta platser 176 181 182 

Antal producerade platser (lägenheter) i egen 
stadsdel 

336 336 336 

Antal entreprenadplatser 0 0 0 

Antal icke boråsare på vård- och omsorgsboende 21 26 26 

    

Korttidsvård    

Antal producerade korttidsplatser 66 66 66 

Antal belagda dygn med korttidsvård 19 766 22 886 22 886 



Verksamhetsmått    

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Bruttokostnad per vårddygn, kr 2 848 2 465 2 535 

Antal köpta dygn med korttidsvård, för egna 
stadsdelsinvånare 

7 721 5 475 5 840 

Antal personer från stadsdelen med korttidsvård 202 185 177 

Antal dygn per person med korttidsvård 38 29 33 

    

Övrigt    

Trygghetstelefoner 1 085 840 980 

Antal hemvårdsbidrag 62 65 54 

    

Egen organisation    
Andel personer som har heltidsanställningar. 96,8 100,0 100,0 

 

 



 

Finansiering 
 
 
Ekonomiskt sammandrag   tkr 

 
Bokslut 

2014 
Budget 

2015 
Budget 

2016 

Intäkter 650 066 574 456 586 841 

Kostnader -330 719 -326 415 -333 937 

Nettointäkter 319 347 248 041 252 904 
 
 
Verksamhetsbeskrivning 
För att tydliggöra nämndernas ekonomiska ansvar och för att redovisningen skall bli rättvisande, 

belastas de olika verksamheterna med vissa kalkylmässiga kostnader, främst kostnader för pens-

ioner och för det kapital som användes i verksamheten. Motsvarande belopp redovisas som intäkt 

under huvudprogrammet Finansiering. 

 

Kostnaderna för under året intjänade pensionsrätter påföres resp verksamhet med ett pålägg på 

personalkostnaderna. Detta pålägg är en s k kalkylmässig kostnad hos nämnderna och redovisas 

som en intäkt under Finansieringsprogrammet. De verkliga pensionskostnaderna redovisas enligt 

den s k blandmodellen och består dels av utbetalningar av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, 

dels av årets intjänade pensionsförmåner. 

 

För att stimulera till en effektiv kapitalanvändning belastas nämnderna med kostnader för det 

kapital som bundits i verksamheten i form av kapitalkostnader för utnyttjade materiella an-

läggningstillgångar. Kommunen tillämpar den s k reala annuitetsmetoden, som innebär att kapi-

talkostnaden fördelas lika i fast penningvärde över investeringens livslängd. Annuitetsbeloppen 

justeras sedan årligen i förhållande till förändringar i konsumentprisindex. Avkastningskravet, den 

s k realräntan, har av Kommunfullmäktige fastställts till 3,5 %. Kapitalkostnaderna belastar 

nämnderna fr o m budgetåret året efter det att investeringen skett. 

 

Verksamheten 2016 
Intjänade pensionsförmåner har beräknats till 199,8 mnkr, som finansieras med ett påslag på 

6,83 % inkl löneskatt på lönesumman. Den avgiftsbestämda delen av ålderspensionen, i genom-

snitt 4,84 % av lönesumman avsätts individuellt medan 0,50 % avser förmånsbestämd ålderspens-

ion för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. Avsättningen på 5,34 % (exkl löneskatt) är något 

lägre jämfört med 2015. För den individuellt avsatta delen av pensionen budgeteras 175,9 mnkr 

medan den förmånsbestämda delen beräknas uppgå till 18,2 mnkr. Kostnaden för utbetalningar-



 

na av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, den s k ansvarsförbindelsen är budgeterad till 

129,2 mnkr.  

 

De interna kapitalkostnaderna för utnyttjade anläggningstillgångar har beräknats till 375,0 mnkr, 

varav 15,0 mnkr avser investeringar under 2015. 

 

I de fall kommunen förhyr sådana särskilda boendeformer som anges i Socialtjänstlagen och La-

gen om stöd och service till vissa funktionshindrade, erhålls ett särskilt momsstatsbidrag på 18 % 

av hyreskostnaden. Momsstatsbidraget är beräknat till 10,0 mnkr 

 

Sammantaget är årets pensionskostnader budgeterade till 319,6 mnkr. Nämnderna har i kalkyl-

mässiga kapital- och pensionskostnader m m påförts 574,8 mnkr, som här neutraliseras genom en 

intäkt med samma belopp. Tillsammans med 10,0 mnkr i ersättning för viss mervärdesskatt, ök-

ning av semesterlöneskulden, 7,0 mnkr och övriga kostnadsposter på netto 5,3 mnkr uppgår de 

beräknade nettointäkterna under finansieringsprogrammet till 252,9 mnkr. 

 



 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

I driftbudgeten anvisas normalt nämnderna ett anslag eller kommunbidrag. I investeringsbudge-

ten 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 inves-

teringsbudgeten med "B". 

 

Kommunfullmäktige skall förutom kommunbidragen och investeringsanslagen fatta särskilda 

beslut om skattesatsen samt fastställa ett antal taxor och avgifter. I vissa fall redovisas förändring-

ar i taxor och avgifter i budgeten, i vissa fall redovisas hela taxan i form av särskilda bilagor. 

 

Enligt av Kommunfullmäktige fastställda ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Kommun-

koncern” skall Kommunfullmäktige årligen besluta om en ram för kommunkoncernens externa 

upplåning, samt besluta om en ram för kommunens egen upplåning. All upplåning i kommun-

koncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas 

genom internbanken, som enligt riktlinjerna ska finnas under Kommunstyrelsen. I riktlinjerna 

framgår även att finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. För 2016 före-

slås en låneram för kommunens egna behov på 100 mnkr. Borås Stads vagnparks- samt skolda-

torfinansiering sker genom finansiell leasing, vilket innebär att en ram för egen nyupplåning be-

hövs även om ingen övrig belåning behöver göras i Borås Stad. För förmedlade lån till de kom-

munala bolagen föreslås att Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta nya lån upp till en ram på 

700 mnkr. Kommunstyrelsen föreslås även få bemyndigande att omsätta befintliga lån, d v s låna 

upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 

 

Kommunstyrelsen har sedan länge bemyndigats att i Kommunfullmäktiges 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 inkomster följer vad som angivits i budgeten. Samma bemyn-

digande förslås även för år 2015. 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen också bemyndigas att besluta om tilläggsanslag 

för oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kr. Kommunstyrelsen 

föreslås också bemyndigas att besluta om fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett 

belopp på högst 5 000 000 kr per förvärv/försäljning. Ärenden av principiell betydelse förutsätts 

dock prövas av Kommunfullmäktige oavsett belopp. 



 

 

Kommunstyrelsen föreslås liksom föregående år också bemyndigas att besluta om dels förbud 

mot återbesättande av vakanta tjänster, dels placering av övertalig personal på vakanta tjänster.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr) 

 Kommunfullmäktige 12 000 000 

 Revisorskollegiet 4 450 000 

 Kommunstyrelsen  

 - stadskansliet  76 100 000 

 - kommungemensam verksamhet 106 050 000 
 Valnämnden 1 000 000 

 Lokalförsörjningsnämnden  

 - fastighetsförvaltning 0  

 - övrigt 27 600 000 

 Fritids- och folkhälsonämnden  

 - fritid och folkhälsa 152 100 000 

 - föreningsbidrag 39 550 000 

 Servicenämnden 0 

 Samhällsbyggnadsnämnden 23 900 000 

 Tekniska nämnden  

 - väghållning skog parker m m 148 650 000 

 - persontransporter 61 650 000 

 Miljö- och konsumentnämnden 22 250 000 

 Kulturnämnden 143 600 000 

 Utbildningsnämnden 480 800 000 

 Arbetslivsnämnden 222 150 000 

 Sociala omsorgsnämnden 698 100 000 

 Överförmyndarnämnden 5 700 000 

 Stadsdelsnämnd Norr  

 -kommungemensam verksamhet 44 550 000 

 -stadsdelsverksamhet 963 400 000 

 Stadsdelsnämnd Väster  

 -kommungemensam verksamhet 28 800 000 

 -stadsdelsverksamhet 1 184 200 000 

 Stadsdelsnämnd Öster  

 -kommungemensam verksamhet 53 750 000 



 

 -stadsdelsverksamhet 1 070 850 000 
 

att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens investeringsverksamhet under 

perioden 2016-2018, varvid anslag i budgeten för år 2016 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 2016 till 21:31 %. 

 

att fastställa nedanstående taxor och avgifter i enlighet med särskild bilaga: 

 -Taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens ansvarsområden 

 -Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 

 -Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen 

         -Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

         -Taxa för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg 

 -Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 

 

att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 2016 förutom 

renhållningstaxan och VA-taxan som läggs fram som särskilda ärenden. 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2016 ha rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsva-

rande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2016. 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2016 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder 

under 2016, med totalt 100 000 000 kronor. 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2016 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder 

under 2016, för förmedling till kommunens bolag med totalt 700 000 000 kronor. 

 

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 fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill 

ett belopp på högst 5 000 000 kr per ärende 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av högst 2 000 000 kr till stöd för lokal 

utveckling 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag avseende barnomsorg till 

stadsdelsnämnderna  

 

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

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta tjänster samt 

 

att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2016. 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

      Christer Johansson 

      Ekonomichef 

 

 

 



postadress 501 80 Borås  besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  webbplats boras.se
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