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Kommunstyrelsens ordförande
Året som passerat har varit omvälvande och inneburit både utmaningar och utveckling. Under 2021 firade 
Borås 400 år som stad, ett firande som präglades av covid-19-pandemin och den rådande smittsprid-
ningen, men som ändå blev en lyckad och minnesvärd dag. Pandemin har under året påverkat stadens 
verksamheter genom exempelvis nedstängningar eller lägre verksamhetsvolymer. Många anställda har 
fått ställa om delar av sitt ordinarie arbete. Trots pandemin har Borås fortsatt att utvecklas.

Borås Stad redovisar ett resultat för år 2021 på 472 miljoner kronor. Det höga resultatet beror till stor del 
på att den ekonomiska återhämtningen efter pandemin gått snabbare än förväntat. Andra bidragande 
orsaker till det höga resultatet är att kommunen fått statsbidrag för merkostnader till följd av covid-19, 
att kommunen sålt mark och tomträtter på en högre nivå än tidigare och att Borås Stads nämnder klarat 
av att bedriva sin verksamhet inom budget. Resultatet är högt, men ger oss förutsättningar att fortsatt ha 
en sund och robust kommunal verksamhet också när konjunkturen viker nedåt och tiderna blir sämre.

Under året har mycket hänt. I mars antog Kommunfullmäktige stadsbyggnadsprogrammet Staden vid 
parken, en fem kilometer lång park som ska gå från Gässlösa i söder till Rya åsar i norr. Parken kommer 
att byggas i etapper, där en park kommer att färdigställas innan nästa påbörjas. Resultatet kommer sedan 
att vara ett sammanväxt pärlband av parker som går genom hela staden. Vi har också förstärkt arbetet 
med Socialt hållbart Borås, kommunens långsiktiga kraftsamling mot ojämlikhet och utanförskap. 
Under året har ytterligare två målområden tillkommit, Bostäder och närmiljö samt Förutsättningar för 
arbete. Tillsammans med God start i livet och goda uppväxtvillkor ska dessa målområden hjälpa oss ta 
oss an de utmaningar vi ser med ökade skillnader i livsvillkor för invånarna i Borås.

Vi har fortsatt att rusta upp våra skolor och bygga nya där det behövs. Arbetet med om- och tillbyggnad 
av Byttorpsskolan och Myråsskolan har fortsatt. Likaså arbetet med Strandvägens förskola i Sandared. 
Andra större projekt är den nya idrottshallen i Fristad som har byggts under året och som snart kommer 
att vara färdig. Under året har också Sjöbovallens ombyggnad blivit klar.

Borås 400-årsjubileum har firats under hela året och i hela Borås. På födelsedagen den 29 juni firade 
många med picknick och tog del av jubileumssändningen. Under dagen invigdes konstverket Devil Whirls 
vid Resecentrum och årets Boråsambassadör utsågs. Under augusti och september månad bjöd Dalsjöfors, 
Fristad, Sandared och Viskafors in till jubileumsdagar för att uppmärksamma Borås 400-årsjubileum.

Satsningen på ung omsorg med unga resurspersoner i äldreomsorgen har påbörjats under 2021. Satsningen 
ska stärka kompetensförsörjningen genom att ungdomar i högstadieåldern arbetar på vård- och omsorgs-
boenden ett par timmar på helgen. Ungdomarnas arbete är mycket uppskattat av de boende. Under året 
har också de första 350 surfplattorna lånats ut till stadens seniorer. Genom satsningen kan vi minska 
det digitala utanförskapet. Intresset för att låna surfplattor har varit stort. Under 2021 har också två 
nya gruppbostäder med särskild service enligt LSS öppnat. Färgargatan med inriktning på demens och 
Backhagsvägen med inriktning mot autism.

Klimatarbetet i Borås Stad har fortsatt. I oktober stod det klart att projektet Klimatneutrala Borås 2030 
tilldelas medel som en del i Viable Cities klimatsatsning Klimatneutrala städer 2030. Borås kommer att 
arbeta tillsammans med andra städer för att gemensamt hitta lösningar på de samhällsutmaningar som 
den globala uppvärmningen innebär.

Slutligen har vi också en ny vision för Borås. Tillsammans har invånare, 
kommun, näringsliv, akademi och civilsamhälle arbetat med att ta fram en 
vision där social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är i fokus och där vi 
tillsammans ska skapa ett gott liv för alla invånare.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare under det gångna året!

Ulf Olsson (S)

Ordförande i Kommunstyrelsen
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Årsredovisningens syfte och mål

Politiskt beslutsunderlag
En årsredovisning kan se ut på olika sätt avseende innehåll, utformning mm. Avgörande är vilket 
syfte årsredovisningen har. Detta beror i sin tur bland annat på vem som redovisar och vem man 
redovisar för, det vill säga vem som är redovisningsskyldig respektive redovisningsmottagare. I 
vissa fall handlar det om att ge korrekt och rättvisande redovisningsinformation om den eko- 
nomiska ställningen och utvecklingen, i andra fall kan årsredovisningen vara ett informationsinstrument 
med syftet att förmedla en viss bild över kommunens organisation och verksamhet. Såsom framgår nedan 
väljer Kommunstyrelsen att hålla kvar årsredovisningsdokumentet som ett politiskt beslutsunderlag. 
Det hindrar inte att vissa förändringar görs för att göra dokumentet lättillgängligare samt analysen mer 
intressant för andra målgrupper. Huvudperspektivet i årsredovisningen behålls där dokumentet i första 
hand utgör ett analyserande beslutsunderlag för Kommunfullmäktige. Årsredovisningen ska:

• tillsammans med nämndernas och bolagens årsredovisningar och revisions- 
berättelser ligga till grund för fullmäktiges prövning av ansvar för det gångna årets 
förvaltning,

• ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunkoncernens samlade finansiella 
ställning och utveckling,

• ligga till grund för Kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat ska 
regleras och

• successivt utvecklas för att kunna ge information till en vidare målgrupp.

Utgångspunkten är att respektive nämnd är redovisningsskyldig inför fullmäktige. Det är nämnderna 
och bolagen som har huvudansvaret för att årsredovisningen till sitt innehåll motsvarar ovanstående 
krav. Nämnderna och bolagens egna årsredovisningar med kommentarer och analyser förelägges 
Kommunfullmäktige som särskilda bilagor. Årsredovisningen är i sin analys också framåtsyftande. Den 
ekonomiska utvecklingen gör sällan halt vid årsskiftet varför redovisningen av året som gått tillsammans 
med de första skatteprognoserna för det nya året kan ge värdefullt underlag för nya slutsatser.

Avstämning mot mål och resurser
Utvecklingen mot målstyrning och ramanslag på nämndnivå, med stor frihet för nämnderna att själva 
avgöra hur resurserna ska användas, ökar kraven på kontroll i form av uppföljning, utvärdering och 
analys av verksamhetens resultat med avseende på måluppfyllelse, resursanvändning, prestationer och 
effekter. Detta innebär att Kommunfullmäktige av årsredovisningen måste kunna få information om 
hur nämnderna följt Kommunfullmäktiges riktlinjer för verksamheten, om de mål som fastställts i 
budgeten uppnåtts och hur effektivt anvisade resurser använts. Detta tillbakablickande syfte ställer 
krav på nämndvisa avstämningar mot budget såväl vad gäller ekonomiska mått i form av kostnader och 
intäkter m.m. som prestationer.

Årsredovisningen ska också ge Kommunfullmäktige underlag för planering och utveckling av verksam-
heten. Detta framåtsyftande motiv ställer bland annat krav på att det i verksamhetsanalyserna redovisas 
problem och utvecklingstendenser, som bland annat kan beaktas i kommande budgetarbete.

Årsredovisning 2021  |  Årsredovisningens syfte och mål
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Samlad bild
Årsredovisningen har ett viktigt syfte i att ge Kommunfullmäktige en så rättvisande bild som möjligt 
över kommunkoncernens finansiella ställning och utveckling. Med kommunkoncernen menas i detta 
sammanhang inte bara den verksamhet som drivs under så kallade offentligrättsliga former. Även sådan 
verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar eller 
handelsbolag ska ingå i redovisningen. Motivet bakom kravet på en så kallad sammanställd redovisning 
är att en stor del av verksamheten i landets kommuner idag drivs under så kallade privaträttsliga former 
och att bilden av kommunens ekonomiska ställning därmed påverkas av om de kommunala företagen 
tas med eller inte. Kommunen och dess företag måste ses som en ekonomisk beslutsenhet, för vilken 
Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret, såväl ekonomiskt som politiskt. De förtroendevalda måste 
därför ges möjlighet att göra en samlad bedömning av kommunens totala ekonomiska engagemang.

Utveckling
För att årsredovisningen också ska kunna bli en tillgång för en vidare målgrupp kommer dokumentet 
successivt att utvecklas. Förutom en tydligare struktur så eftersträvas analys och ökad tillgänglighet. Ett 
mål i kommande årsredovisningar blir att utveckla beskrivningen av kvalitet. Inte minst är det externa 
perspektivet viktigt, det vill säga hur medborgaren upplever verksamheten. Medborgarperspektivet stärks 
också av den utveckling av verksamhetsmål som lagstiftningen ställer. Verksamhetsmålen innebär ett 
arbete med att kunna beskriva och koppla ekonomi, verksamhet och kvalitet med utgångspunkt från 
medborgarna och brukarna.

Ackumulerat resultat
Vid behandling av årsredovisningen ska Kommunfullmäktige också besluta om hur nämndernas resultat 
för det gångna året ska regleras. Enligt kommunens regler för budget- och verksamhetsuppföljning ska 
nämndernas resultat, såväl positiva som negativa, balanseras över till nästkommande år. Nämnderna 
redovisar i samband med nämndbudgeten eller i årsbokslutet hur de planerar använda sina ackumulerade 
resultat, under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer dem i årsredovisningen. Hur de ackumu-
lerade resultaten behandlas kan anpassas efter konjunkturläge och grundbudgetens styrka och säkerhet.

Årsredovisning 2021  |  Årsredovisningens syfte och mål
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Året som gick i Borås
2021 var året då Borås fyllde 400 år. Feststämningen dämpades förstås av covid-19. Det blev ännu ett år 
präglat av pandemin och restriktionerna i dess spår. Medarbetare i vård och omsorg, i skola och förskola, 
fortsatte att slita hårt. Kronprinsessan gratulerade Borås på distans på födelsedagen.

Knappt hade ett utvärderingsföretag berömt Borås Stads krisledningsarbete, förrän det var munskydd 
på i kollektivtrafiken igen och fortsatt distansundervisning i gymnasieskolan. Det var inte sista gången 
detta udda år som nya råd och restriktioner skulle tillkännages vid direktsända presskonferenser med 
regeringen, Folkhälsomyndigheten och andra. Året började också med stängda mötesplatser och restau-
ranger för seniorer. Så mycket roligare då att SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) Öppna jämförelser 
visade bra resultat för Borås Stads gymnasieskolor. Andelen elever som når gymnasieexamen inom 4 år 
ligger till exempel betydligt över riksgenomsnittet.

I mars klubbade Kommunfullmäktige stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken, vilket innebär att 
en fem kilometer lång park kommer att skapas från Gässlösa i söder till Rya åsar i norr, via Norrby och 
rakt igenom Pulsenområdet, där utvecklingsarbetet redan är i gång. På Borås födelsedag den 29 juni 
döptes det gröna stråket till Viskans park, ett förslag från de kloka Boråsbarnens namntävling.

Socialt hållbart Borås, kommunens långsiktiga kraftsamling mot ojämlikhet och utanförskap, varvar 
upp och vidgas. Till målområdet ”God start i livet och goda uppväxtvillkor” fogas nu ytterligare två med 
fokus på bostäder och närmiljö respektive förutsättningar för arbete. Ett resultat av kraftsamlingen är 
att Arenaskola Sjöbo, med dans, fotboll och annat skoj för eleverna efter skoldagens slut i samarbete med 
föreningsliv, bostadsbolag och andra aktörer startar i Sjöboskolans idrottshall. Ett annat är KAA-enheten, 
som fångar upp unga som hoppat av skolan och hjälper dem tillbaka till studier eller annan verksamhet.

Den 29 maj invigs Borås konstbiennal med verk av 25 svenska och internationella konstnärer i stads-
rummet, på Konstmuseet och Textilmuseet. På Borås soliga födelsedag den 29 juni invigs amerikanska 
konstnären Alice Aycocks Devil whirls med placering vid Resecentrum. Mot bakgrund av pandemin 
passade många boråsare på att fira med picknick med nära och kära på sina smultronställen.

Kommunstyrelsen säger ja till det huvudförslag på dragning av ny järnväg mellan Göteborg och Borås som 
Trafikverket presenterat. Det innebär dragning i korridor Osdal, söder om riksväg 40 och Viaredssjön. 
Banan viker sedan av mot Borås C, som blir stationsläge för regionaltåg till Göteborg. I november 
meddelar Härryda kommun att man inte står bakom Trafikverkets förslag till lokalisering, och verket 
väljer därför att pausa fortsatt arbete i kommunen. Det kommer sannolikt att försena projektet flera år.

En ny vision om framtidens Borås spikades av Kommunfullmäktige efter nära samverkan med boråsarna, 
näringsliv, föreningsliv och akademi. Fokus i den nya visionen är just samverkan, utvecklingsmöjligheter 
och omsorg om människor och miljö.

Den 1 september öppnar Borås Stad åter sina mötesplatser för seniorer. Besök på vård- och omsorgsbo-
enden förenklas.

I oktober står det klart att projektet Klimatneutrala Borås 2030 beviljas 4,9 miljoner kronor. 23 svenska 
städer kommer i programmet Viable cities att samverka för att hitta lösningar på problem och utma-
ningar i klimatarbetet.

I maj bryter en storbrand ut och härjar på taket till Willys i Knalleland.

I slutet av 2021 återfår covid-19-pandemin kraft och sätter än en gång hård press på främst vård och 
omsorg i Borås och resten av landet.

Årsredovisning 2021  |  Året som gick i Borås
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Förvaltningsberättelse

Översikt över verksamhetens utveckling

Kommunkoncernens resultat och finansiella ställning
Med koncernens resultat och ställning avses hela kommunkoncernen, där Borås Stad tillsammans 
med samtliga bolag inkluderas i en sammanställd redovisning där koncerninterna mellanhavanden är  
eliminerade.

Nyckeltal kommunkoncernen, mnkr 2021 2020 2019 2018 2017

Resultat före skatt 593 443 89 380 -36

Resultat i % av intäkter, skatter och bidrag 5,2 4,0 0,9 3,6 -0,4

Verksamhetens nettokostnader 6 434 6 261 6 291 5 821 6 047

Soliditet, % 35 34 33 34 37

Soliditet inkl. pensionsåtaganden inom linjen, % 28 27 25 25 26

Balansomslutning 20 304 19 129 18 624 17 630 15 203

Nettoinvesteringar 1 524 1 229 2 048 3 002 2 426

Självfinansieringsgrad, % 94,6 95,2 41,7 31,0 39,4

Totala låneskulden 10 131 9 724 9 538 8 520 6 372

Antal anställda 11 227 11 163 11 038 11 006 10 754

Omsättningen för kommunkoncernen uppgick till 10,9 miljarder kronor (mdkr). Enskilt före eliminering 
av koncerninterna poster uppgick kommunens omsättning till 9 mdkr och bolagens till 2,4 mdkr. Det 
sammanställda resultatet före skatt för hela Borås Stads kommunkoncern blev 593 mnkr. Enskilt före 
eliminering redovisas resultat från Borås Stad på 472 mnkr, bolagskoncernen Borås Stadshus 102 mnkr 
och bostadsbolagen 46 mnkr.

Det sammanställda resultatet var 150 mnkr bättre än 2020. Resultatförbättringen kan främst kopplas till 
kommunen som redovisar ett resultat som är 188 mnkr bättre än 2020, till följd av höga skatteintäkter 
och realisationsvinster. Stadshuskoncernen redovisar också ett bättre resultat än föregående år, främst 
till följd av kraftigt ökad omsättning i Borås Energi och Miljö AB samt Borås Djurpark & Camping 
AB. Däremot redovisar bostadsbolagen ett lägre resultat än 2020, då resultatet stärktes av en reavinst 
vid försäljning av en fastighet. Liksom 2020 syns lägre kostnader för underhåll och renoveringar i flera 
bostadsbolag till följd av Coronapandemin.

Den sammanställda eliminerade balansomslutningen var 20,3 mdkr. Balansomslutningen ökar 
årligen i takt med ökad investeringsnivå. Nettoinvesteringarna uppgick under 2021 till 1,5 mdkr. 
Investeringstakten är fortsatt hög, främst i bolagen, men även kommunens investeringar ökar. Nivån 
är lägre än de senaste åren då Borås Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärme- och avlopps-
reningsverk (EMC) slutfördes 2019.

Stora delar av bolagens investeringar lånefinansieras men då flera bolag visar bättre resultat 2021 är det 
en större andel av investeringarna som bolagen klarar att finansiera själva. Den totala låneskulden fort-
sätter dock att öka och uppgick per 2021-12-31 till 10,1 mdkr, varav den räntebärande skulden endast 
har ökat med ca 80 mnkr och uppgick till 9,6 mdkr (9,5 mdkr föregående år).  

Årsredovisning 2021  |  Förvaltningsberättelse
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Kommunens resultat och finansiella ställning

Nyckeltal kommunen, mnkr 2021 2020 2019 2018 2017

Årets resultat 472 284 99 318 198

Resultat i % av intäkter, skatter och bidrag 6,7 4,2 1,5 5,1 3,3

Verksamhetens nettokostnader 6 662 6 532 6 409 5 998 5 903

Soliditet exkl internbanken, % 75 72 72 74 72

Soliditet inkl pensionsåtaganden inom linjen, % 57 53 52 53 51

Balansomslutning 7 764 7 482 7 062 6 723 6 455

Nettoinvesteringar 632 419 620 821 495

Självfinansieringsgrad investeringar, % 137 152 52 32 49

Långfristig låneskuld 0 0 0 0 0

Antal anställda 10 370 10 296 10 173 10 172 9 926

Folkmängd 114 091 113 714 113 179 112 178 111 026

Skattesats, % 21.31 21.31 21.31 21.31 21.31

Omsättningen för kommunen uppgick under året till 8,3 miljarder kronor (mdkr). Det är en ökning 
med 1,6 % jämfört med förra året. Ser man till verksamhetens nettokostnader är ökningen låga 2,0 % 
och beror bl.a. på en fortsatt hög nivå på realisationsvinster vid försäljning av fastigheter och mark under 
2021 som definitionsmässigt bokförs under verksamhetens intäkter. Nämndernas nettokostnader ökade 
med endast 1,7 % delvis p.g.a. effekter av pandemin.

Resultatet för Borås Stad blev hela 472 mnkr och är 392 mnkr bättre än budget och klart över vårt 
finansiella mål som ligger i intervallet 2-3 % av skatter- och generella statsbidrag. År 2021 uppgick nivån 
till 6,7 % och beror till stor del på ökade skatteintäkter till följd av förbättrade skatteunderlagsprognoser 
löpande under året.

Investeringsnivån under året ökade med 213 mnkr till 632 mnkr och beror främst på att flera objekt 
redan förra året blev försenade p.g.a. pandemin och fick då flyttas framåt i tid. Detta har påverkat nivån 
uppåt i viss mån. Den långfristiga låneskulden för kommunen är fortsatt noll men utvecklingen mot 
en förmodat högre investeringsnivå framåt kan ge ett krympande rörelsekapital som kan innebära att 
även kommunen kan behöva viss långfristig lånefinansiering framöver. I dagsläget finns det dock ett 
betryggande rörelsekapital.

Årsredovisning 2021  |  Förvaltningsberättelse
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Den kommunala koncernen
I nedanstående bild framgår den kommunala koncernen per 2021-12-31. Koncernen utgörs av Borås 
Stads nämnder, de kommunala bolagen samt de förbund i vilka Borås Stad har ekonomiska åtaganden 
överstigande 20 %.

Bolagsformen är vald för att verksamheten antingen bedrivs på konkurrensutsatt marknad, kommersi-
ell marknad och/eller att bolagsformen anses utgöra en lämplig organisationsform av andra skäl. Bolagens 
ekonomi är tydligt avgränsad från stadens. Bolagen leds av politiskt tillsatta styrelser med undantag för 
Inkubatorn i Borås AB som har en professionell styrelse, och BoråsBorås TME AB där hälften av leda-
möterna utses av minoritetsägaren.

Nämnderna
Borås Stad bedriver huvuddelen av sin verksamhet genom 17 olika nämnder samt Stadsrevisionen.

Stadsrevisionen

Valberedningen

Arvodesdelegationen

Krisledningsnämnden

Valnämnden Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden

Arbetslivsnämnden
Individ- och familjeomsorgs-

nämnden

Tekniska nämnden

Sociala omsorgsnämnden

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Överförmyndarnämnden

Vård- och äldrenämnden Fritids- och folkhälsonämnden Kulturnämnden Samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och konsument-
nämnden Lokalförsörjningsnämnden Servicenämnden

Borås Stads nämnder

Kommunen anlitar privata utförare inom följande områden: hemtjänst, äldreboenden, gruppbostäder 
LSS, daglig verksamhet, boenden IFO vuxen samt företagshälsovård.
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Stadsrevisionen
Stadsrevisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas kontrollorgan när det gäller efterlevnaden 
av kommunala beslut och aktuell lagstiftning. Revisorernas uttalanden i revisionsberättelser ligger till 
grund för ansvarsprövning.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna för-
valtningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen 
ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och 
kommunalförbund.

Valnämnden
Nämnden verkställer kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige och 
Kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar.

Förskolenämnden
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg 
som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. I detta ansvar ingår ansvaret för 
förskolan och annan pedagogisk omsorg avseende barn i åldrarna 6 månader och längst till den ålder 
som gäller för respektive insats jämlikt skollagen.

Grundskolenämnden
Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, grund- 
särskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra skol-
författningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för 
barn och ungdom som nämnden ansvarar för.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen för den 
del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, gymnasie- 
särskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning för vuxna, 
utbildning i svenska för invandrare samt inom yrkeshögskolan. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom elevhälsan i gymnasieskola och 
gymnasiesärskola.

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Socialtjänsten och vad 
som i lag sägs om Socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg. Ansvaret gäller med 
undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt Kommunfullmäktiges beslut åvilar 
Arbetslivsnämnden eller annan uppgift enligt Socialtjänstlagen som Kommunfullmäktige har beslutat 
ska åvila, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden eller annan nämnd.

Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser och beslutar 
om försörjningsstöd. Vidare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. 
Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring 
samt integration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och 
förvaltningsområde för finska.
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Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och  
service till vissa funktionshindrade (LSS). Finns behov av kompletterande insatser för målgruppen enligt 
socialtjänstlagen ansvarar Sociala omsorgsnämnden för detta. Nämnden fullgör också kommunens 
uppgifter enligt socialförsäkringsbalken 51 kap, rörande assistentersättning. Sociala omsorgsnämnden 
ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd vad avser 
barn och unga upp till 18 år och personer med psykiska funktionsnedsättningar inkl. hemsjukvård. För 
boendestöd som enda insats ansvarar Sociala omsorgsnämnden.

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt för-
äldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt annan lag 
och författning.

Vård- och äldrenämnden
Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser äldre och 
personer med demenssjukdom och andra personer från 18 år och äldre och som endast har behov av 
bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, trygghetslarm, dagverksamhet 
och bostadsanpassningsbidrag. För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala omsorgsnämnden.

Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande folkhälso-
arbete, främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov 
av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet

Kulturnämnden
Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås till en bra och attraktiv stad att leva i. En stad 
som ger alla invånare möjligheter till information, kunskap och upplevelser för att kunna ta aktiv del 
i den demokratiska processen och utvecklas som människa. Kulturnämnden ska i detta syfte bedriva 
biblioteksverksamhet, musei- och utställningsverksamhet, teater, dans- och musikverksamhet inklusive 
kulturskola, filmverksamhet och annan kulturell verksamhet.

Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och har 
det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen). Nämnden fullgör 
också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- 
och byggväsendet.

Miljö- och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt Kommunfullmäktiges beslut ska fullgöras av 
annan nämnd.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, vägar, broar och parker samt iordningsställd allmän 
platsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är markägare. Nämnden 
ansvarar också för förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske, samordning 
av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor till och från daglig verk-
samhet, planering och samordning av skolskjutsar samt uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om 
riksfärdtjänst.
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Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden har till huvuduppgift att svara för Borås Stads lokal- och anläggningsför- 
sörjning där det inte särskilt ankommer på annan. Nämnden ska ansvara för den tekniska och ekono-
miska förvaltningen och vara samordnande och verkställande organ vid ny- och ombyggnationer av 
verksamhetsfastigheter samt anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet.

Servicenämnden
Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är bl.a. att utföra tjänster rörande anläggnings- och underhålls-
arbeten för gator och vägar, broar, parker samt övriga allmänna platser, anläggning och underhåll av 
ledningsnät för vatten och avlopp. Servicenämnden tillhandahåller också service beträffande utskrifts- 
enheter, kopiering o dylikt samt administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, per-
sonal- och löneadministration)

 

Uppdragsföretag
Ett uppdragsföretag är en annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 
3:12 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet, men där överlämnandet skett så att ett bety-
dande inflytande inte erhållits. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig 
upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. I följande tabell har nämnda kommunala 
entreprenader bedrivits inom Borås Stad 2021. Friskolor definieras inte som kommunala entreprenader 
eftersom de tillkommer genom avtal med staten.

Uppdragsföretag 2021

Verksamhetsområde Bruttokostnad  
Uppdragsföretag, tkr

Andel uppdragsföretag Bruttokostnad totalt inkl 
uppdragsföretag, tkr

Gruppbostad LSS 59 807 23,1 % 258 450

LOV Hemtjänst 37 253 10,6 % 350 376

Äldreboenden 100 225 14,8 % 679 263

Boende IFO Vuxen 6 406 38,8 % 16 519

LOV Daglig verksamhet 20 558 29,3 % 70 113

Årsredovisning 2021  |  Förvaltningsberättelse



 14

Bolagen
Borås Stad äger, direkt eller indirekt via moderbolaget Borås Stadshus AB, 13 bolag samt har ekonomiska 
åtaganden i två kommunalförbund.

Borås Stads bolag och förbund
När inget annat anges äger Borås Stad 100 %

STADSHUSKONCERNEN BOSTADSBOLAGEN

Borås Stadshus AB

BoråsBorås TME AB
Ägarandel 91 %

Borås Energi 
och Miljö AB

Borås Elnät AB

Borås kommuns
Parkerings AB

Industribyggnader 
i Borås AB

(dotterbolag Eolus 6 
AB och Kv Strömsdal 

3 AB)

Akademiplatsen 
AB

Borås Djurpark 
& Camping AB

Inkubatorn i Borås AB

AB SandhultsbostäderFristadbostäder AB

AB Toarpshus

Viskaforshem AB Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund

Ägarandel: 50 %

Boråsregionen Sjuhärads
Kommunalförbund
Ägarandel: 55 %

AB Bostäder i Borås
MODERBOLAG

DOTTERBOLAG

FÖRBUNDEN

Bolagen utgör organisatoriska enheter i kommunens verksamhet och är underordnade Kommunfullmäktige 
i Borås. Bolagen står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Förhållandet till kommunen 
regleras genom bolagsordning, specifikt ägardirektiv samt gemensamt ägardirektiv.

Moderbolaget Borås Stadshus AB har fått i uppdrag att främja en aktiv ägarstyrning av Borås Stads 
samtliga hel- och majoritetsägda bolag. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa 
nytta för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden.

Förutom i ovanstående bolag och förbund har kommunen även ägarandelar och/eller ägarintresse i 
följande organisationer som inte räknas in i kommunkoncernen:

• Inera AB 0,2 %

• Kommentus-Gruppen AB

• Kommuninvest Ekonomisk förening 1,5 %

• PROTEKO

• Blå Stjärnans Djursjukhus

• Tolkförmedling Väst
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Stadshuskoncernen

Borås Stadshus AB - moderbolaget
Syftet med bolagets verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs 
genom dess dotterbolag.

Borås Energi och Miljö AB
Det grundläggande motivet för Borås Stad att äga bolaget är att trygga en viktig infrastruktur för kom-
muninvånarna. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande främja 
en god och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avloppsverksamhet.

Borås Elnät AB
Det grundläggande motivet för Borås Stad att äga bolaget är att trygga en viktig infrastruktur för 
kommuninvånarna. Syftet med bolaget är att främja distribution av el samt utbyggnad av datakom- 
munikation inom Borås Stad.

Borås Djurpark & Camping AB
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva djurpark och i samband därmed idka 
annan besöksstimulerande verksamhet.

Borås Kommuns Parkerings AB
Syftet med bolagets verksamhet är att utveckla parkeringsverksamheten och verka för goda parkerings-
möjligheter.

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag
Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lämpliga industrilokaler för näringslivets behov 
samt utbildningslokaler. Bolaget ska kunna vara en aktör i den kommunala exploateringsverksamheten.

BoråsBorås TME AB
Bolagets syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare 
och besökare inom turism, möten och evenemang. Bolaget ägs till 9 % av Borås Näringslivs Ekonomisk 
Förening.

Akademiplatsen AB
Bolagets syfte är att driva och utveckla området kring Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samordnande 
funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, Textile Fashion Center. Bolaget ska samverka 
för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsutveckling.

Inkubatorn i Borås AB
Syftet med bolagets verksamhet är att främja skapandet av fler företag i Boråsregionen.

Bostadsbolagen

AB Bostäder i Borås
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad.
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Fristadbostäder AB
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad (Fristad med omnejd).

AB Sandhultsbostäder
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad (Sandhult, Sjömarken och Sandared).

AB Toarpshus
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad (Dalsjöfors, Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike och Rångedala).

Viskaforshem AB
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås Stad (Viskafors, Rydboholm och Svaneholm).

Förbunden

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med syfte att driva räddnings- 
tjänsten i en gemensam organisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo 
och Ulricehamn. Borås Stads ägarandel är 50 %.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är ett samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är medlem utan 
beslutanderätt. Förbundet ska stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion, stödja 
kommunerna i deras samverkan samt samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen. 
Borås Stads ägarandel är 55 %.
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk  
ställning

Koncernens förutsättningar
I detta avsnitt beskrivs Borås samhällsutveckling utifrån ett omvärldsperspektiv med utgångspunkt i 
olika faktorer i samhällsekonomin som har påverkan på koncernen och som bedöms som viktiga för 
Borås Stads utveckling.

Pandemin är långt ifrån över och det är fortsatt svårt att överblicka vilka långsiktiga konsekvenser det 
får för kommunsektorn.  Den svenska staten har genomfört stora insatser för att dämpa pandemins 
påverkan på ekonomin och vändningen i ekonomin har gått relativt snabbt tack vare dessa stimulanser. 
Trots sysselsättningsuppgången efter pandemins första fas låg antalet arbetade timmar lägre än före 
pandemin (okt) och Sverige befinner sig fortfarande i en lågkonjunktur. Prognosen för när Sverige tros 
nå en nivå på arbetade timmar motsvarande en normalkonjunktur är mitten på 2023. Vi går nu in i 
en period med lägre befolkningstillväxt vilket kommer att leda till en arbetskraftsbrist. Det är främst 
gruppen över 80 år som beräknas öka snabbast, medan befolkningen i arbetsför ålder ökar långsamt. 
Det är därför av stor vikt att sysselsättningsgraden ökar och det ställer krav på oss att förändra arbetssätt 
och i högre grad använder tekniska lösningar som till exempel ger invånaren möjlighet att själva göra 
delar av tjänster som idag kräver personella resurser.

Borås är den näst största staden i folktäta Västra Götalandsregionen. 1,5 miljoner människor bor inom en 
10-milsradie. Med 114 091 invånare är Borås landets trettonde största kommun. Förutom centralorten 
finns det 20 tätorter i kommunen, de största är Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Borås fort-
sätter att växa och kommunen ökade under året med 377 personer. Det föddes 1 298 barn vilket är 92 
barn fler än under 2020 . Antalet avlidna minskade under 2021 och uppgick till 1023 personer jämfört 
med 1141 personer under föregående år. Under året har 5 610 personer flyttat till kommunen samtidigt 
som 5 545 personer flyttade från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 65 personer. Det är ett 
lägre flyttnetto jämfört med föregående år och det är främst utflyttningen som har ökat med 471 personer.

Borås har en hög ambition när det gäller att vara en attraktiv kommun för företagande och nyetableringar 
och ett bra företagsklimat är viktigt för att kunna nå ambitionen. Årets rankning av företagsklimatet var 
inte i linje med stadens ambition. I Svenskt Näringslivs årliga rankning hamnar Borås på plats 134 av 290 
kommuner och det är ett tapp med 25 platser jämfört med föregående år. I jämförelse med de 15 största 
städerna har vi gått från plats 1 till 5 i rankingen för ”det sammanfattande omdömet om företagsklimatet 
i kommunen”. Här har Borås tappat 0,04 betygsenheter, en liten skillnad som har fått stor effekt på den 
totala rankingplaceringen, både i jämförelse med landet som helhet och med jämförbara kommuner.

En god ekonomi är viktig för koncernen och är ett grundläggande villkor för att kunna uppnå de sociala 
och välfärdspolitiska mål som är syftet med koncernens verksamhet. En balanserad finansiell utveck-
ling är en förutsättning för att kommunens service ska kunna behållas och utvecklas. Med en fortsatt 
positiv befolkningsutveckling kommer Borås att behöva göra fortsatt stora investeringar, bland annat 
inom infrastruktur, offentliga verksamhetslokaler och bostäder. I takt med att befolkningen ökar ställs 
förändrade krav på utökad kommunal service. Dessutom behöver anpassningar göras för att möta de 
demografiska förändringar som förväntas påverka de kommande årens skatteintäkter. Detta innebär att 
prioriteringar blir nödvändiga.

De senaste årens investeringar har inneburit att koncernens låneskuld har ökat mycket och vid utgången 
av år 2021 uppgick den räntebärande låneskulden till 9,6 mdkr. En ökad låneskuld innebär en ökad 
känslighet för ränteförändringar och de stora investeringsvolymerna tar resurser från verksamheterna i 
anspråk i form av avskrivningar och räntekostnader. Det blir allt tuffare att uppnå de finansiella målen 
inom både kommunen och bolagen och det ställer högre krav på positiva resultat framöver. Vi har 
befunnit oss i en längre period med lågränteläge och prognoserna framöver förevisar högre räntor. Det 
ställer högre krav på verksamheterna och det blir viktigt att ständigt se över och anpassa verksamheterna 
till dessa förutsättningar
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Finansverksamheten
Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för finansverksamheten för hela Borås kommunkoncern, 
det vill säga både för verksamhet som bedrivs inom stadens förvaltningsorganisation och för bolag som 
staden äger. Riktlinjerna reglerar ramarna för den totala finansverksamheten. Kommunstyrelsen har 
också fastställt regler för finansverksamheten.

Internbanken
Det övergripande målet med finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till god 
ekonomisk hushållning främst genom att säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital 
med betryggande riskkontroll.

Finansverksamheten bedrivs utifrån Kommunfullmäktiges styrdokument "Riktlinjer för finansverk-
samhet- Borås kommunkoncern". Enligt dessa riktlinjer ska det under Kommunstyrelsen finnas en 
internbank. Internbanken, som är samma juridiska enhet som Borås Stad, ansvarar för kapital- och 
räntebindning samt för all upplåning för kommunkoncernen. För de löpande likviditetsflödena i staden 
finns ett gemensamt koncernkontosystem som är förutsättning för att samla upp och nettoredovisa bola-
gens kapitalflöden. Det innebär att det är först när det totala saldot i koncernkontosystemet blir negativt 
som det uppstår ett behov av extern finansiering. Internbanken eftersträvar att låna ut till kommunens 
bolag till en marknadsmässig räntesats.

Internbanken följer månadsvis upp verksamheten genom en finansrapport till Kommunstyrelsen.

Internbankens resultat, mnkr

2021 2020

Ränteintäkter utlåning till bolagen* 118,8 121,7

Räntekostnad internbankens upplåning -86,4 -89,1

Internbankens administrativa omkostnader -1,6 -1,7

Resultat Internbanken 30,8 30,9

* Räntesättning för att åstadkomma marknadsmässig utlåning till bolagen.

Det positiva resultatet för internbanken är en följd av att bolagen ska finansieras med marknadsmässiga 
villkor. Det innebär att prissättningen ska spegla den skillnad i kostnad som respektive bolag bedöms 
ha för att finansiera sig på egna meriter jämfört med kommunen och har sin grund i lagkrav på konkur-
rensneutralitet. Eventuell skillnad i resultatet mellan år förklaras främst av förändringar i den mark-
nadsmässiga prissättningen samt förändringar i lånevolym.

Kreditbetyg
Under året har Borås Stad behållit sin rating på AA+ från Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor. 
Kommunen har en rating främst för att få tillgång till kapitalmarknaden, dels genom kortfristig upplåning 
i certifikatprogram och dels genom långfristig upplåning i obligationsprogram. Den nuvarande ratingen 
innebär att det för en extern långivare är förknippat med en låg risk att låna ut pengar till Borås stad och 
det ger staden goda förutsättningar till kapitalanskaffning med fördelaktiga lånevillkor.

Likviditet
Enligt Kommunfullmäktiges antagna riktlinjer för finansverksamheten är ett av internbankens syfte 
att tillgodose verksamhetens behov av finansiering och trygga tillgången på kapital. Det innebär att 
minst 100% av de närmsta 12 månaders kapitalförfall ska täckas av kreditlöften och tillgänglig likvi-
ditet. Dessutom följs koncernens verksamhet löpande genom likviditetsprognoser avseende framtida 
kassaflöden för att kunna planera koncernens upplåning och på så vis säkerställs tillgången på kapital.

Internbanken tecknar kreditlöften med olika banker för att säkra tillgången på likviditet som bered-
skap för störningar på kapitalmarknaden. Den 31 december 2021 uppgick tecknade kreditlöften till 
2,8 miljarder kronor och kreditlöftena är fördelade på fyra olika motparter. Därutöver finns också en 
kontokredit på 0,4 miljarder kronor.
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Upp- och utlåning
Internbankens upplåning sker främst genom extern upplåning samt till en mindre del inlåning från de 
bolag och förbund i kommunkoncernen som har positiv kassa. Den externa upplåningen består främst 
av emissioner av certifikat och obligationer på kapitalmarknaden samt finansiering hos Kommuninvest. 
Internbankens upp- och utlåning uppgick 2021 till följande:

Internbankens upp- och utlåning, mnkr

2021-12-31 2020-12-31 Förändring

Internbankens utlåning till bolagen * 9 570,5 9 493,2 77,3

Internbankens upplåning, intern 224,6 -298,1 522,7

Internbankens upplåning, extern * -9 795,1 -9 195,1 -600,0

*varav 195,1 miljoner (195,1) kronor avser direktfinansiering mellan bolag och bank.

Internbankens utlåning ökade med drygt 77 miljoner kronor till följd av att AB Bostäder i Borås och 
Viskaforshem AB ökade sina skulder med knappt 190 miljoner kronor respektive knappt 75 miljoner 
kronor samtidigt som Borås Energi och Miljö AB, IBAB-koncernen, Borås Djurpark & Camping AB 
och Borås Elnät AB minskade sina skulder med totalt 188 miljoner kronor. Internbanken har under 
slutet av året byggt upp likviditet för att möta en förfallande obligation i början av 2022, vilket medför 
att upplåning per 2021-12-31 överstiger utlåningen.

Av internbankens externa upplåning utgörs 3 miljarder kronor av så kallade gröna lån. Det innebär att 
cirka en tredjedel av den totala upplåningen är gjord med Borås Energi och Miljö AB:s gröna tillgångar 
som bas.

Nyckeltal

2021 2020

Genomsnittlig marknadsränta, 3 mån STIBOR, % -0,04 -0,23

Genomsnittlig reporänta, Riksbanken, % 0,00 0,00

Genomsnittlig ränta upplåning, %*) 1,00 1,02

Genomsnittlig ränta utlåning till bolagen, %*) 1,34 1,37

Kapitalbindning per 31 december, år 4,86 5,17

Räntebindning per 31 december, år 4,85 5,11

Inklusive koncernens samtliga räntederivat.

Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer ska prissättningen på utlåningen till stadens bolag baseras på 
marknadsmässiga villkor. Detta har sin grund i lagstiftning för allmännyttiga kommunala bostadsbolag 
och EU:s konkurrenslagstiftning. Under året har varje bolag betalat ett individuellt satt marknadsmässigt 
pris utifrån sina förutsättningar och andel konkurrensutsatt verksamhet.

Kommunstyrelsens regler för finansverksamheten innehåller ett intervall för genomsnittlig kapitalbind-
nings- och räntebindningstid mellan 1,5 år - 3,5 år med ett riktvärde på 2,5 år. Vid utgången av 2021 
var den genomsnittliga kapitalbindningstiden 2,38 år och den genomsnittliga räntebindningstiden var 
2,37 år.
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Avstämning mot finanspolicy, exklusive EMC

Nyckeltal Mål Mandat Utfall Uppfylld

Kapitalbindning 2,5 år 1,5 - 3,5 år 2,38 år Ja

Räntebindning 2,5 år 1,5 - 3,5 år 2,37 år Ja

Räntejustering < 1-år 0 -50 % 30 % Ja

Likviditet 12 m > 100 % > 100 % 152 % Ja

Riskhantering
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker och dels i form 
av operativa risker. Internbankens målsättning är att minimera riskerna till en rimlig kostnad med 
utgångspunkt i uppsatta riskmandat.

Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en ökad 
kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Risken hanteras genom av Kommunstyrelsen beslutade 
riskmandat för kapitalbindning.

Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar kommun- 
koncernens finansnetto negativt. Risken hanteras genom av Kommunstyrelsen beslutade riskmandat 
för räntebindningar och ränteförfall. Den del av ränterisken som har hanterats med ränteswappar har 
för hela kommunkoncernen inneburit en ökad räntekostnad under året med 18,2 miljoner kronor (19,7) 
jämfört med helt rörlig ränta. Det motsvarar en ökad räntesats på cirka 0,2 % (0,2 %).

Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet innebär. 
Risken hanteras genom Kommunstyrelsens beslutade riskmandat för derivatinstrument. Internbanken 
har avtal med flera motparter med hög kreditvärdighet.

Ränteswappar Nom belopp Värde Rating Nya derivat

Swedbank 0 0,00 A+ Ja

Nordea bank 1 100 -6,72 AA- Ja

Danske bank 830 -3,23 A Ja

Skandinaviska enskilda banken 135 -2,1 A+ Ja

Svenska Handelsbanken 550 2,23 AA- Ja

Royal Bank of Scotland 10 -0,23 BBB Nej

Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar. I finan-
sverksamheten uppkommer valutarisker om upplåning eller placering sker i utländsk valuta. Valutarisker 
i finansverksamheten ska omedelbart valutasäkras. Interbanken har per 2021-12-31 inga valutarisker.

Operativ risk
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, fel orsa-
kade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa riskerna begränsas av intern kontroll, 
uppföljning och rapportering.
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Kommunens förutsättningar

Den övergripande finansiella strategin
Borås Stads övergripande finansiella mål är att soliditeten, med det menas den del av kommunens till-
gångar som finansieras med egna medel, ska uppgå till ca 80 %. Soliditetens utveckling beror på två 
faktorer, dels det årliga resultatet, dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om tillgångarna ökar i 
snabbare takt än det egna kapitalet. En sänkt soliditet innebär en ökad lånefinansiering och på sikt högre 
finansiella kostnader. En ökad soliditet innebär å andra sidan en ökad internfinansiering av tillgångarna 
och lägre finansiella kostnader. En balanserad finansiell utveckling förutsätter en bibehållen relation 
mellan det egna kapitalet och tillgångarna. Sambandet mellan resultat, tillgångsökning och soliditet 
illustreras i nedanstående bild.

Intäkter

Kostnader

Förändring av
omsättningstillgångar

Förändring av
anläggningstillgångar

Resultat

Tillgångsförändring

Resultat/tillgångsförändring

Soliditetsmål

Konkret innebär soliditetsmålet vid en normal investeringsvolym, att 80 % av den årliga tillgångs- 
ökningen finansieras internt med överskott från verksamheten (resultat + avskrivningar) och resterande 
20 % med externa medel, dvs. med lån. Med hänsyn till det årliga investeringsbehov som normalt finns, 
krävs därför för en balanserad finansiell utveckling att resultatet upprätthålls på en acceptabel nivå. Ger 
inte verksamheten ett överskott att användas till intern finansiering av nettoinvesteringarna eller annan 
ökning av tillgångarna, tvingas kommunen till en allt högre lånefinansiering med ökad belastning i 
form av ökade finansiella kostnader. Då kommunala investeringar normalt inte ger någon ekonomisk 
avkastning som kan användas för att betala dessa kostnadsökningar, leder detta så småningom till 
att det ekonomiska utrymmet för den egentliga verksamheten minskar. Ett effektivare utnyttjande av 
befintliga investeringar och en minskad kapitalanvändning reducerar i stället resultatkravet, och skapar 
därmed utrymme för ökade verksamhetskostnader. En huvudpunkt i den finansiella strategin är därför 
att genom en kontrollerad tillväxt och en hög effektivitet i resursanvändningen minimera det kapital 
som används i verksamheten.

Årsredovisning 2021  |  Förvaltningsberättelse



 22

Finansiell analys av Borås Stad
Borås Stads finansiella analys utgår från den så kallade RK-modellen som utvecklats av Kommunforskning 
i Västsverige. Modellen bygger på fyra aspekter som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv när kommu-
nens ekonomi ska bedömas. Syftet med modellen är att genom analys av de fyra aspekterna på ett sam-
manhållet 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 Internbanken exkluderats för att 
få en mer rättvisande bild. Bolagens kortfristiga upplåning och förmedlade lån via kommunen är därför 
ej medräknade.

Kontroll

Fyra aspekter vid finansiell bedömning

Risk

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

Föreligger några risker som 
kan påverka kommunens 
resultat och kapacitet?

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

Vilken kontroll har kommunen 
över den ekonomiska utveck-
lingen?

KapacitetResultat

Resultat

2021 2020 2019 2018

Årets resultat, mnkr 472 284 99 318

Årets resultat/eget kapital, % 8,1 5,3 1,9 6,4

Årets resultat/skatteintäkter, % 6,7 4,2 1,5 5,1

Resultaten under 2018-2021 har varit positiva varje år men på en varierad nivå. Under perioden har de 
finansiella målen med råge uppfyllts tre av åren. För 2021 beror det höga resultatet till stor del på en 
stark skatteunderlagsutveckling under året kopplat till ekonomisk återhämtning efter Coronapandemin. 
Andra poster som påverkat resultatet i positiv riktning är att nämnderna sammantaget lämnat ett över-
skott på 64 mnkr och att kommunen även detta år fått ersättning för sjuklönekostnader med 51 mnkr. 
Realisationsvinster som normalt inte är budgeterade har genomgående bidragit till Borås Stad resultat 
över tid och för 2021 uppgick dessa till 103 mnkr.
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Andel av skatter och generella statsbidrag

 2021 2020 2019 2018

Nettokostnader, % 89,4 92,0 95,2 92,7

Avskrivningar, % 4,5 4,4 4,1 3,7

Finansnetto, % -0,6 -0,6 -0,9 -1,5

93,3 95,8 98,4 94,9

Verksamhetens nettokostnader inkl finansnetto  
- andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än vad den 
främsta inkomstkällan skatteintäkter och generella statsbidrag gör. För Borås del har nettokostnadernas 
andel av skatteintäkter och generella statsbidrag under perioden 2018-2021 mestadels legat bättre än den 
finansiella målsättningen på lägst 98 %. Finansnettot tar inte längre några skatteintäkter i anspråk utan 
bidrar till ett ökat verksamhetsutrymme. Borås Stad har än så länge ingen låneskuld inom den kom-
munala nämndverksamheten vilket innebär lägre finansiella kostnader och lägre finansiell risk. Totalt 
tog de löpande utgifterna inkl. finansnettot i anspråk 93,3 % av skatteintäkter och generella statsbidrag 
vilket är klart bättre än det finansiella målet.

Investeringsandel

2021 2020 2019 2018

Nettoinvesteringar/nettokostnader, % 10,0 6,7 10,1 14,2

Nettoinvesteringar/avskrivningar, % 196 142 232 361

Investeringsvolymen är en viktig faktor för bedömning av kommunens ekonomiska utveckling. 
Nettoinvesteringarna har under 2021 uppgått till 632 (419) mnkr vilket är normala 10,0 (6,7) % av 
nettokostnaderna. Förra årets låga siffra berodde främst på att planerade investeringsprojekt inte genom-
fördes under Coronapandemin. Genomsnittligt under perioden har nettoinvesteringarna årligen legat 
på ca 625 mnkr. Under den kommande 3-års-perioden beräknas nettoinvesteringarna uppgå till ca 700 
mnkr årligen.

Ett annat mått är hur nettoinvesteringarna förhåller sig till avskrivningarna. För att bibehålla anlägg-
ningstillgångarnas värde behöver nettoinvesteringarna över tiden vara minst lika stora eller något högre 
än avskrivningarna. För Borås del har nettoinvesteringarna årligen i genomsnitt legat på ca 230 % av 
avskrivningarna.
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Finansiering av nettoinvesteringarna

 2021 2020 2019 2018

Överskott från verksamheten, mnkr 865 637 321 262

Årets nettoinvesteringar, mnkr 632 419 620 821

Självfinansieringsgrad, % 137 152 52 32

Nettoinvesteringar

Nettoinvesteringarna uppgick under 2021 till 632 mnkr. Samtidigt tillfördes kassaflöde från den löpande 
verksamheten med netto 865 mnkr. Självfinansieringsgraden uppgick till 137 % vilket innebär att net-
toinvesteringarna till fullo kunnat finansieras med egna medel från den löpande verksamheten. Värden 
under 100 % innebär att nettoinvesteringarna måste finansieras med andra medel, till exempel extern 
upplåning eller försäljning av fastigheter/mark. Viktigt att framöver upprätthålla en rimlig balans om 
vi ska kunna hålla tillbaka en skuldsättning givet en förmodat högre investeringsnivå.

Kapacitet

Soliditet

2021 2020 2019 2018

Soliditet, % 74,9 71,5 71,7 73,8

Tillgångsförändring, mnkr 282 420 338 269

Förändring av eget kapital, mnkr 472 284 99 318

Självfinansiering av tillgångsförändring, % 167 68 29 100
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Soliditet

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Den visar hur mycket av tillgångarna 
som har finansierats med egna medel. Soliditeten har under hela perioden legat på ca 73 % vilket är en 
relativt hög nivå. Under 2021 ökade soliditeten bl.a. tack vare ett högt resultat. Kommunens övergri-
pande långsiktiga finansiella mål är att soliditeten ska uppgå till 80 %. Om hela pensionsskulden inkl. 
ansvarsförbindelsen teoretiskt läggs in i balansräkningen uppgår soliditeten till 57 %.

Skuldsättningsgrad

2021 2020 2019 2018

Total skuldsättningsgrad, % 25,1 28,5 28,3 26,2

- varav kortfristiga skulder 16,4 20,5 20,6 17,4

- varav långfristiga skulder 0 0 0 0

- varav avsättningar 8,7 8,1 7,7 8,8

Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgångarna som 
finansierats med främmande kapital. Skuldsättningsgraden har under perioden varit ganska konstant. 
Avsättningarna har tidigare minskat något tack vare frivillig inlösen av pensionsskulden intjänad t.o.m. 
1997-12-31. De långfristiga skulderna är fortsatt noll.

Risk

Likviditet

2021 2020 2019 2018

Kassalikviditet, % 159 86 98 130

Rörelsekapital, mnkr 952 6 169 515

Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste kunna 
betalas med antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och ersättningar eller andra omsätt-
ningsbara tillgångar. Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättningstillgångar och kort-
fristiga skulder uppgår i bokslut 2021 till 159 (86) %. Kassalikviditet under 100 % innebär att de 
kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Inom internbanken kan både kommunen 
och de kommunala företagen tillgodose behovet av kortfristig och långfristig finansiering genom att 
utnyttja den gemensamma likviditeten. Kommunen har genom goda resultat de senaste åren skapat egen 
likviditet. Denna är externt ränteplacerad på marknaden och som pensionsinlösen. Tidigare utlånades 
stor del av den egna likviditeten till de kommunala bolagen.
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Extern upplåning

2021 2020 2019 2018

Total låneskuld, mnkr 0 0 0 0

Låneskuld och rörelsekapital  
exkl förmedling till kommunens företag

Kommunens externa låneskuld exklusive förmedling av lån till de kommunala företagen och andra 
har sedan mitten av 1990-talet minskat från 600 mnkr till att i dag vara helt amorterad. Effekten visar 
sig på finansnettot som fr.o.m. 2001 är positivt. Kommunen har således för egen del än så länge ingen 
exponerad risk för ränteförändringar.

Pensionsåtagande

2021 2020 2019 2018

Avtalspension som kortfristig skuld, mnkr 163 160 160 154

Avsättning för pensioner, mnkr 485 420 405 452

Pensionsskuld t o m 1997 inom linjen avräknat 
egen frivillig avsättning, mnkr

1 092 1 118 1 128 1 106

Visstidspensioner inom linjen, mnkr 9 8 8 8

Löneskatt på pensionsåtaganden, mnkr 424 414 412 417

Total pensionsskuld, mnkr 2 172 2 121 2 114 2 137

Pensionsåtagande per invånare, tkr 19,0 18,7 18,7 19,0

Soliditet inkl. samtliga pensionsåtaganden, % 57,3 52,8 51,7 53,3

En ytterligare riskfaktor för kommunens ekonomi är de åtaganden/förpliktelser som inte syns i den 
direkta redovisningen. Inom linjen till balansräkningen tas bl.a. upp den del av pensionsskulden som 
intjänats t.o.m. 1997-12-31. I bokslut 2021 beräknas skulden till 1 092 (1 118) mnkr. Skulden som finan-
sieras genom årliga utbetalningar som belastar resultaträkningen har för åttonde året i följd substantiellt 
minskat oräknat tidigare regeleffekter eller frivillig inlösen som påverkat skuldens storlek. Minskningen 
2021 är 26 mnkr och beror på att den indexerade uppräkningen av skulden är mindre än effekten av att 
skulden minskar på grund av att fler går i pension eller avlider. Kommunens totala pensionsåtagande 
inkl. särskild löneskatt uppgår till 2 172 (2 121) mnkr eller 19 tkr/invånare. Om pensionsåtagandena 
inom linjen läggs in i balansräkningen sjunker kommunens soliditet från 75 % till 57 %.
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Pensionsåtagande

Borgensåtagande

2021 2020 2019 2018

Borgensåtagande, mnkr 595 603 543 469

Borgensåtagande per invånare, tkr 5,2 5,3 4,8 4,2

En annan post som redovisas inom linjen är kommunens borgensåtaganden. Här finns bl.a. moderbo-
laget i stadshuskoncernen Borås Stadshus AB:s externa lån på 195 mnkr. Andra större poster är Borås 
Arena 194 mnkr och den kooperativa hyresrättsföreningen Skogslid 57 mnkr. Borgensåtagandet per 
invånare har sjunkit från 10,1 tkr till 5,2 tkr de senaste 10 åren. I takt med att internbanken övertagit de 
kommunala bolagens direkta upplåning från långivarna har också borgensåtagandena kunnat avvecklas. 
Den faktiska lånerisken kvarstår dock.

Kontroll

Budgetavvikelse

2021 2020 2019 2018

Kommunen, mnkr +288 +114 -5 -87

Nämnder/förvaltningar, mnkr +64 -43 -119 -67

Nettokostnadsutveckling nämnderna, % 1,7 3,7 4,8 6,8

En grundläggande förutsättning för att uppnå en god ekonomi och tillfredsställande kontroll över 
verksamheten är att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet inom tilldelade kommunbidrag. 
Tabellen ovan beskriver budgetavvikelsen dels för kommunen som helhet i form av resultat efter finan-
snetto exklusive realisationsvinster och dels nämndernas utfall i förhållande till sina kommunbidrag. 
Kommunen som helhet har under perioden haft varierade budgetavvikelser. För 2021 redovisas en stor 
positiv budgetavvikelse på +288 mnkr efter finansnetto och beror främst på en stark återhämtning av 
skatteunderlaget efter pandemin.

Nämnderna redovisade under 2018 och 2019 relativt stora negativa avvikelser jämfört med tilldelade 
kommunbidrag. Underskotten har främst stått att finna inom den sociala sektorn men även gymnasie-
verksamheten och lokalförsörjningsverksamheten har uppvisat negativa resultat. För 2021 redovisas för 
första gången på länge ett positivt nämndöverskott på +64 mnkr. Skälet till det förbättrade nämndresultat 
totalt kan delvis förklaras av Coronapandemin genom att kommunala tjänster som till exempel barnom-
sorg och hemtjänst inte utnyttjats i lika hög grad som ett normalår. Å andra sidan har intäktsfinansierade 
verksamheter som bad och idrottsanläggningar haft stora bortfall. En förbättrad kostnadskontroll hos 
nämnderna är också en bidragande förklaring.
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Avslutande kommentarer
Borås Stad kan för 2021 uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat på +472 mnkr vilket är högt över vårt 
finansiella mål. Staden är medveten om att resultatet har kunnat hållas så högt bl.a. tack vare omständig-
heterna kring Coronapandemin men även realisationsvinster från försäljning av mark och fastigheter 
bidrar. Inom resultatet redovisar nämnderna glädjande nog ett klart bättre resultat än förra året och 
hamnar på plussidan. Utöver Coronaeffekter har nämnderna på ett förtjänstfullt sätt tagit sig an de 
effektivitetskrav som tidigare ålagts dem. Detta är ett bra utgångsläge och tillfredsställande i en period 
framöver med troligtvis snävare marginaler och demografiska utmaningar.

Under 2013 tog Kommunfullmäktige beslut om att inrätta Resultatutjämningsreserv RUR. Vid utgången 
av 2020 uppgick Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. I bokslut 2021 kommer Borås inte att sätta av 
något ytterligare till RUR. Bedömningen är att den nuvarande nivån är tillräcklig. Kommunfullmäktiges 
regelverk anger att RUR får användas om skatteunderlaget är på en låg nivå. Detta förhållande kommer 
att gälla även under 2022.

Borås Stad har en pensionsskuld inom linjen på 1 136 (1 161) mnkr kr exkl. löneskatt som finansieras 
med årliga utbetalningar som belastar resultaträkningen. Dessa utbetalningar förväntas att öka framöver 
i takt med stora pensionsavgångar. Sammantaget har Borås Stad gjort avsättningar på 832 mnkr till 
pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-12-31. Under 2019 genomfördes den senaste inlösen genom försäk-
ring hos KPA. Efter det återstår ingen egen avsättning till pensionsskulden i kommunens balansräkning 
förutom reservering för indexering av inlösen på 44 mnkr innan överskottsfonden från försäkringen kan 
tas i anspråk. Avsättningarna och inlösen av delar av pensionsskulden har hållit nere de löpande årliga 
utbetalningarna av pensioner vilket var ett av syftena. Detta bidrar till att  verksamheterna kan få ett 
större ekonomiskt utrymme.

Kommunens nettokostnadsutveckling har legat på en låg nivå under 2021. Nämndernas nettokostnader 
har ökat med 1,7 % att jämföras med 3,7 % under 2020. Inför 2022 är det tillfredsställande att verk-
samheterna i de flesta fall nu har balans i ekonomin vilket är nödvändigt då marginalerna är knappare 
med ett osäkert konjunkturläge i vår omvärld.

Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR pekar på en ökningstakt på i genomsnitt 3,8 % per år 
den kommande tre-års perioden. En stor osäkerhet måste läggas in inte minst med anledning av situa-
tionen i Ukraina. Hur kommer detta påverka tillväxten framöver? Skatteunderlagsnivån oaktat andra 
omständigheter är något högre än tidigare prognoser under 2021 och kan utgöra rimliga förutsättningar 
för en bra verksamhet som kan hållas nära våra finansiella mål.

Kommunen har oaktat detta de senaste åren arbetat mycket med så kallade ”early warnings” och täta 
rapporteringar till kommunledningen för att ha snabb information om den ekonomiska utvecklingen hos 
verksamheten. Detta är nödvändigt för att kunna möta både inkomstminskningar och om kostnaderna i 
verksamheten drar i väg. Den viktigaste förutsättningen för att lyckas med detta är ett tydligt ledarskap, 
kostnadsmedvetenhet, en samsyn när det gäller det ekonomiska läget och att inse vikten av att sätta in 
åtgärder i tid för att undvika drastiska oplanerade kostnadsnedskärningar. Sammantaget har åtgärderna 
bidragit till att Borås har en ekonomi i ordning inför 2022 vilket ger en stabil plattform inför framtiden. 
En stor del i den ekonomiska framgången är att budgeten till varje krona inte är ianspråktagen till planerad 
verksamhet. Både centralt och på nämndnivå har det avsatts buffertar för att kunna möta oförutsedda 
händelser. Detta gör ekonomin mindre känslig för förändringar. Oplanerade kostnadsökningar eller 
intäktsminskningar kan då hanteras utan att stora ingrepp i verksamheten måste göras.

Nyckeln till en fortsatt god ekonomi för Borås är att bibehålla en uthållig resultatnivå och en investe-
ringsnivå som dels klarar reinvesteringsbehovet och dels inte genererar en alltför stor tillgångsökning. 
Borås Stad har haft en positiv befolkningsutveckling under en lång period dock sjunkande de senaste åren 
vilket är en rikstrend. Ökningen har medfört att efterfrågan på kommunens tjänster ökat och därmed 
också kostnaderna. Det är därför en stor utmaning för Borås att se till att verksamhetens nettokostnader 
relativt sett inte ökar mer än vad skatteintäkterna bär.
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Händelser av väsentlig betydelse
Borås fyllde 400 år 2021 och det firades hela året, i hela Borås och för både boråsare och besökare. 
Födelsedagen den 29 juni blev "Picknick-dagen" i strålande sol då inget fick arrangeras som kunde samla 
människor. Staden fick en ny skulptur i present, Devils Whirl av Alice Aycook, som med sin placering 
vid Resecentrum manifesterar att stadskärnan klivit över Viskan och blivit större. Firandet skedde också 
med uppskattade muralverk i Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors som blivit naturliga attraktiva 
stadsdelar i staden. Borås Art Biennial var en annan del i firandet och konstverken skänkte internationell 
lyskraft. Under året stod Borås även värd för SM i längdskidor och friidrott, vilket visar på kommunens 
styrka att arrangera stora idrottsevenemang.

Coronapandemin har i varierad omfattning haft en fortsatt påverkan på verksamheterna under året. Flera 
verksamheter inom idrott och kultur har varit stängda med intäktsbortfall som följd, men även till viss 
del kostnadsbesparingar för inställda evenemang, bland annat blev SM-veckan vinter inställd. Andra 
verksamheter såsom förskola, äldreomsorg och LSS har inte kunnat bedriva sina verksamheter fullt ut 
under pandemin och det har medfört lägre kostnader. Liksom förra året har kommunen fått ersättning 
för sjuklönekostnader vilket förstärker resultatet. För majoriteten av bolagen har verksamheten kunnat 
bedrivas med endast mindre anpassningar och den ekonomiska påverkan har varit begränsad. Några 
bolag har drabbats av lägre beläggning och färre besökare med tappade intäkter som följd, medan Borås 
Djurpark & Camping AB visar ett historiskt bra resultat 2021 då parken har haft fler besökare som 
medfört kraftigt ökad omsättning.

Tvister
Borås Stad har en pågående rättstvist med ett företag angående återställningsarbeten för fiberdrag-
ningar i våra gator och vägar. Totalt utestående fakturerat belopp uppgår i bokslut 2021 till 66,5 mnkr 
varav kommunen har reserverat 39,4 mnkr som en säkerhetsmarginal vid en eventuell kundförlust. 
Huvudförhandling i Tingsrätten kommer troligtvis inte inledas förrän tidigast under 2022.

Borås Energi och Miljö AB har ett pågående skiljeförfarande gällande en tvist med den entreprenör som 
uppförde kraftvärmeverket i EMC-projektet. Processen förväntas pågå fram till hösten 2022.

AB Bostäder i Borås har nått en förlikning med den entreprenör som färdigställde ombyggnationen av 
Våglängdsgatan 19, och som bolaget haft en tvist med sedan 2019.

Investeringar
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under året uppgick till 1 524 (1 229) mnkr. Kommunen 
står för 636 mnkr och bolagen för 888 mnkr. I kommunen har arbetet med om- och tillbyggnad av 
Byttorpsskolan och Myråsskolan fortsatt under året. Byttorpskolan kommer att kunna ta emot 567 
elever och beräknas vara klar att tas i bruk i december 2022. När Myråsskolan är klar sommaren 2023 
kommer elevantalet att ha utökats till 750. I Sandared har nybyggnationen av Strandvägens förskola 
fortsatt. Förskolan kommer ha 120 platser och vara klar våren 2022. Den nya idrottshallen i Fristad har 
byggts under året och är nu inne i slutskedet,  preliminärt kommer hallen vara färdigställd i april 2022. 
Sjöbovallens ombyggnad blev också klar under året.

Bland bolagen har AB Bostäder i Borås en pågående nybyggnation av 144 lägenheter i Regementsstaden 
och en ombyggnation av en fastighet i Knalleland till studentlägenheter. Borås Elnät AB har fortsatt 
mätarbytesprojektet FRAMM samt utbyggnaden av ny elledningsinfrastruktur i form av en 130 kilovolts-
ring runt Borås för en tryggad elnätsinfrastruktur. Andra stora pågående projekt, som varit uppe för 
Kommunfullmäktiges ställningstagande, är Viskaforshem AB:s byggnation av ett trygghetsboende i 
centrala Viskafors, Borås Energi och Miljö AB:s projekt med nytt insamlingssystem för hushållsavfall 
samt uppförandet av ett trygghetsboende i Fristadbostäder AB. Borås Energi och Miljö AB genomför 
även en förstudie för ett nytt vattenverk, och där har Kommunfullmäktige i början på 2022 beslutat om 
fortsatt projektering och att Tolken ska bli ny dricksvattentäkt.

Borås Energi och Miljö AB har gjort en större nedskrivning på anläggningar inom biogasverksamheten 
avhängigt rådande marknadsförutsättningar som ger ett negativt resultat.
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Viskaforshem AB:s projekt med 13 markbostäder på Källsprångsvägen har slutförts under året med en 
slutlig kostnad på 72 mnkr, exklusive beviljat investeringsbidrag. Det överstiger Kommunfullmäktiges 
godkända investeringsutgift med 31 %. En extern värdering visar att marknadsvärdet understiger det 
bokförda värdet och därför har en nedskrivning gjorts i koncernredovisningen.

Nedan redovisas slutförda projekt under året överstigande 30 mnkr.

Större investeringsprojekt som är klara 2021, mnkr

Projekt Godkänd utgift Utfall 2021 Totalt utfall

EMC, Borås Energi och Miljö 3 667 3 585

13 markbostäder Källsprångsvägen, Viskaforshem 55 72 *

* Exklusive beviljat investeringsbidrag om 7 mnkr.

Styrning och uppföljning av den kommunala  
verksamheten

Styrning
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. Kommunfullmäktiges ansvar är att styra 
kommunkoncernens verksamhet med utgångspunkt i gällande lagar, förordningar och annan statlig 
styrning. Den nyligen antagna "Visionen om framtidens Borås" utgör också en viktig del för den över-
gripande målbilden för hela Borås Stads verksamhet och består av fyra strategiska målområden.

Budgetprocessen är central för kommunens styrning och Kommunstyrelsen bereder nämndernas för-
slag. I budget omsätts politiska prioriteringar till ramar för nämndernas verksamhet. Därefter fastställer 
Kommunfullmäktige kommunens budget. Det ska finnas en koppling mellan budget och årsredovisning. 
Årsredovisningen är ett viktigt dokument för redovisning och analys av måluppfyllelsen. Det är dock 
av stor betydelse att måluppfyllelse diskuteras och analyseras löpande under verksamhetsåret och inte 
enbart blir en punkt i en årsredovisning. Därför genomförs månadsuppföljningar och tertialuppföljningar. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-24 om revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem. 
Förändringarna kommer att fasas in gradvis fr.o.m. Budget 2023 och med fullt genomslag i Budget 2024.

Kommunstyrelsen har uppsikt över de kommunala bolagen, med synsättet att det i princip inte är någon 
skillnad i ägarstyrningen mellan en nämnd och ett bolag. Ägarstyrningen sker med utgångspunkt från 
årsstämma, bolagsordning och ägardirektiv. Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB. 
Kommunfullmäktige har även gett Kommunstyrelsen mandat att uppdra åt Borås Stadshus AB att utöva 
ägarrollen även för övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska främja en 
aktiv ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv med utgångspunkt i 
bolagens ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, av Kommunfullmäktige beslutade särskilda direk-
tiv eller uppdrag, beslut fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av Kommunfullmäktige samt 
föreliggande gemensamma ägardirektiv.

Bolagens årsredovisningar föreläggs för Kommunfullmäktige samtidigt som kommunens årsredovisning. 
För aktiebolagen gäller att frågan om ansvarsfrihet prövats av årsstämmorna. För kommunalförbunden 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ankommer 
det på respektive förbundsmedlemmar att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.

I samband med granskningen av årsredovisningarna gör Kommunstyrelsen den lagstadgade prövningen 
om bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala 
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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Enligt av Kommunfullmäktige beslutade Regler för intern kontroll är det Kommunstyrelsen som har det 
övergripande ansvaret för att en god intern kontroll finns. Intern kontroll kan övergripande definieras 
som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. 
Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera

Det yttersta ansvaret för den interna kontrollen har nämnderna och bolagens styrelser inom respektive 
verksamhetsområde. Varje nämnd och styrelse ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och 
anta regler och anvisningar för denna och ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde.

Intern kontroll är en integrerad del av kommunens samtliga rutiner, processer och system. Alla, såväl 
förtroendevalda som tjänstepersoner, är på olika sätt involverade i arbetet med intern kontroll och arbetet 
med att hantera risker som kan hindra att framtida målsättningar uppnås.

Uppföljning per verksamhetsområde
Här presenteras kommunens större verksamheter utifrån ett fokus på viktiga händelser under 2021.

Kultur och fritid

Händelser under året
Hösten på Textilmuseet präglades av de vackra, egensinniga och utmärkande utställningarna Craft 
Rituals, Ian Berry Material World, samt succé för lokal kvalitet i exposén Kläder och Couture. Som 
led i ett utvecklingsarbete på Textile Fashion Center har en gemensam entré byggts. På Borås museum 
visades utställningen Boråsigheter baserad på intervjuer med Boråsare.
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Kronprinsessan inviger Alice Aycocks magnifika skulptur Devil Whirls samma dag som Borås fyller 400 
år! Konstverken i Borås Art Biennial skänkte staden internationell lyskraft och på Konstmuseet visades 
den mest omfattande Lars Tunbjörks utställningen någonsin "I Love Borås". 400 års firandet skedde 
också med uppskattade muralverk i kransorterna.

På Stadsteatern kunde den magnifika uppsättningen av Dracula äntligen gå till premiär och det nya 
scenkonstmaskineriet fick glänsa och skådespelarna äntligen möta publikens applåder. Några veckor 
senare hade även familjeföreställningen Monkey premiär. Under pandemin har teatern även hittat nya 
format i sin verksamhet, med digitala visningar och poddar.

Under 2021 antogs ett nytt Välfärdsbokslut, det lokala folkhälsoarbetet, som har förstärkt sin position 
utifrån pandemin och dess konsekvenser. Den medskapande processen har fullföljts och samverkan har 
utvecklats för gemensamma insatser avseende det trygghetsskapande arbetet, föräldraskapsstödet och 
det förebyggande ANDT-arbetet (Alkohol, narkotika, doping och tobak).

Borås har åter visat att vi kan vara med och konkurrera och arrangera stora kvalitativa idrottsarrangemang. 
Trots att SM-veckan ställdes in kunde SM på längdskidor avgöras på skidstadion i Borås. Ett annat lyckat 
arrangemang var friidrotts-SM på Ryavallen i augusti där bl.a. OS-guldvinnaren Daniel Ståhl deltog.

Arbetet med att uppgradera Borås Arena pågår. Målet är en huvudentré till arenan med bland annat 
restaurang och IF Elfsborgs kanslilokaler.

Arbetet med att skapa nya isytor i Borås, med fokus på konståkning, har fortsatt och staden har i nära 
samverkan med en privat aktör beslutat att uppföra en hall med två isytor.

Verksamhetsmått

Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019

Kultur

Andel kulturaktiviteter för barn och unga, % 51 52 52

Antal besökare Textilmuseet 30 794 34 089 66 346

Antal medialån hos biblioteken 683 803 836 215 896 290

Antal besökare på Kulturhuset 122 109 225 483 346 835

Fritid

Bidragsberättigade ungdomar i föreningar 18 073 21 413 20 923

Antal aktiviteter ungdomar 57 250 64 773 60 218

Pojkar/flickor, % 59/41 59/41 57/43

Utnyttjade timmar på Borås Arena 2 970 1 915 3 093
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Vård och omsorg
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Händelser under året
Under året har de första 350 surfplattorna, som kostnadsfritt lånas ut till stadens seniorer som är 75 
år eller äldre, delats ut och intresset bland seniorer har varit mycket stort. Syftet med satsningen är att 
minska det digitala utanförskapet bland seniorer.

Satsningen på ung omsorg med unga resurspersoner i äldreomsorgen kom i gång under hösten 2021. 
Satsningen är en del i kompetensförsörjningsarbetet och syftar både till att locka unga till vård- och 
omsorgsyrken och till att förstärka kvaliteten på vård- och omsorgsboenden. Ungdomar i högstadieåldern 
arbetar på boendena ett par timmar på helgen. De genomför olika aktiviteter, både individuella och i 
grupp. Ungdomarnas arbete är mycket uppskattat av de boende.

Under år 2021 har Arbetslivsnämnden haft 7 avtal om IOP (Idéburet offentligt partnerskap).

Under året har två nya gruppbostäder med särskild service enligt LSS öppnat, dels Färgargatan med 
inriktning på demens samt Backhagsvägen med inriktning mot autism. En gruppbostad inom social-
psykiatrin har flyttat till nybyggda lokaler.

Verksamhetsmått

Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019

Vård och äldre

Antal personer med hemtjänst 3 055 3 042 3 149 

Försörjningsstöd

Antal hushåll med försörjningsstöd 719 705 708

Social omsorg

Antal personer med LSS beslut 901 943 933



Utbildning
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Händelser under året
År 2021 har precis som 2020 präglats av pandemin vilken haft en genomgripande och stor påverkan på 
utbildningsnämndernas samtliga ansvarsområden.

Under året har även följande händelser inträffat:

Förskolan har tillsammans med andra förvaltningar startat ett språkutvecklande arbete på Norrby.

Projekt "Tidig upptäckt tidiga insatser" startas.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har bibehållit goda resultat i samtliga verksamheter trots 
pandemi och nästan två år av fjärr- och distansundervisning.

Antal unga som befinner sig i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har minskat ytterligare.

Bäckängs- och Sven Eriksongymnasiet kommer att byggas ut, vilka beräknas vara klara 2024.

Detaljplanen för Fredriksborgskolan (Gässlösa) blir godkänd och arbetet med skolan kan nu gå vidare.

Grundskolan erhåller ett nytt statsbidrag avsett för "bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor för lärare i 
socioekonomiskt utsatta områden"

De tre utbildningsförvaltningarna har tillsammans investerat i en ny läroplattform.
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Verksamhetsmått

Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 Liknande kommuner

Förskola

Antal inskrivna Boråsbarn i förskola 5 781 5 841 6 007 -

Barn per personal 4,8 5,0 5,1 5,2

Grundskola

Antal Boråselever i grundskola 12 348 12 346 12 172 -

Antal elever per lärare 12,0 12,1 12,1 11,8

Elever behöriga till gymnasieskola, % 80,5 84,4 79,9 82,5

Gymnasium

Antal elever i Borås gymnasieskolor 4 376 4 341 4 287 -

Elever per lärare i kommunal gymnskola 12,5 12,3 11,9 12,0

Examen inom 3 år, komm. skolor, % 70,3 68,5 70,3 65,5

Liknande kommuner: Uppgifter personaltäthet avser 2020
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Händelser under året
För första gången på 20 år har Borås Stad tagit ett stort steg mot att börja bygga ny ishall med två isytor 
och som beräknas vara klar våren 2024.

Två idrottshallar har färdigställts och staden har nu en helt upprustad ishall och en ny padelhall som 
kan användas av invånarna.

Från att Fjärdingskolans utemiljö endast bestått av betong och sand finns nu en multisportarena som 
är tillgänglig för alla.

Utökning av Rya åsars naturreservat.

Tillstånd från Mark- och miljödomstolen att genomföra projektet Nybron

Nytt cykelgarage vid Resecentrum.

fördelning nettokostnader
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Antagande av Cykelplan för Borås 2022-2023 i Tekniska nämnden.

Färdigställande av projektet Viskanpromenaden, sista etappen kvarteret Kamelian till badhusrondellen.

Återigen nominerade som en av tre kandidater till årets ”Håll Sverige rent”-kommun.

Verksamhetsmått

Utfall 2021 Utfall 2020 Utfall 2019 Riket

Miljöbilar i kommunorganisationen (%) 61 63 62 46

Antal färdtjänsttillstånd/1000 invånare 37 38 41 29

Väghållning huvudgator (kr/m2) 45,35 49,14 55,57

-därav vinterväghållning 25,67 19,26 23,78

Beläggningsunderhåll (m2) 119 508 145 224 179 846

Planterade ytor total (m2) 64 900 65 700 65 600

Externt inhyrda verksamhetslokaler (m2) 231 717 238 942 236 308

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

God ekonomisk hushållning
Borås Stad arbetar utifrån kommunallagens regler om ”God ekonomisk hushållning”. Detta innebär att 
det för ekonomin och verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekono-
misk hushållning. I Borås Stad har det under flera år arbetats med finansiella nyckeltal för att analysera 
kommunens övergripande ekonomi. Denna analys har sedan legat till grund för vilket verksamhets-
utrymme kommunen kan tillåta inom fastställda finansiella mål. Detta har varit en framgångsrik och 
politiskt accepterad princip som lett till att kommunens resultat legat på en sådan nivå att balanskravet 
inte äventyrats. Vad gäller denna del har de nya lagkraven inte inneburit några större förändringar mer 
än att de fokuserade finansiella målen tydligare lyfts fram. Kommunen har även tagit ett samlat grepp 
om de övergripande verksamhets- och kvalitetsmålen. Dessa redovisas i ett särskilt avsnitt.

En god ekonomi är ett viktigt mål för Borås Stad. En god ekonomi är ett grundläggande villkor för att 
kunna uppnå de sociala eller välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens verksam-
het. 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.

Kommunfullmäktige beslutade 2022-01-20 om riktlinjer för god ekonomisk hushållning som avser 
hela kommunkoncernen. De övergripande finansiella nyckeltal som Borås Stad och dess bolag ska för-
hålla sig till är årets resultat, självfinansieringsgrad för investeringar, soliditet, räntetäckningsgrad och 
nettolåneskuld.

Borås Stad har en god ekonomisk hushållning vad gäller såväl ekonomi som verksamhet. De finansiella 
målen uppnås med god marginal 2021 och Kommunfullmäktiges indikatorer uppnås huvudsakligen 
helt eller delvis. Även kommunkoncernens bolag har en god ekonomi och en väl fungerande verksamhet 
vilket förstärker bilden av god ekonomisk hushållning.

Årsredovisning 2021  |  Förvaltningsberättelse
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Resultat och ekonomisk ställning

Kommunkoncernen

Nyckeltal kommunkoncernen

2021 2020 2019 2018 2017

Resultat före skatt, mnkr 593 443 89 380 -36

Soliditet, % 35 34 33 34 37

Soliditet inkl pensionsåtaganden inom 
linjen, %

28 27 25 25 26

Balansomslutning, mnkr 20 304 19 129 18 624 17 630 15 203

Nettoinvesteringar, mnkr 1 524 1 229 2 048 3 002 2 426

Självfinansieringsgrad, % 94,6 95,2 41,7 31,0 39,4

Total låneskuld, mnkr 10 131 9 724 9 538 8 520 6 372

Det sammanställda resultatet före skatt för hela Borås Stads kommunkoncern blev 593 mnkr. Enskilt 
före eliminering redovisas resultat från Borås Stad på 472 mnkr, bolagskoncernen Borås Stadshus 102 
mnkr och bostadsbolagen 46 mnkr. Det upprättas ingen gemensam koncernbudget utan jämförelse 
görs mot respektive budget, och den visar att kommunen gör en kraftigt positiv avvikelse på 392 mnkr, 
och för bolagen överstiger totalt resultat före eliminering budget med 51 mnkr. Omsättningen för 
kommunkoncernen uppgick till 10,9 mdkr. Enskilt före eliminering av koncerninterna poster uppgick 
kommunens omsättning till 9 mdkr och bolagens till 2,4 mdkr.

Årets sammanställda resultat är 150 mnkr bättre än 2020. Resultatförbättringen beror främst på att kom-
munen redovisar ett resultat som är 188 mnkr bättre än föregående år, till följd av ökade skatteintäkter 
samt att pandemin delvis fortsatt påverka verksamheterna och medfört en låg ökning av nämndernas 
nettokostnader. Dessutom har kommunen även 2021 haft höga realisationsvinster. Stadshuskoncernen 
redovisar också ett bättre resultat än 2020, främst till följd av kraftigt ökad omsättning i Borås Energi 
och Miljö AB samt Borås Djurpark & Camping AB. Men resultatet belastas även av en större nedskriv-
ning av biogasanläggningar i Borås Energi och Miljö AB. Bostadsbolagen redovisar ett lägre resultat än 
2020, då resultatet det året stärktes av en reavinst vid försäljning av en fastighet. Liksom 2020 har flera 
bostadsbolag haft lägre kostnader för underhåll och renoveringar till följd av Coronapandemin.

Totalt har koncernbidrag getts/mottagits inom koncernen Borås Stadshus AB på 53 mnkr avseende 
2021 års resultat.

Borås Stad gav under 2017 ett aktieägartillskott på 450 mnkr till Borås Stadshus AB, som i sin tur gav 
ett aktieägartillskott på samma belopp till Borås Energi och Miljö AB. Syftet med tillskotten var att 
stärka och säkra Borås Energi och Miljö AB:s ekonomiska ställning till följd av den nedskrivning som 
bolaget behövde göra för sin fjärrvärmeverksamhet. Någon ytterligare nedskrivning har inte behövt 
göras sedan dess.

Bolagen står sammantaget för en betydande del av kommunkoncernens totala balansomslutning på 
20,3 mdkr och bolagens balansomslutning utgör 63 % av totalen. Enskilt största balansräkningar bland 
bolagen har Borås Energi och Miljö AB 5,3 mdkr, AB Bostäder i Borås 3,9 mdkr och Borås Elnät AB 
1,5 mdkr. Dessa tre bolag utgör tillsammans en betydande andel, cirka 84 %, av den totala bolagsvolymen.

Den sammanställda soliditeten exklusive pensionsåtaganden utanför balansräkningen uppgick 2021-
12-31 till 35 % (28 % inklusive pensionsåtaganden). Det höga resultatet gör att soliditeten stärks något 
trots fortsatt hög investeringsnivå. Utvecklingen av soliditeten är en viktig parameter för att avläsa kon-
cernens långsiktiga kapacitet. Soliditeten påverkas av en förändrad balansomslutning samt hur resultatet 
utvecklas över tid. Det är av stor vikt att bolagen når soliditetsmålen i ägardirektiven, för annars riskerar 
kommunen såsom ägare att få skjuta till medel om bolagen får finansiella svårigheter.
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Kommunfullmäktige beslutar årligen om ett avkastningskrav, i form av avkastning på totalt kapital eller 
direktavkastning, samt finansiellt mål i form av soliditet för de bolag det är relevant för. För underskotts-
bolagen sätts endast ett resultatkrav. Sammanställningen för 2021 visar att det är fem bolag som inte 
uppfyller avkastnings- eller resultatkravet och tre bolag som inte når soliditetsmålet. Det är en försämring 
jämfört med måluppfyllelsen föregående år och bolagen behöver arbeta för att uppnå ställda krav och mål 
för att inte ytterligare försvaga sin finansiella ställning. Det är också fler bolag som inte når budgeterat 
resultat i år än 2020, även om budgetavvikelserna i de flesta fall är små.

Årets investeringar uppgår till 1,5 mdkr, varav bolagen står för nästan 60 %. Bolagen finansierar stora 
delar av sina investeringar med lån och den totala låneskulden har ökat med 0,4 mnkr. Att självfinansie-
ringsgraden, den del av investeringarna som har finansierats med pengar som verksamheten har genererat, 
ligger på 94,6 % beror på att kommunen genererar ett högt resultat.

Eftersom verksamheten som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora investeringar 
och en hög andel lånefinansiering, är det av vikt att analysera resultat och finansiell ställning ur ett kon-
cernperspektiv för att på bästa sätt kunna göra en helhetsbedömning av en kommuns totala finansiella 
risker och utmaningar.

Koncernperspektivet lyfts också fram vid externa bedömningar av kommunen. Såväl det av kommunerna 
ägda låneinstitutet Kommuninvest som kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s riskbedömer Borås 
Stad utifrån koncernperspektivet. Kommuninvest gör löpande kommunanalyser av kommunerna och 
kommuninvests analys av Borås Stad indikerar sammantaget ett bra betyg. De ser att det finns finansiella 
utmaningar framöver för Borås Stad avseende investerings- och finansieringsbehov samt framtida kost-
nadsutveckling. Liknande värdering framgår av Standard & Poor’s, som sammantaget ger Borås Stad 
näst högsta betyg, AA+ med stabil utsikt. De bedömer i sin kreditvärdering kommunens ekonomi som 
stark, ekonomiskt resultat som genomsnittligt med en stigande lånebörda. Den finansiella styrningen 
anses vara stark.

Kommunstyrelsen delar analysen och sammantaget är kommunkoncernens ekonomi och finansiella 
ställning i grunden god med över tiden goda resultat i kommunen. Samtidigt finns det stora utmaningar 
framöver i att nå goda resultatnivåer och hantera riskerna med den ökade skuldsättningen. En skuldsätt-
ning som förväntas att öka då det finns fortsatt stora behov av ny- och reinvesteringar framöver inom 
både kommunen och bolagen, i form av verksamhetslokaler och investeringar i infrastruktur. Räntenivån 
har fortsatt befunnit sig på en låg nivå men mycket talar för räntehöjningar framöver och då behöver 
bolagen ha marginaler för att klara ökade räntekostnader. En annan faktor som troligtvis kommer att 
påverka skuldökningen är kostnadsökningar på framför allt byggmaterial och tjänster. Enskilt störst 
påverkan på skuldsättningen har Borås Energi och Miljö AB:s genomförda investering i nytt kraftvärme- 
och avloppsreningsverk. Bolaget behöver hitta synergier och effektiviseringar utifrån investeringen och 
arbeta med lönsamheten i samtliga rörelsegrenar för att nå ett långsiktigt högre resultat. Detta är även 
av stor vikt då bolaget planerar för fler stora investeringar framåt.

Kommunstyrelsen konstaterar att det är mycket viktigt att fortsatt ha goda resultat för att behålla en 
god finansiell ställning och ha en god ekonomisk hushållning. Koncernen behöver detta för att hantera 
demografiska utmaningar med fler äldre samt fortsatt höga investeringsnivåer som bidrar till ökad skuld-
nivå. Detta ska nås genom fortsatt fokus på finansiell riskanalys, budgetföljsamhet samt aktiv styrning 
och uppsikt över nämnder och bolag.

Årsredovisning 2021  |  Förvaltningsberättelse
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Kommunen

Budgetavvikelse, mnkr

Budget Bokslut Avvikelse

Nettokostnader -6 526 -6 443 83

Avskrivningar -315 -322 -7

Verksamhetens nettokostnader -6 841 -6 765 76

Skatter- och generella statsbidrag 6 891 7 089 198

Finansnetto 30 45 15

Resultat före realisationsvinster 80 369 289

Realisationsvinster 0 103 103

Årets resultat 80 472 392

Årets resultat blev 472 mnkr, vilket är hela 392 mnkr bättre än Kommunfullmäktiges antagna budget på 
80 mnkr. Den främsta orsaken till att det blev en så stor positiv avvikelse är att skatteintäkterna för 2021 
kontinuerligt förbättrades under året då återhämtningen från pandemin gick klart bättre än förväntat.

Netto lämnar skatter och generella statsbidrag ett överskott med 198 mnkr jämfört med budget. 
Obudgeterade realisationsvinster vid mark- och fastighetsförsäljningar har bidragit till resultatet med 
103 mnkr och kommunen har fått tillfälliga sjuklöneersättningar under pandemin med 51 mnkr.

Nämndernas nettokostnadsutveckling har under året legat på låga 1,7 (3,7)%. Nämndernas resultat 
förbättrades avsevärt jämfört med 2020 med ett resultat på +64 (-43) mnkr jämfört med tilldelade 
kommunbidrag. Även här påverkar Coronapandemin där vissa verksamheter inte kunnat bedrivas på 
samma sätt som under ett normalår.

Finansiella mål

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag

 Bokslut 
2021

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019 Mål

Årets resultat, mnkr 472 284 99

Årets resultat/skatteintäkter och generella statsbidrag, % 6,7 4,2 1,5 2-3

Att resultatet över tiden bör uppgå till lägst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag är för Borås 
del grunden till ”God ekonomisk hushållning”. Målet innebär ett resultat som är ca 135 mnkr. Detta 
resultat behövs för att kunna finansiera nödvändiga investeringar utan att behöva låna till hela utgiften 
och ha en fallhöjdsmarginal vid oförutsedda händelser. En annan viktig aspekt tidigare år har varit pen-
sionsskulden intjänad t.o.m. 1997 som enligt redovisningslagen inte ska upptas i balansräkningen. För 
Borås del har den årliga skulduppräkningen tidigare normalt inneburit en årlig ökning. Utvecklingen nu 
är att skulden är på väg att plana ut eller minska när de årliga utbetalningarna ökar i högre takt. Under 
2021 minskade pensionsskulden med 27 mnkr inklusive frivilliga återstående avsättningar i balans- 
räkningen. Under åren 2004-2018 har sammanlagt 832 mnkr avsatts för att möta ökade pensionskost-
nader ur ansvarsförbindelsen. Avsättningarna följer pensionsstrategin som syftar till att få en jämnare 
och mer förutsägbar belastning på resultatet.
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Soliditet

 Bokslut 
2021

Bokslut 
2020

Bokslut 
2019

Mål

Soliditet, % 74,9 71,5 71,7

Medel från den egna verksamheten, mnkr 865 637 321

Årets nettoinvesteringar, mnkr 632 419 620

Självfinansiering av investeringarna, % 137 152 52 80-100

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten, med det menas den del av kommunens till-
gångar som finansieras med egna medel, ska uppgå till 80 %. För att nå dit behöver självfinansieringen 
av investeringarna ligga över gällande soliditetsnivå. Under 2021 kunde alla investeringar finansieras 
med egna medel från verksamheten. Kombinationen ett högt resultat och en måttlig investeringsnivå är 
förklaringen. Den synliga soliditeten ökade relativt mycket under 2021 till 75 %. Då är internbankens 
poster eliminerade ur balansräkningen. Om pensionsåtagandena inom linjen läggs in i balansräkningen 
sjunker kommunens soliditet till 53 %.

Borås 2025 - Strategiska målområden
Under 2021 antogs en reviderad vision; Visionen om framtidens Borås. Arbetet under 2021 utgick från 
den tidigare visionen Borås 2025.

Borås 2025 inleddes med följande text:

”Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan människor i fokus. 
Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap, förmåga 
och idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I Borås lever människor 
tillsammans, och i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den livsnerv som industrin byggde 
sin framtid på. Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser. Vi arbetar för en hållbar 
utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet 
om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det om är bäst för en hållbar utveckling."

Indikatorer
Vision och strategi ”Borås 2025” var den övergripande målbilden för hela Borås Stads verksamhet under 
2021. Borås Stads budget 2021 var strukturerad efter visionens sju strategiska målområden. Inom varje 
målområde fanns ett antal indikatorer.

I de flesta fall avser indikatorerna en nämnds verksamhet. I de fall indikatorerna avser verksamhet i flera 
nämnder ingår i den följande sammanställningen de uppnådda resultaten för kommunen i sin helhet. 
För att se de enskilda nämndernas analyser och kommentarer till resultaten hänvisas till nämndernas res-
pektive årsredovisningar. I sammanställningen redovisas indikatorerna med uppgifter om utfall 2019, 2020, 
samt 2021 samt en graf som visar utfall över en längre tid.
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Uppdrag
I de fall uppdraget finns på flera nämnder ingår i den följande sammanställningen den uppnådda statusen 
för kommunen i sin helhet. För att se de enskilda nämndernas resultat hänvisas till nämndernas årsredo-
visningar. I sammanställningen redovisas uppdragen med status och om uppdraget ska avslutas eller inte.

Antal genomförda uppdrag  23

Antal delvis genomförda uppdrag  32

Antal ej genomförda uppdrag  5

Totalt antal uppdrag beslutade av Kommunfullmäktige 60

Människor möts i Borås
Visionens text kring målområdet:

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

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna

KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER

Antal personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 
dagar ska minska (medelvärde) 
 
Utfall 2019 
17 
 
Utfall 2020 
16 
 
Utfall 2021 
16

Resultatet för kontinuiteten 2021 ligger kvar på föregående års nivå om 16 personer, trots pågående pandemi 
som inneburit mycket hög frånvaro av medarbetare för verksamheten. Personalkontinuitet innebär att den 
enskilde får vård och omsorg av så få olika personal som möjligt. Åtgärder som vidtagits för att nå målupp- 
fyllelse är en utökning av grundbemanningen, dvs högre andel tillsvidareanställda medarbetare och färre andel 
timvikarier. Verksamheten arbetar också aktivt med säkra att medarbetarna har de kompetenser som krävs, 
som exempelvis körkort och medicinska insatser utifrån delegation. En god schemaläggning efter verksam- 
hetens behov där personalen är indelad i mindre grupper knutna till vissa brukare är en annan åtgärd för att 
uppnå måluppfyllelse. Införandet av en fast omsorgskontakt för hemtjänsten som kommer att genomföras 
framöver överensstämmer väl med vikten av en god kontinuitet. Att minska frånvaro och att öka trivsel bland 
medarbetarna är en annan viktig åtgärd som främjar en god kontinuitet. Exempel på faktorer som kan påverka 
kontinuiteten negativt kan vara antalet beviljade besök per dygn en brukare har samt behov av dubbelbeman-
ning samt när verksamheten inte lyckas säkra de kompetenser som krävs i den mindre arbetsgruppen.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER

Andelen hemtjänsttagare som uppger att hemtjänst- 
personalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres  
egna åsikter och önskemål ska öka, %. 
 
Utfall 2019 
84 
 
Utfall 2020 
82 
 
Utfall 2021
-

Då Socialstyrelsens årliga brukarundersökning inte genomfördes under 2021 finns inget resultat att tillgå.
Personer som har hemtjänst ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande gällande deras vård och omsorg 
och påverka hur insatser förläggs och utförs. Utbildning i social dokumentation har genomförts löpande för 
medarbetare under året med utgångspunkt i IBIC (individens behov i centrum) och grundas på vikten av den 
enskildes delaktighet av dess vård och omsorg. Utveckling av uppdraget som kontaktperson har gjorts vilket 
framöver kommer att ersättas med införandet av en fast omsorgskontakt. Välkomstsamtal där information om 
verksamheten ges på ett strukturerat och informativt sätt med enhetschef och medarbetare har skett, dock i 
mer begränsad form under året på grund av pandemin. Under året har verksamheten anpassat arbetssätt och 
organisation av insatsplaneringen vilket bland annat har inneburit att planeringen av insatserna nu sker ute i 
hemtjänstgrupperna. Detta har bidragit till närmare kontaktvägar och förenklat kommunikationen som förväntas 
bidra till bättre måluppfyllelse.

Andelen hemtjänsttagare som uppger att det känns 
tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten ska 
öka, %. 
 
Utfall 2019 
81 
 
Utfall 2020 
83 
 
Utfall 2021 
-

Då Socialstyrelsens årliga brukarundersökning inte genomfördes under 2021 finns inget resultat att tillgå.
Vården och omsorgen ska vara samordnad och sammanhållen, vilket innebär att kommunens hemtjänst och 
hemsjukvård samt primär- och specialistvård ska samverka runt de mest sjuka äldre för att uppnå så god 
livskvalitet och trygghet som möjligt. Verksamheten har infört arbetssätt att säkra hemgången från slutenvården 
alternativt korttidsvistelse där målsättningen är att trygga hemgången utifrån varje persons olika individuella 
behov. Arbetssättet har dock inte implementerats fullt ut som tänkt och har påverkats negativt av pågående 
pandemi och medföljande bemanningsutmaning. Verksamheten strävar efter att den enskilde ska ges möjlighet 
till delaktighet och kunna påverka hur insatser förläggs och utförs. Med delaktighet i utformningen av sina insat-
ser ökar förutsättningarna för att känna sig trygg. Utveckling av uppdraget som kontaktperson har gjorts vilket 
framöver kommer att ersättas med införandet av en fast omsorgskontakt.

Antal gästnätter i Borås ska öka. 
 
Utfall 2019 
225 846 
 
Utfall 2020 
124 774 
 
Utfall 2021 
162 841

Utfall för jan-dec 2021 är 162 841 belagda bäddar. Jämfört med samma period förra året är skillnaden ca 38 
000 fler belagda bäddar för 2021. Utfallet visar den fortsatt stora negativa effekt Covid-19 har haft på besök-
snäringen som helhet. I jämförelse med rikssnittet låg Borås i paritet fram till juli då Borås utveckling förbättra-
des jämfört med Sveriges. Bedömningen är att besöksnäring är den bransch som snabbast påverkas av restrik-
tioner men som också visar det behov som finns att mötas och resa när restriktioner lättas. Då besöksnäringen 
består av många olika branscher ser vi en skillnad på aktiviteter, restaurangbesök och möteslokaler som kan 
möjliggöras av en kortare resa och på hotellnäringen som inte får samma direkta uppsving.
Vi fortsätter att arbeta för fler evenemang och kongresser som ofta förläggs på vår och höst. För dessa seg-
ment har vi sett en kraftig ökning under perioder med låga restriktionskrav.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2021 Ansvarig 
nämnd/bolag

År som upp-
draget startar

Avsluta

Aktivitetsplatser liknande den på 
Sjöbo ska skapas på Hässle- 
holmen och Norrby. Förstudie 
görs under 2018 i samverkan med 
Tekniska nämnden.

 Genomfört Fritids- och folk-
hälsonämnden

2018 Avslutas

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
under 2018 ta fram ett åtgärds- 
program mot hedersrelaterat våld.

 Genomfört Kommun- 
styrelsen

2018 Avslutas, 
behandlad i 
samband med 
tertialupp- 
följning 2.

Utreda ny yta för evenemangs- 
område

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2019

Söka ny yta för evenemangs- 
område.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2019

Föreningshus där bland annat kul-
tur- och idrottsföreningar utan egen 
lokal skulle kunna dela på utrymme 
ska utredas.

 Genomfört Fritids- och folk-
hälsonämnden

2019 Avslutas

Förstudie ska genomföras när det 
gäller lokalisering av ny ishall och 
möjlighet till alternativ driftsform 
prövas.

 Genomfört Fritids- och folk-
hälsonämnden

2020 Avslutas 
Beslut i KF 21/3

Kulturnämnden ska utreda möjlig-
heten att skapa ett ”Art Center” – 
ett konstens skyltfönster. Utred-
ningen ska belysa hur olika konst-
former kan användas, till exempel 
Lars Thunbjörks fotosamling, och 
hur man kan möjliggöra för möten 
mellan boråsare.

 Genomfört Kulturnämnden 2020 Avslutas

Fritids- och folkhälsonämnden 
ska under 2021 inrätta minst en 
ny badplats vilket gärna kan ske i 
samverkan med föreningslivet.

 Genomfört Fritids- och folk-
hälsonämnden

2021 Avslutas

Fritids- och folkhälsonämnden ska 
under 2021 se över öppettiderna 
för fritidsgårdarna så att dessa 
håller öppet när behovet är som 
störst.

 Genomfört Fritids- och folk-
hälsonämnden

2021 Avslutas

Fritids- och folkhälsonämnden ska 
utreda möjligheten att lokalsam- 
ordna mötesplatserna med fören-
ingslivets lokaler för att vara så 
lokaleffektiva som möjligt.

 Genomfört Fritids- och folk-
hälsonämnden

2021 Avslutas

Fritids- och folkhälsonämnden ska 
utreda förutsättningarna att införa 
ett riktat stöd till föreningar i utsatta 
områden som erbjuder läxhjälp.

 Delvis 
genomfört

Fritids- och folk-
hälsonämnden

2021

Vård- och äldrenämnden ska i 
samverkan med Förskolenämnden 
pröva möjligheten att införa någon 
form av integrerad verksamhet 
för barn och äldre, till exempel på 
Kristineberg.

 Delvis 
genomfört

Förskole- 
nämnden 
Vård- och äldre-
nämnden

2021

Vård- och äldrenämnden ska 
utreda möjligheten att inrätta ett 
husdjursvänligt vård- och omsorgs-
boende.

 Genomfört Vård- och äldre-
nämnden

2021 Avslutas



KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2021 Ansvarig 
nämnd/bolag

År som upp-
draget startar

Avsluta

Individ- och familjeomsorgsnämn-
den ska under 2021 utreda förut-
sättningarna för att i högre grad 
kunna stötta unga, vars placering 
inom socialtjänsten kommer att 
upphöra, i deras sökande efter 
eget boende.

 Delvis 
genomfört

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden

2021

Sociala omsorgsnämnden ska 
under 2021 utreda vilka anställda 
på Sociala omsorgsförvaltningen 
som har behov av fria arbetskläder, 
vilka kläder medarbetarna behöver 
och vad det skulle kosta.

 Genomfört Sociala om-
sorgsnämnden

2021 Avslutas

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
under första kvartalet 2021 åter-
komma med målbilder för resteran-
de delar av Social hållbart Borås.

 Genomfört Kommun- 
styrelsen

2021 Avslutas

Individ- och familjeomsorgsnämn-
den ska under 2021 inrätta en kom-
munal avhopparverksamhet med 
syfte att underlätta för personer att 
lämna kriminella miljöer.

 Genomfört Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden

2021 Avslutas, 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2.
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Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Visionens text kring målområdet:

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

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna

KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER

Andelen föräldrar som känner sig trygga när de lämnar 
sitt barn på förskolan ska öka, %. 
 
Utfall 2019 
95,7 
 
Utfall 2020 
96 
 
Utfall 2021 
95,8

Andelen vårdnadshavare som känner sig trygga ligger kvar på samma nivå som föregående år. De allra fles-
ta vårdnadshavare, 96 %, anger att de känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan. Sett över en 
treårsperiod är resultatet konstant. Det är svårt att nå 100 % då vårdnadshavare kan svara även på faktorer 
utanför Förskolenämndens kontroll som tex upplevd trygghet i närområdet. Enskilda förskolor kan också uppleva 
personalbyten vid den tidpunkt då enkäten besvaras. Enheterna analyserar de kommentarer som eventuellt finns 
kopplade till frågan samt vidta åtgärder för att alla vårdnadshavare ska kunna känna sig trygga. Arbetet följs upp 
på rektorernas kvalitetsdialoger. Ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt till barn och vårdnads-
havare lägger grunden för en känsla av trygghet, detta arbetar enheterna löpande med under verksamhetsåret. 
Samverkan i olika former med vårdnadshavarna är också en viktig faktor för att vårdnadshavarna ska känna sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan.
 
Under 2021 minskade andelen som deltog i enkäten till 50% från tidigare års 85 %, detta beror sannolikt på 
pandemin. Tidigare år har det vid hämtning och lämning på förskolorna funnits möjlighet för vårdnadshavare att 
besvara enkäten på plats via en surfplatta. 2021 har inte detta varit möjligt att genomföra på grund av pandemin. 
Detta medförde att enkäten fick genomföras på ett annat sätt genom att en länk med lösenord skickades ut till 
den enskilda vårdnadshavaren.

Andelen barn som får plats på förskola på önskat place-
ringsdatum, ska öka (%) 
 
Utfall 2019 
81 
 
Utfall 2020 
96 
 
Utfall 2021 
97

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda bar-
net förskola inom fyra månader. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin 
utveckling i form av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola.
 
Under 2021 fick 97 % av barnen plats på förskola på önskat placeringsdatum. I de kommuner som följer indika-
torn (ovägt medel) fick 58 % av barnen plats på önskat placeringsdatum (källa: Kolada). I genomsnitt fick de barn 
som inte fick plats på önskat placeringsdatum vänta i 14 dagar. För att fortsatt kunna erbjuda så många barn 
som möjligt plats på önskat placeringsdatum har förvaltningen under 2021 fokuserat på att göra handläggningen 
så effektiv som möjligt.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram ska öka, %. 
 
Utfall 2019 
80 
 
Utfall 2020 
84 
 
Utfall 2021 
81

Gymnasiebehörigheten har minskat med tre procentenheter jämfört med 2020, men är högre än de tre åren 
dessförinnan. Undervisningens kvalitet liksom förtroendefulla relationer mellan skola och elev/familj påverkar 
elevernas resultat. En annan faktor är elevgruppens socioekonomiska förutsättningar påverkar resultaten. Det 
finns många elever med stora behov. Vidare är det stora skillnader mellan skolors resultat, som bl a beror på 
den betydande skolsegregationen. Hög elevrörlighet påverkar resultaten negativt. Det är framförallt skolor i 
socioekonomiskt utsatta områden som har hör elevrörlighet. En annan faktor som påverkar resultaten negativt 
är frånvaro. Konsekvenser av pandemin covid-19 har sannolikt också haft inverkan på elevernas resultat läsåret 
20/21, vilket forskning har kommit fram till.
Aktuella åtgärder för förbättring: 
Språkutveckling, till exempel införandet av Lexplore. 
Matematik. 
Skolnärvaro. 
PAX i skolan – en modell för att arbeta med värdegrund och studiero i de yngre skolåren. 
KB Incident, införs 2021 ht, ett digitalt verktyg för arbetet kring trygghet. 
Förbättrade förutsättningar för rektorerna. 
Riktade insatser för att förbättra verksamheter och funktioner.

Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ska öka. 
 
Utfall 2019 
220 
 
Utfall 2020 
223 
 
Utfall 2021 
225

Det genomsnittliga meritvärdet har ökat något och följer därmed inte trenden för gymnasiebehörigheten. Detta 
innebär att det är en del elever som presterar högre betyg och meritvärden, samtidigt som andelen elever som 
inte klarat gymnasiebehörighet har ökat. Skillnaderna och isärdragningen inom grundskolan har därmed inte 
minskat.

Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 
4-9 ska öka, %. 
 
Utfall 2019 
87,2 
 
Utfall 2020 
89,1 
 
Utfall 2021 
89,3

Eleverna i årskurs 4-9 upplever en något förbättrad trygghet jämfört med de senaste tre åren och det beror 
främst på en förbättring i årskurs 7-9. Det genomförs ett medvetet och planerat arbete för elevers trygghet i 
skolenheterna. Samtidigt finns det en variation i resultaten mellan skolenheter, som främst beror på kvaliteten i 
undervisningen och elevhälsoarbetet. Kompetens, stabilitet i personalgrupp och ledning, organisation och tydliga 
strukturer är exempel på faktorer som påverkar kvaliteten i verksamheten.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER

Andelen elever som känner sig trygga i gymnasieskolan 
ska öka, %. 
 
Utfall 2019 
95 
 
 

Utfall 2021 
94,6

Årligen genomförs en skolklimatundersökning där elever och lärare värderar skolans pedagogiska och sociala 
klimat genom att ta ställning till påståenden inom fyra områden: värdegrund, undervisningens innehåll och kva-
litet, inflytande och delaktighet samt rektor. Inom området värdegrund finns påståendet "Jag känner mig trygg". 
Utfall saknas för 2020, på grund av Covid-19 kunde inte enkäten genomföras fullt ut.
Senaste utfallet i elevenkäten är 94,6 % på de fyra gymnasieskolorna Almås, Bäckäng, Sven Erikson och Vis-
kastrand (något lägre svarsfrekvens i år pga. Covid-19). Utfallet i Gymnasiesärskolans enkät visar fortsatt att en 
hög andel av eleverna känner sig trygga i skolan, men årets svarsfrekvens är mycket låg pga. Covid-19. Trygghet 
ingår som en del i det goda pedagogiska och sociala klimatet. 
 
Utgångspunkten för fortsatt arbete är utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås 2016-2022 och skolornas egna 
utvecklingsplaner. Varje skola och skolenhet analyserar sitt resultat och vidtar åtgärder i enlighet med angivna 
planer och gjorda analyser.

Andelen elever med högskoleförberedande respektive 
yrkesexamen ska öka, %. 
 
Utfall 2019 
91 
 
Utfall 2020 
92 
 
Utfall 2021 
91,8

91,8 % av eleverna avslutade sina studier med en gymnasieexamen vilket är i stort sett samma resultat som fö-
regående år men något under det satta målvärdet. En stor del av läsårets undervisning har bedrivits via fjärr- och 
distansstudier och med utgångspunkt i det är måluppfyllelsen mycket god och står sig väl i jämförelse med Riket.

Andelen barn och unga som inte lever i hushåll med för-
sörjningsstöd ska öka; %. 
 
Utfall 2019 
99 
 
Utfall 2020 
98 
 
Utfall 2021 
98

Andel barn som inte lever i hushåll med ekonomiskt bistånd var 2021-12-31, 98 % jämfört med 2020-12-31, 99 % 
och 2019-12-31, 99 %.
Under år 2021 har andelen barn som lever i hushåll med ekonomiskt bistånd ökat något, ökningen bör emellertid 
inte ses som ett trendbrott, den är fortfarande så pass liten att det inte bedöms avvika från de normala variatio-
nerna mellan månaderna.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2021 Ansvarig 
nämnd/bolag

År som upp-
draget startar

Avsluta

Hur man kan stötta unga med 
NPF-diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att de-
ras möjlighet att delta i förenings- 
livet ökar ska utredas.

 Delvis 
genomfört

Fritids- och folk-
hälsonämnden

2019

Individ- och familjeomsorgsnämn-
den får i uppdrag att, i nära sam-
verkan med andra nämnder som 
jobbar med barn och ungdomar, 
utreda möjligheterna att inrätta en 
särskild förebyggandeenhet med 
uppdrag att motverka att unga i 
riskzon hamnar i normbrytande 
beteenden.

 Genomfört Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden

2020 Avslutas

Samordningsansvar för arbetet 
med att motverka psykisk ohälsa 
hos barn och unga ska fastställas.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2020

Förskolenämnden uppdras att 
tillsammans med Arbetslivsnämn-
den se till att samhällsintroduktion 
erbjuds på alla familjecentraler.

 Delvis 
genomfört

Förskole- 
nämnden 
Arbetslivs- 
nämnden

2020 Avslutas för 
Förskolenämn-
den som har 
genomfört sin 
del av uppdra-
get 
 
Arbetslivsnämn-
den fortsätter 
arbetet med 
uppdraget 
Totalt sett är 
uppdraget del-
vis genomfört

Grundskolenämnden ska tillsam-
mans med Tekniska nämnden un-
der 2021 utreda hur skolskjutsverk-
samheten kan effektiviseras utan 
att den enskilda eleven drabbas.

 Genomfört Tekniska  
nämnden 
Grundskolan

2021 Avslutas

Lokalförsörjningsnämnden ska 
tillsammans med Grundskole-
nämnden, Förskolenämnden och 
Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden under 2021 utreda hur 
nämnderna på ett bättre sätt kan 
använda sina lokaler gemensamt. 
Det ska särskilt belysas hur fören-
ingslivet kan använda lokalerna när 
det inte bedrivs någon utbildning 
i dem.

 Genomfört Lokalförsörj-
ningsnämnden 
Förskole- 
nämnden 
Grundskolan 
Gymnasie- och 
vuxenutbild-
ningsnämnden

2021 Avslutas

Kulturnämnden ska under 2021 ta 
fram en plan som beskriver i vilken 
ordning kommunens bibliotek ska 
bli meröppna. Biblioteken i servi-
ceorterna ska prioriteras.

 Genomfört Kulturnämnden 2021 Avslutas
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Företagande växer genom samverkan
Visionens text kring målområdet:

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

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna

KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER

Resultatet av det sammanfattande omdömet om närings-
livsklimatet i Borås Stad ska öka. (Svar på fråga i Svenskt 
Näringslivs årliga enkät skala mellan 1 och 6). 
 
Utfall 2019 
3,46 
 
Utfall 2020 
3,5 
 
Utfall 2021 
3,39

Ett sammanfattande omdöme beräknas till 3,39.

Rankingen i SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat 
- Nöjd Kund Index (NKI) ska öka 
 
Utfall 2019 
72 
 
Utfall 2020 
72 
 
Utfall 2021 
78

Utfall avser det värde som kan ses efter tertial 2 2021. Värdet för hela året presenteras först i maj 2021.
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Livskraftig stadskärna
Visionens text kring målområdet:

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

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna

KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER

Andelen av ansökningarna om bygglov med fullständiga 
handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan 
ska öka, %. 
 
Utfall 2019 
99 
 
Utfall 2020 
96 
 
Utfall 2021 
93

Under 2021 har antalet inkomna bygglov och förhandsbesked ökat med 10%, vilket motsvarar ca 130 ärenden, 
jämfört med  2020. Detta innebär att handläggningstiden har ökat under året. Samhällsbyggnadsnämndens 
arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal rutiner och arbetssätt har ändrats och 
framförallt har digitaliseringen medfört att handläggningstiden kortats ned de senaste åren. Bland annat följs 
samtliga pågående ärenden upp varje vecka och flera manuella moment i den interna hanteringen har automati-
serats. 
Medianvärdet för handläggning av komplett ansökan ligger på tre veckor. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2021 Ansvarig 
nämnd/bolag

År som upp-
draget startar

Avsluta

Tekniska nämnden ska i samver-
kan med Borås Parkerings AB 
införa ett parkeringsledningssystem 
till årsskiftet 2015/16.

 Delvis 
genomfört

Borås kommuns 
Parkerings AB

2015

Ett förslag för utveckling av Stora 
torget ska tas fram.

 Ej genomfört Kommun- 
styrelsen

2019

Tekniska nämnden utreda möjlig-
heten att göra ytterligare gångfart-
sområden.

 Genomfört Tekniska  
nämnden

2020

Kulturnämnden ska, i samarbete 
med Tekniska nämnden, se över 
Annelundsparkens förutsättningar 
och utvecklingsmöjligheter. Utred-
ningen ska särskilt belysa hur man 
kan använda konstnärlig utsmyck-
ning, ljus och ljud för att göra en 
promenad i parken till en kulturell 
upplevelse.

 Genomfört Kulturnämnden 2020 Avslutas
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Visionens text kring målområdet:

”Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.”

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna

KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER

Andelen hushåll och företag som har tillgång till bred-
band om minst 100Mbit/s ska öka, % 
 
Utfall 2019 
82 
 
Utfall 2020 
86 
 

Bredbandsstatistik för 2021 finns ännu inte tillgängligt. Utfall för 2020 var att 86% av hushåll och företag har 
tillgång till minst 100 Mbit/s, andelen har därmed ökat jämfört med föregående år.

Andelen närproducerade livsmedel ska öka, %. 
 
Utfall 2019 
22 
 
Utfall 2020 
21 
 
Utfall 2021 
20,9

Resultatet för närproducerat är i stort sett oförändrat jämfört med 2020 och därmed är inte målet uppfyllt. Då 
antalet närproducerade produkter är kopplat till upphandlat avtal finns svårighet att påverka resultatet nämnvärt 
under innevarande avtalsperiod.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2021 Ansvarig 
nämnd/bolag

År som upp-
draget startar

Avsluta

Arbetet med landsbygdsutveck-
lingens innehåll, organisatoriska 
placering och ansvarsfördelning 
ska utredas och tydliggöras.

 Genomfört Kommun- 
styrelsen

2019 Avslutas

Vägföreningars/samfälligheters 
huvudmannaskap ska utredas med 
utgångspunkt från tidigare gjord 
utredning.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2019

Utbyggnadsstrategier för våra 
serviceorter med närområde ska 
tas fram.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2020
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Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Visionens text kring målområdet:

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

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2021 Ansvarig 
nämnd/bolag

År som upp-
draget startar

Avsluta

Kommunstyrelsen uppdras utreda 
kostnaderna för tillköp hos Västtra-
fik så att närtrafiken kan gälla även 
i de mindre tätorterna som vi har i 
Borås.

 Ej genomfört Kommun- 
styrelsen

2017

Utveckling och förbättring av 
närtrafiken på landsbygden ska 
utredas.

 Ej genomfört Kommun- 
styrelsen

2019

Hur hållbar mobilitet bäst kan upp-
nås ska utredas.

 Ej genomfört Kommun- 
styrelsen

2019

Kommunstyrelsen uppdras att ge-
nomföra en ny, politiskt ledd, utred-
ning om framtidens kollektivtrafik 
genom stadens centrala delar.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2020
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Visionens text kring målområdet:

”En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en 
hälsosam och god miljö.”

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna

KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER

Andelen ekologiska livsmedel ska öka, %. 
 
Utfall 2019 
43 
 
Utfall 2020 
43 
 
Utfall 2021 
41

Andelen ekologiska inköp har minskat något jämfört med 2020 och därmed är inte målet uppfyllt. En del av 
restaurangerna har varit stängda under en stor del av året och en minskad volym generellt på grund av pande-
min kan ha inverkat då det inneburit färre inköp av mejeriprodukter som utgör en stor andel av det ekologiska 
sortimentet. 

Den totala energiproduktionen från solenergi ska öka, 
MWh 
 
Utfall 2019 
230 
 
Utfall 2020 
663 
 
Utfall 2021 
909

Inom klimatområdet utvecklas arbetssätt kontinuerligt såväl i nybyggnation som i förvaltningsskedet. Exempelvis 
har installation av solenergi gett en mycket positiv effekt. I dagsläget är produktionen 909 MWh
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KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2021 Ansvarig 
nämnd/bolag

År som upp-
draget startar Avsluta

En utredning om att minska an-
vändningen av engångsartiklar ska 
genomföras

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2018

Kostorganisationen ska i lämpliga 
verksamheter, till exempel gymnas-
ierestauranger och stadens offent-
liga serveringar och restauranger, 
pröva att redovisa klimatpåverkan 
per portion offentligt i menyn.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2018

Borås Stads mångåriga interna-
tionella arbete med kunskaps-
överföring inom avfallsområdet 
bör fortsätta. Under 2020 ska 
Kommunstyrelsen utreda hur detta 
arbete ska bedrivas.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2020

Borås Energi och Miljö ska ta initi-
ativ till en samägd solcellsanlägg-
ning, där såväl företag, föreningar 
och privatpersoner ska kunna köpa 
andelar. Detta skall förtydligas som 
en förändring i bolagets ägardirek-
tiv och fastställas på bolagsstäm-
ma.

 Delvis 
genomfört

Borås Energi 
och Miljö AB

2018

Fastställa kriterier för en pott på 
250.000 kronor ur vilken andra de-
lar av Borås Stad ska kunna söka 
mindre belopp för att starta eller 
utöka klimatarbete.

 Genomfört Miljö- och 
konsument-
nämnden

2021 Avslutas

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utreda hur stort effekt- och kapa-
citetsbehov Borås har för att klara, 
stadens, kommuninvånarnas och 
företagens framtida behov av el.

 Delvis 
genomfört

Kommunstyrel-
sen

2021

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
lista möjliga kolsänkor som kommu-
nen kan medfinansiera. Kolsänkor-
na ska rangordnas utifrån deras 
effektivitet i termer av minskad 
koldioxid per investerad krona.

 Delvis 
genomfört

Kommunstyrel-
sen

2021

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 
ta fram en vindbruksplan som ett 
tillägg till översiktsplanen. Tysta 
områden ska utredas.

 Delvis 
genomfört

Kommunstyrel-
sen

2015
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Ekonomi och egen organisation

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna

KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska mins-
ka, %. 
 
Utfall 2019 
7,3 
 
Utfall 2020 
9,1 
 
Utfall 2021 
8,5

Det är tydligt att sjukfrånvaron påverkats av restriktionerna kopplade till pandemin och deras konsekvenser. 
Borås Stad minskar nu, precis som landet i övrigt, och sjukfrånvaron går från 9,1 procent till 8,5 procent. I stort 
sett samtliga nämnder går neråt, en del från väldigt höga nivåer. Sjukfrånvaron minskar i samtliga åldersintervall 
för både kvinnor och män med undantag av yngre män som ligger kvar på samma nivå som förra året. Kvinnorna 
har de högsta siffrorna. Gruppen yngre medarbetare, och det gäller båda könen, ligger på höga nivåer. Det är en 
förändring sedan några år tillbaka som inte verkar vända. 
För att fånga det som benämns som normal sjukfrånvaro används nyckeltalet frisktal. Det motsvarar en sjukfrån-
varo på mellan 2-4 procent av ordinarie arbetstid. Omräknat till sjukdagar handlar det om ett spann mellan 0 och 
5 sjukdagar på ett år. Borås Stad visar en positiv utveckling av frisktalet. Samtliga åldersgrupper förutom yngre 
män har en positiv utveckling och den största förändringen står åldersgruppen 30 – 50 år för. I år är det en något 
större skillnad mellan åldersgrupperna och det finns fortsatt en viss skillnad mellan kvinnor och män, där män 
generellt ligger högre.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten 
ska minska. 
 
Utfall 2019 
430,3 
 
Utfall 2020 
367,9 
 
Utfall 2021 
405,6

Målet är att arbetad tid för timavlönade medarbetare ska minska. Målet har inte uppnåtts. Utfallet för år 2021 
blev 405 årsarbeten vilket är 37 årsarbeten fler än år 2020. Pandemin har haft betydelse för behovet av att anlita 
timavlönade. För vissa förvaltningar har behovet styrts av en större restriktivitet mot att ta in timavlönade för att 
hålla nere smittspridningen. För andra förvaltningar har det varit ett ökat behov av timavlönade för att kunna hålla 
verksamheten igång. Distansarbete liksom distansundervisning har också haft påverkan på behovet av timavlö-
nade under året. Tillgången på utbildad arbetskraft är också en faktor som påverkar behovet av att ta in timavlö-
nade. Råder det brist på sökande med rätt kompetens kan det ta lång tid att rekrytera och få ersättare på plats. 
Sociala omsorgsnämnden har ökat antalet timavlönade med drygt 30 årsarbeten och Förskolenämnden med 
cirka 16 årsarbeten. Vård- och äldrenämnden har däremot minskat antalet timavlönade med drygt 6 årsarbeten.

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbi-
drag ska öka, % 
 
Utfall 2019 
40 
 
Utfall 2020 
35,9 
 
Utfall 2021 
37

Friskvårdsbidraget är max 2 000 kr per person och år och erbjuds medarbetare oavsett förvaltningstillhörighet 
och sysselsättningsgrad. Målet har varit att öka nyttjandegraden och få fler medarbetare att välja en aktiv fritid. 
För 2021 var målet att öka andelen medarbetare som nyttjar förmånen. Utfallet blev 37 procent en ökning med 
en procentenhet. Under året har nästan 3 800 medarbetare hämtat ut hela eller delar av bidraget, nästan exakt 
100 fler än föregående år. Av dessa är 77 procent kvinnor och 23 procent män Det är möjligt att pandemin på-
verkat utfallet då nationella restriktioner begränsat träningsmöjligheterna, vilket indirekt har inneburit begränsad 
verksamhet för många träningsanläggningar under stor del av året. Totalt har 5,3 miljoner kronor betalats ut i 
friskvårdsbidrag. En ökning med 200 000 kronor från ifjol.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES INDIKATORER

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio 
månader under kalenderåret ska minska. 
 
Utfall 2019 
399 
 
Utfall 2020 
407 
 
Utfall 2021 
441

Andelen biståndshushåll som får ekonomiskt bistånd under mer än tio månader under kalenderåret har succes-
sivt minskat sedan 2016 till den lägsta nivån 388 hushåll under september 2019. Sedan dess har antalet hållit sig 
strax över 400 med högre noteringar framförallt under tertial 1, 2020 och tertial 1, 2021 med 436 hushåll. Ökning-
en återfinns främst i de grupper som vid pandemins början närmade sig ett långvarigt bistånd och som fallit över 
10-månadersgränsen. Pandemin kan vara en delförklaring till ökningen. Coronakrisen har slagit hårt mot nya på 
arbetsmarknaden och ännu hårdare mot de som redan innan pandemin var arbetslösa.

KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2021 Ansvarig 
nämnd/bolag

År som upp-
draget startar

Avsluta

Tekniska nämnden får i uppdrag 
att se över hur upphandlingsverk-
samheten skall finansieras av 
förvaltningarna. Här skall bland 
annat beaktas hur vinsthemtagning 
sker utifrån avtalstrohet och nya 
ramavtal. Uppdraget tas över av 
Kommunstyrelsen.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2015

Tekniska nämnden får i uppdrag att 
arbeta fram en policy när det gäller 
inventarier som syftar till att i första 
hand använda det som Borås Stad 
redan äger. En för Borås Stad ge-
mensam förmedling av inventarier 
ska starta och vara förstahandsal-
ternativ, innan nyanskaffning sker. 
Uppdraget tas över av kommunsty-
relsen.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2016

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
se över upphandlingsverksamhet-
ens prissättning till nämnder och 
förvaltningar i syfte att ömsesidigt 
dra nytta av de vinster som kan 
uppstå vid upphandlingar.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2017

Stödet till första linjens chefer ska 
förstärkas. En plan med tydlig 
struktur för hur detta arbete ska 
bedrivas ska tas fram.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2019

Behovet och kostnaden för att även 
erbjuda fria arbetsskor till de grup-
per som redan har fria arbetskläder 
ska utredas.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2020

Borås Stad ska inte upplåta 
utrymme för sexistisk reklam, och 
när nya avtal med reklamföretag 
tecknas ska utrymme heller inte 
upplåtas för spelreklam.

 Ej genomfört Tekniska  
nämnden

2020
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KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2021 Ansvarig 
nämnd/bolag

År som upp-
draget startar

Avsluta

Kommunstyrelsen ska i samverkan 
med Vård- och äldrenämnden och 
Sociala omsorgsnämnden tillsätta 
en KAL-grupp för undersköterskor 
eller motsvarande. KAL-gruppens 
arbete ska vara färdigt under första 
halvan av 2021.

 Genomfört Kommun- 
styrelsen 
Sociala om-
sorgsnämnden 
Vård- och äldre-
nämnden

2021 Avslutas

Kommunstyrelsen ska utreda hur 
Borås Stads budget och koldioxid-
budgeten kan kopplas ihop.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2021

Kommunstyrelsen ska tillsammans 
med Samhällsbyggnadsnämnden 
och Miljö- och konsumentnämnden 
utreda hur samverkan kan under-
lättas mellan verksamheterna som 
idag ligger på Samhällsbyggnads-
nämnden, Miljö- och konsument-
nämnden (avseende strandskydd), 
Strategisk samhällsplanering och 
Mark och exploatering. Utredning-
en ska vara färdig under första 
halvan av 2021.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen 
Samhällsbygg-
nadsnämnden 
Miljö- och 
konsument-
nämnden

2021 Kommunstyrel-
sen fortsätter 
arbetet med 
uppdraget. 
Totalt sett är 
uppdraget del-
vis genomfört

Kommunorganisationen behöver 
arbeta med att förebygga att avfall 
inom den egna organisationen 
uppkommer. Kommunstyrelsen ska 
utreda och föreslå nämnd som ska 
ta det övergripande ansvaret för 
detta arbete.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2021

När Borås Stads nämndorganisa-
tion gjordes om stod valet mellan 
A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Ser-
vicenämnden eller B) en kostor-
ganisation per nämnd. Alternativ 
B valdes. Kommunstyrelsen ska i 
samverkan med Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och 
Vård- och äldrenämnden utvärdera 
det valda alternativet. Uppdraget 
ska redovisas senast halvårsskiftet 
2021.

 Genomfört Kommun- 
styrelsen 
Förskole- 
nämnden 
Grundskolan 
Gymnasie- och 
vuxenutbild-
ningsnämnden 
Vård- och äldre-
nämnden

2021 Avslutas

Kommunstyrelsen ska utreda  
Servicekontorets roll vid kriser 
samt vilka uppgifter som förvalt-
ningen ska ansvara för.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2021

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
under första halvan av 2021 ta fram 
regelverk och informationsmaterial 
om intraprenader.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2021

Kommunstyrelsen får i uppdrag att 
klargöra ansvarsfördelningen inom 
Borås Stad i arbetet mot invasiva 
arter.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2021

Kommunstyrelsen uppdras att 
utreda hur ett system med volym-
kompensation för Individ- och fa-
miljeomsorgsnämnden och Sociala 
omsorgsnämnden kan utformas.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2021 Avslutas
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KOMMUNFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL NÄMNDERNA

Uppdrag Status År 2021 Ansvarig 
nämnd/bolag

År som upp-
draget startar

Avsluta

Tekniska nämnden uppdras att 
till beslut om taxor kommande år 
arbeta fram ett nytt förslag på taxa 
för gångbaneserveringar, restau-
rangverandor och friluftsservering-
ar. Förslaget på taxan ska vara 
differentierat, så att avgiften skiljer 
sig beroende på läge för servering 
eller restaurangveranda.

 Genomfört Tekniska  
nämnden

2021 Avslutas

Kommunstyrelsen uppdras att ut-
reda förutsättningarna för att införa 
utmaningsrätt i lämpliga verksam-
heter senast halvårsskiftet 2016.

 Delvis 
genomfört

Kommun- 
styrelsen

2015
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Balanskravsresultatet

Balanskravsutredning
Kommunens resultat på sista raden blev +472 mnkr vilket är 392 mnkr bättre än budgeterat. 
Balanskravsutredningen för 2021 får följande utseende:

 mnkr

Årets resultat enligt resultaträkningen 471,7

Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning -78,2

Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -4,9

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 7,5

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 396,1

Reservering av medel till RUR

Användning av medel från RUR

Balanskravsresultat 396,1

Intern hantering inom kommunen. Utnyttjande av tidigare gjorda öronmärkningar:

Byggbonus 0,4

Marketplace och E-handelsstaden 1,0

Organisationshälsa 5,8

Resultat efter synnerliga skäl m.m. 403,3

Kommunallagens balanskrav har därmed uppfyllts. Posterna under rubriken "Intern hantering inom 
kommunen" avser i tidigare bokslut gjorda öronmärkningar som nu genomförs och därmed tillgodogörs 
och påverkar sista raden i Balanskravsutredningen.

Väsentliga personalförhållanden

Personalredovisning 2021
De här åren med pandemin har för många inneburit nya eller förändrade arbetsuppgifter. Vissa med-
arbetare har upplevt ökad andra minskad arbetsbelastning. Digitaliseringen tog fart och distansarbete 
blev en nödvändig åtgärd för de som kunnat arbeta hemifrån. Vad pandemin får för konsekvenser på 
lång sikt är svårt att sia om i nuläget. Tveklöst är att det ställer stora krav på ett aktivt arbetsmiljöarbete 
och utmaningar som finns för att klara framtida kompetensförsörjningsbehov tar heller inte paus.

Här är ett sammandrag av kommunens personalekonomiska redovisning. Den personalekonomiska 
redovisning redovisas i sin helhet som ett särskilt ärende till Kommunfullmäktige.

Personalstrategiskt perspektiv
Hur viktigt arbetsmiljöarbetet är har synliggjorts än mer under de här åren med pandemin. Ett strate-
giskt arbetsmiljöarbete tar fasta på insatser utifrån både ett främjande, förebyggande och efterhjälpande 
perspektiv och måste finnas på alla ledningsnivåer.

De stora pensionsavgångarna och de demografiska förändringarna ställer fortsatt stora krav för att Borås 
Stad ska kunna klara det framtida kompetensförsörjningsbehovet. Det förvaltningsövergripande kom-
petensförsörjningsarbetet har utvecklats vidare under 2021.

Under året har Borås Stad utsetts till Karriärföretag 2022.
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Medarbetare

Anställda
2021 fanns totalt 11 227 medarbetare anställda inom koncernen. Inom nämnderna är majoriteten av de 
anställda kvinnor medan det är det omvända inom bolagen.

Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning genom auto-
matisk konvertering när man varit anställd mer än två år under en femårsperiod. 2021 har 108 personer 
fått tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse vilket är 12 fler än år 2020. Flest konverteringar 
har skett inom barnomsorgen där 47 fått tillsvidareanställning och 36 personer inom vård och omsorg.

Utländsk bakgrund
Medarbetare med utländsk bakgrund har ökat med nästan 130 personer vilket motsvarar 33 procent av 
samtliga anställda. Flest medarbetare finns fortfarande inom gruppen vårdbiträden och städ, tvätt och 
renhållningsarbete där drygt 70 procent har utländsk bakgrund. Andel chefer med utländsk bakgrund 
har inte förändrats utan ligger kvar på samma nivå som föregående år med 14,2 procent. Om kommunens 
medarbetare med utländsk bakgrund skulle motsvara Borås befolkningssammansättning av personer 
med utländsk bakgrund i yrkesverksam ålder skulle andelen behöva öka med drygt två procentenheter 
till 35,4 procent.

Hel- och deltidsanställda
98,2 procent av de tillsvidareanställda har heltidsanställning inom nämnderna. I de kommunala bolagen 
finns en större variation. Lägst andel heltidsanställda har Borås Djurpark där 86 procent av kvinnorna 
och 84 procent av männen har heltid. Störst skillnad sett till kön har Fristadbostäder AB där samtliga 
män men bara 66 procent av kvinnorna arbetar heltid. Borås Kommuns Parkerings AB, Borås Elnät AB, 
Inkubatorn och IBAB är exempel på bolag där samtliga har heltidsanställning.
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Personalomsättning
Är personalomsättning positiv eller negativ avgörs bland annat av vad rekryteringen kostar, hur till-
gången på kompetens är och hur lång tid det tar för den nyanställde att komma upp i full effekt. En för 
stor rörlighet innebär ökad arbetsbelastning för de medarbetare som stannar kvar och verksamheterna 
riskerar lägre kvalitet och effektivitet.

Personalomsättningen påverkas av flera faktorer där pensionsavgångar och trivsel är två exempel. Under 
första året med pandemin bromsades rörligheten upp så väl inom kommunen som för arbetsmarknaden 
i stort. I slutet av år 2021 var läget annorlunda och tillgång på lediga arbeten har återigen ökat vilket kan 
vara en förklaring till att personalomsättning vänt uppåt igen både inom nämnderna och flera bolag.

Timavlönade
435 årsarbeten har utförts av timavlönade inom nämnderna varav 405 anställda enligt avtalet allmänna 
bestämmelser (AB) och 30 årsarbeten utförda av medarbetare anställda enlig beredskapsavtalet (BEA) 
eller PAN-avtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare). En ökning av timavlönade har skett inom 
sociala omsorgsnämnden med 30 årsarbeten och inom förskolenämnden med 16 årsarbeten. Vård- och 
äldrenämnden har däremot minskat med 6 årsarbeten.

Årsredovisning 2021  |  Förvaltningsberättelse



 62

Lön

Lönestatistik
Vid årets slut var medianlönen lika hög för tillsvidareanställda kvinnor och män inom nämnderna. 
Detta utan hänsyn tagen till befattningarnas olika arbetsuppgifter, krav på kompetens, ålder, erfarenhet 
och ansvar. I de kommunala bolagen varierar medianlönerna stort då både antal anställda och verksam-
heter skiljer sig mycket åt. I diagrammet visas endast medianlön för de kommunala bolag som har minst 
sju anställda

Arbetsmiljö

Hälsa
För ett helhetsgrepp om hälsa används tre nyckeltal hälsa, långtidsfrisk och frisktal. Nyckeltalet hälsa 
definieras som antal helårsfriska medarbetare under 1 år och lyfter fram organisatoriska faktorer som 
påverkar medarbetares hälsa. Långtidsfrisk visar antalet medarbetare som inte har haft någon sjukdag 
under de senaste 2 åren och används för att synliggöra positiva faktorer inom och utom arbetet som 
främjar hälsa och välmående. Det tredje nyckeltalet frisktal kan benämnas normal sjuklighet. Frånvaro 
på grund av sjukdom ligger i en genomsnittlig grupp människor någonstans mellan två och fyra procent. 
Nyckeltalsinstitutet lyfter fram frisktalet som intressant i ett index för en hållbar arbetsgivare.

Andelen helårsfriska medarbetare ökade till 24,8 procent, 22,2 procent för kvinnorna och 32,9 procent 
för männen. Nyckeltalet långtidsfriska sjönk och uppgick för förvaltningarna till 13,9 procent vilket 
är det lägsta resultatet som uppmätts sedan mätningarna startade i slutet av 90-talet. En förväntad för-
ändring utifrån det läge som rått och råder i Borås och Sverige med pandemin och restriktionerna som 
införts till följd av den. Frisktalet för förvaltningarna ökade från 40 till 43,3 procent. Nyckeltalen hälsa 
och frisktal visar att förändringar är på gång medan långtidsfriska är fortsatt väldigt påverkat av 2020 
då det mäts över en längre period.

Inom hälso- och arbetsmiljöområdet finns tre begrepp som är viktiga för att uppnå arbetshälsa. Det 
handlar om meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Studier från flera organisationer bland annat 
Kairos Future och Universum lyfter fram att kommuner och offentliga arbetsgivare erbjuder menings-
fulla arbeten. Borås Stads resa mot en mer tillitsorienterad styrning kommer att stärka begriplighet 
och hanterbarhet. Projektet Frisk organisation är också en väg till framgång. Kan Borås Stad förbättra 
medarbetares och chefers arbetssituation så att den upplevs mer strukturerad, förutsägbar och begriplig 
finns det också en rimlig möjlighet att andelen helårsfriska når och stabiliseras på höga nivåer.
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Sjukfrånvaro
Det är tydligt att sjukfrånvaron påverkats av restriktionerna kring pandemin och dess konsekvenser.  
I Borås Stad liksom i övriga landet minskar nu sjukfrånvaron. Borås Stad har sänkt sjukfrånvaron från 
9,1 procent till 8,5 procent. I stort sett samtliga förvaltningar har sänkt sjukfrånvaron, några från väldigt 
höga nivåer. I bolagen ligger sjukfrånvaron generellt något lägre än för staden som helhet, undantaget 
är Borås Djurpark & Camping AB. Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medar-
betare i bolagen från 1 till drygt 300 medarbetare. Det är därför inte lämpligt att jämföra bolagen med 
varandra utan istället studera förändringar över tid inom respektive bolag. För bolagen redovisas sjuk-
frånvaro för de med fler än fem medarbetare.

Andel sjukfrånvaro i förhållande till utförd arbetstid uttryckt i procent

 Kvinnor Män 29 år o yngre 30-49 år 50 år o äldre

Borås Stad nämnder 9,2 6,4 8,0 8,1 9,3

AB Bostäder 1,0 1,7 3,9 3,9 4,8

BoråsBorås TME AB 2,0 0,2 0,0 0,0 0,0

Borås Djurpark AB 4,3 6,2 4,9 3,1 8,7

Borås Elnät AB 1,8 0,7 0,4 0,9 1,0

Borås Energi och Miljö AB 5,3 4,3 6,1 3,1 5,4

Borås Parkerings AB 6,9 2,5 0,0 4,9 5,3

Fristadbostäder AB 4,5 7,5 0,0 3,6 7,3

IBAB 0,3 0,2 3,7

Inkubatorn i Borås AB 0,3 0,0 0,5

S Älvsborgs Räddningstjänst-
förbund (SÄRF)

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

Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund

1,2 2,1 0,9 1,1 2,0
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Andel sjukfrånvaro per intervall i förhållande till total sjukfrånvaro uttryckt i procent

 1-14 dgr 15-59 dgr 60 dgr eller mer

Borås Stad nämnder 43,4 11,6 45

AB Bostäder 72,5 6,3 21,2

BoråsBorås TME AB 93 7 0

Borås Djurpark AB 47 12 41

Borås Elnät AB 65 18 17

Borås Energi och Miljö AB iu iu iu

Borås Parkerings AB 3,6 74,8 21,6

Fristadbostäder AB 61,8 4,5 33,7

IBAB 64,3 0 35,7

Inkubatorn i Borås AB iu iu iu

S Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) iu iu 20,4

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 63,6 36,4 0
 

Åtgärder för en god arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå är inbyggt i stadens styr- och ledningssystem Stratsys 
med en egen modul, vilket ger cheferna ett tydligt stöd för sitt arbetsmiljöarbete. I modulen arbetar 
förvaltningarna efter en gemensam kalender för arbetsmiljöarbetet vilket dessutom stärker likvärdighet 
och underlättar uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

Under hösten genomförde arbetsmiljöverket en inspektion avseende årlig uppföljning av kommunens 
arbetsmiljöarbete. SAM-modulen fick hög uppskattning vid inspektionen, vilket indikerar att staden 
har en bra bas för arbetet. Men det finns förbättringspotential i arbetet och samtliga förvaltningar och 
arbetsplatser behöver använda verktyget fullt ut för att bästa effekt ska uppnås.

Arbetsskador och tillbud
Från och med i år används AFA:s system IA för rapportering av tillbud och arbetsskador och modulen 
i Heroma har tagits ur bruk. Det nya systemet innebär en annan indelning än tidigare.

Antalet anmälda olycksfall (tidigare benämnt arbetsskador) uppgick till 1 362, en ökning med drygt 500 
anmälningar. Antalet anmälda tillbud ökade från nästan 900 till 2 427. Den vanligaste orsaken är hot 
och våld både när det gäller olycksfall och tillbud. Riskobservationer är en ny kategori med 213 anmälda 
fall. Inom kategorin har anmälningar gjorts om hot och våld, psykosocial påverkan samt coronasmitta.

Beslutsstöd till chef
Power-BI, beslutsstödet som byggdes och implementerades under 2021 har fortsatt utvecklats för att 
stärka chefer och HR-funktionernas arbete med att följa upp, analysera och agera på personalnyckeltal.

Frisk organisation
Projektet Frisk organisation förlängdes med ett år och sträcker sig nu över perioden (2019-2022) med 
syftet att öka förutsättningarna för att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder ett hållbart arbetsliv. 
Målet är att minska inflödet till sjukskrivning och därmed minska antalet rehabiliteringsärenden och 
över tid nå en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaron.

Post-Corona stöd till chefer och arbetsgrupper
Inom en särskild satsning på krisstöd och samtalsstöd har det tagits fram ett material för att hantera 
efterverkningarna av covid-19.
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Pausit
Pausit är ett pausprogram på datorn för att motverka stillasittande och främja rörelse och återhämtning 
under arbetsdagen. Programmet har varit betydelsefullt under 2021 på grund av att många arbetat 
hemifrån med en helt ny arbetsmiljö omkring sig.

PriusHealth
PriusHealth är en digital hälsotjänst för att motivera livsstilsförändringar ur ett helhetsperspektiv på hälsa.

Friskvårdsbidraget
Friskvårdsbidraget är en av Kommunfullmäktiges indikatorer med målet att öka nyttjandegraden och 
få fler medarbetare att välja en aktiv fritid. Under året har nästan 3 800 medarbetare hämtat ut hela eller 
delar av bidraget vilket är 100 fler än föregående år.

Jämställdhet och likabehandling
Organisatoriskt delas jämställdhetsarbetet i ett externt medborgarperspektiv och ett internt arbetsgivar-
perspektiv. Medborgarperspektivet är förlagd till Stadsledningskansliets avdelning kvalitet och utveckling 
medan ansvaret för arbetsgivarperspektivet ligger kvar på avdelningen personal och förhandling. Som 
arbetsgivare har Borås Stad ett stort ansvar för att identifiera och motverka arbetsmarknadsrelaterade 
ojämlikheter. Borås Stad arbetar med jämställdhetsfrågor genom lagstadgade lönekartläggningar och 
arbetsvärderingar men mer finns kvar att göra inom jämställdhetsarbetet. Sveriges Kommuner och 
Regioner tog fram en rapport om jämställd arbetsgivarpolitik 2020 och med den som utgångspunkt kan 
Borås Stad stärka upp sitt arbete ytterligare. Ett steg i rätt riktning är det arbetet som påbörjades 2020 
inom ramen för Mänskliga rättigheter tillsammans med Emerga Institute, ett företag för utbildning, 
utvärdering samt kartläggning inom området. Ett förvaltningsövergripande arbete har fortsatt under 
2021 underledning av Stadsledningskansliets avdelning Kvalitet och utveckling. En del i arbetet är att 
synliggöra Borås Stads viktiga uppdrag som arbetsgivare. Genom ett aktivt internt arbete läggs grunden 
för en inkluderande och icke diskriminerande kommunal service.

Arbetet med lika rättigheter och möjligheter på enhetsnivå i Borås Stad ligger som en aktivitet i SAM-
kalendern. Aktiviteten innebär att arbetsplatsen undersöker risker, analyserar orsaker, genomför åtgärder 
och följer upp arbetet på samma sätt som annat arbetsmiljöarbete.

Företagshälsovård
Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta Borås Stad som arbetsgivare i hälso- och arbetsmil-
jöarbetet. I två års tid har Avonova varit leverantör av företagshälsovårdstjänster till Borås Stad. 
Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänster inom arbetsmiljö och rehabilitering. Chefscoachning, 
chefshandledning, ledningsgruppsutveckling samt team- och grupputveckling har lyfts ut i separata 
avtal med leverantörer som är specialister inom dessa områden.

Medarbetarenkät
2021 års medarbetarenkät hade en svarsfrekvens på 83 procent. Anställda inom samtliga förvaltningar 
och två bolag Borås kommuns Parkering AB och Borås Djurpark & Camping AB deltog.

Medarbetarenkäten 2021 visar ett mycket positivt resultat där sex av sju frågeområden förbättrats. 
Frågorna som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i syfte att utvärdera den arbetsgi-
varpolitik som har bäring på hållbart medarbetarengagemang (HME) visar också att Borås står sig väl 
i jämförelse med andra jämnstora kommuner.

Utifrån resultatet av frågorna som handlade om tystnadskultur och upplevelsen av att öppet kunna 
diskutera kvalitetsbrister, framföra kritiska synpunkter och ta upp problem kommer förvaltningar och 
bolag ha fokus på att arbeta för ett tillåtande klimat med högt i tak som ger utrymme för kreativa dis-
kussioner utan oro för negativa konsekvenser. Ett material tas fram som stöd för det fortsatta arbetet.
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Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar är något som Borås Stad, liksom andra kom-
muner, har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraft med rätt kompetens är hård och kommer 
med all sannolikhet att bli hårdare under de närmsta åren. Att den procentuella ökningen är större i de 
grupper som till stor utsträckning nyttjar de kommunala välfärdstjänsterna (främst gruppen 80 år och 
äldre, men även barn i gymnasieskolålder) än gruppen i arbetsför ålder (20-67 år) skapar utmaningar 
för den framtida kompetensförsörjningen.

Arbetet med kompetensförsörjning av stadens verksamheter pågår i respektive förvaltning och är en fråga 
som är direkt knuten till förvaltningarnas verksamheter, mål och uppdrag. För en enhetlig struktur i arbe-
tet med kompetensförsörjning finns ett framtaget gemensamt arbetssätt att utgå ifrån. Förvaltningarna 
rapporterar sedan årligen in kompetensutmaningar och huvudsakliga åtgärder till Kommunstyrelsen. 
Exempel på inrapporterade kompetensutmaningar är flera lärargrupper, socionomer, vissa ingenjörer 
och medarbetare inom vård- och omsorg.

Under året har Borås Stad utsetts till Karriärföretag 2022.

Centrala utbildningar och kurser
Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Under 
2021 genomfördes utbildningar i bland annat Leda digitala möten via Teams, Motiverande samtal och 
Skriva klarspråk.

Systematiskt chefsutvecklingsprogram
Programmet riktar sig till samtliga chefer, och för en förstagångschef sprids utbildningsinsatserna över 
tre till fyra år. Bland annat ingår utbildning i arbetsrätt, arbetsmiljö och lönesättning. Även Borås Stads 
interna chefsutbildning, ”Chef- och ledarskap i praktiken”, ingår i programmet. Den omfattar nio dagar 
och är obligatorisk för samtliga chefer. Under 2021 har det, till följd av de restriktioner som gällt, varit 
nödvändigt att förändra utbildningsutbudet. Vissa utbildningar har helt ställts in medan andra har 
kunnat genomföras digitalt.

Framtidens chef
Borås Stad arbetar systematiskt med att rekrytera chefer från de egna leden. Detta arbete bidrar till 
organisationens chefsförsörjning och skapar goda karriärmöjligheter.

Programmet Framtidens chef omfattar cirka 25 dagar spridda över ett år och syftar till att förbereda de 
utvalda kandidaterna inför en ny roll som chef. Under 2021 deltog fyra personer i det interna chefsre-
kryteringsprogrammet

Fritidsstudier
14 personer har enligt uppgift från förvaltningarna beviljats fritidsstudiebidrag under året. Bidrag har till 
exempel beviljats för yrkeshögskoleutbildning till specialistbarnskötare samt till fristående högskolekurser

Förväntad utveckling
Koncernens resultat blev 593 mnkr vilket är 150 mnkr bättre än föregående år. Förklaringen till 
förbättringen är främst att kommunen haft ökade skatteintäkter samt höga realisationsvinster.  
Stadshuskoncernen visar också ett bättre resultat till följd av ökad omsättning medan bostadsbolagen i 
år inte haft någon reavinst vid fastighetsförsäljning och därmed minskar deras resultat.

Den ekonomiska utvecklingen inom kommunsektorn är osäker, långsiktiga utmaningar kvarstår och 
pandemins närvaro påverkar hur framtiden kommer att se ut. Koncernen har ställt om och i vissa delar 
anpassat verksamheterna för att hantera situationen, och ska nu hitta ett normalläge som fungerar efter 
pandemin. Det är ännu för tidigt att fullt ut förutse vilka effekter och konsekvenser som följer efter pan-
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demin. Samtidigt finns tidigare kända utmaningar kvar att möta, såsom den demografiska utvecklingen 
med framtida kompetensförsörjningsbehov och risken för återkommande pandemier. Koncernen har 
en utmaning i att effektivisera verksamheter och samtidigt komma ikapp med det som inte genomförts 
med anledning av pandemin.

Befolkningsutvecklingen i Borås har varit positiv under de senaste åren och förväntas vara så även de 
kommande åren. Borås hade vid senaste årsskiftet 114 091 invånare, vilket var en ökning med måttliga 
377 personer. Det är inte bara befolkningstillväxten i sig som är intressant utan även fördelningen av den 
i olika åldersgrupper. Vi förväntar oss en ökning i samtliga grupper, men tillväxten är högre för gruppen 
65 år och äldre. Detta påverkar den framtida demografiska försörjningskvoten, det förväntas vara lägre 
andel av befolkningen som är i arbetsför ålder och en högre andel som efterfrågar olika välfärdstjänster. 
En konsekvens av den demografiska utvecklingen är att de framtida behoven av kompetens ökar och 
det är därmed viktigt att koncernen arbetar med strategier för att locka och behålla medarbetare för att 
säkra kompetensförsörjningen över tid.

Koncernens investeringar har ökat de senaste åren och i takt med detta har även låneskulden ökat. 
Låneskulden per invånare är vid utgången av 2021 ca 84 000 kronor per invånare och innebär en ökning 
av skulden per invånare med ca 70 % under de senaste fem åren. Det finns ett fortsatt stort behov av ny- 
och reinvesteringar, inom både kommunen och bolagen i form av verksamhetslokaler och investeringar i 
infrastruktur, som ytterligare kommer få en effekt i ökad låneskuld. Då en hög investeringsnivå påverkar 
resurserna till löpande drift i verksamheterna är det viktigt med en ständig avvägning mellan önskvärd 
resultatnivå och planerade investeringar. Koncernens finansiella situation påverkas och det kommer att 
ställa högre krav på ekonomiska resultat för att ha en hållbar tillväxt i koncernen för att möta kommande 
investeringar. I och med en ökad låneskuld blir koncernen mer känslig och behöver ha en beredskap för 
till exempel kommande räntehöjningar.

När Kommunfullmäktige i november 2021 antog Budgeten för kommunen 2022 var det i ett eko-
nomiskt osäkert läge i vår omvärld och vart konjunkturen i Sverige tar vägen. Inte minst hur länge 
Coronapandemin skulle hålla greppet över den ekonomiska utvecklingen. Nu ser utvecklingen av pan-
demin gynnsam ut men fortgår trots allt i viss omfattning. Skatteunderlagsutvecklingen var stark under 
hela 2021 i återhämtningsfasen av pandemin och kunde ge ett budgeterat resultat på 100 mnkr och 
ett utrymme för verksamhetens nettokostnader på hela 5,7 %, varav nämnderna fick ett ökat utrymme 
med 4,6 %. För åren 2023-2024 medges ett kostnadsutrymme på endast 2,5 % med en resultatnivå som 
närmar sig våra finansiella mål 2024. Av erfarenhet brukar åren efter budgetåret ligga lägre eftersom 
nivån på de generella statsbidragen inte är uppräknade.

Kommunstyrelsen kan nu konstatera att de yttre ekonomiska förutsättningarna blivit något osäkrare 
med anledning av händelserna i Ukraina. Hur kommer detta påverka världskonjunkturen och då även 
Sveriges utsikter. Oaktat detta har den ekonomiska återhämtningen fortsatt uppåt med ett bättre utfall 
för skatteunderlaget jämfört med läget när Kommunfullmäktige antog budgeten för 2022.

Sveriges Kommuner och Regioner konstaterar i sin senaste skatteunderlagsprognos i februari att den 
underliggande ökningstakten av skatteunderlaget kommer att ligga på ca 3,8 % i genomsnitt per år de 
närmaste åren. En framskrivning av Borås Stads ekonomi med de förutsättningarna ger då följande 
möjliga utveckling. Framskrivningen bygger på att vi ligger på våra finansiella mål med ett resultat 
som är lägst 2 % av skatter och generella statsbidrag. Detta klaras av under planperioden om de ökade 
skatteintäkterna förblir oförbrukade. Framskrivningen utgår i det här läget med oförändrade generella 
statsbidrag och att effekterna av det nya pensionssystemet inte är medräknade när det implementeras 2023.

FRAMSKRIVNING

 2022 2023 2024

Nettokostnadsökning, % 7,0 2,8 3,1

Resultat/skatteintäkter, % 2,2 1,9 2,0

Resultat mnkr 163 146 148
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Resultaträkning
 mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Not

Verksamhetens intäkter 3 829 3 657 1 913 1 885 1

Verksamhetens kostnader -9 393 -9 155 -8 253 -8 122 2,3

Avskrivningar/Nedskrivningar -870 -763 -322 -296 4

Verksamhetens nettokostnader -6 434 -6 261 -6 662 -6 533 5,6

Skatteintäkter 5 491 5 217 5 491 5 217 7

Generella statsbidrag och  
utjämning

1 598 1 561 1 598 1 561 8

Verksamhetens resultat 655 517 427 245

Finansiella intäkter 20 13 145 145 9

Finansiella kostnader -103 -114 -100 -106 10

Resultat efter finansiella poster 572 416 472 284

Extraordinära poster 0 0 0 0

Årets resultat 572 416 472 284 11

Balansräkning
TILLGÅNGAR mnkr

Koncern
2021-12-31

Koncern
2020-12-31

Kommun
2021-12-31

Kommun
2020-12-31

Not

Anläggningstillgångar 17 932 17 305 15 193 14 989

Immateriella anläggningstillgångar 7 9 2 3 12

Materiella anläggningstillgångar 17 697 17 053 5 640 5 330

- mark,byggnader och tekniska 
anläggningar

17 088 16 467 5 275 4 995 13

- maskiner och inventarier 609 586 365 335 14

Finansiella anläggnings- 
tillgångar

228 243 9 551 9 656

- aktier och andelar 118 125 575 564 15

- långfristig utlåning 19 19 8 976 9 092 16

- uppskjutna skattefordringar 91 99 0 0

Bidrag till infrastruktur 0 0 0 0

Omsättningstillgångar 2 372 1 824 2 424 1 711

Förråd,lager o exploaterings- 
fastigheter

288 305 204 228 17

Kortfristiga fordringar 1 012 826 1 159 793 18

Kortfristiga placeringar 224 222 224 222 18

Kassa och bank 848 471 837 468 19

Summa tillgångar 20 304 19 129 17 617 16 700
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER mnkr

Koncern
2021-12-31

Koncern
2020-12-31

Kommun
2021-12-31

Kommun
2020-12-31

Not

Eget kapital 7 104 6 532 5 819 5 347 20

- därav årets resultat 572 416 472 284

- därav resultatutjämningsreserv 250 250 250 250

- därav övrigt eget kapital 6 282 5 866 5 097 4 813

Avsättningar 1 185 1 101 673 603

Avsättningar för pensioner 639 557 591 512 21

Andra avsättningar 546 544 82 91 22

Skulder 12 015 11 496 11 125 10 750

Långfristiga skulder 7 597 7 994 7 220 7 646 23

Kortfristiga skulder 4 418 3 502 3 905 3 104 24

Summa eget kapital,  
avsättningar och skulder

20 304 19 129 17 617 16 700

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER mnkr

Koncern
2021-12-31

Koncern
2020-12-31

Kommun
2021-12-31

Kommun
2020-12-31 Not

Pensionsförpliktelser 1 420 1 451 1 420 1 451 25

Övriga ansvarsförbindelser 356 364 595 603 26

Summa panter och ansvars- 
förbindelser

1 776 1 815 2 015 2 054
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Kassaflödesanalys

mnkr
Koncern 

2021
Koncern 

2020
Kommun 

2021
Kommun 

2020
Not

Den löpande verksamheten
Årets resultat 572 416 472 284
Justering för ej likviditets- 
påverkande poster

965 853 392 376 27

Poster som redovisas i annan 
sektion

-11 -90 0 -90 27

Justering för andra poster 0 11 1 0

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital

1 538 1 190 865 570

Förändring av kortfristiga fordringar -239 160 -367 202

Förändring av kortfristiga place-
ringar

51 46 -1 97

Förändring av förråd och lager 17 47 24 64

Förändring av kortfristiga skulder 916 -1 005 801 -899

Förändring av rörelsekapital 745 -752 457 -536
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten

2 283 438 1 322 34

Investeringsverksamheten
Investering i immateriella anlägg-
ningstillgångar

-2 -2 0 -1

Investering i materiella anlägg-
ningstillgångar

-1 522 -1 227 -636 -418

Försäljning av materiella anlägg-
ningstillgångar

12 20 4 3

Investering i finansiella anlägg-
ningstillgångar

0 -17 -11 0

Försäljning av finansiella anlägg-
ningstillgångar

7 0 0 0

Kassaflöde från investerings-
verksamheten

-1 517 -1 226 -643 -416

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 0 1 023 0 905

Övr ökning av långfristig skuld 36 0 7 0

Amortering av långfristig skuld -433 0 -433 0

Ökning av långfristiga fordringar 0 -4 0 -287

Minskning av långfristiga fordringar 8 0 116 0

Kassaflöde från finansierings-
verksamheten

-389 1 019 -310 618

Bidrag till infrastruktur
Utbetalning av bidrag till statlig 
infrastruktur

0 0 0 0

Årets kassaflöde 377 231 369 236

Likvida medel vid årets början 471 240 468 232

Likvida medel vid årets slut 848 471 837 468

Förändring av likvida medel 377 231 369 236
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Redovisningsprinciper och noter
Den kommunala redovisningen regleras av Kommunallagens kapitel elva samt i Lag om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekom-
mendationer för kommunsektorns redovisning. Kommunens redovisning följer den nya lagen och de 
uppdaterade rekommendationerna om inte annat anges.

Periodisering
Intäkter och kostnader periodiseras till den period de avser då de uppgår till väsentliga belopp. Vad som 
är väsentligt belopp prövas mot verksamhetens omsättning.

Intjänad men inte uttagen semester, ferielön och övertid har skuldförts. Ersättningar utbetalda till 
timanställda i januari 2022, men som avser december 2021, har skuldförts.

Verksamhetens intäkter
Intäkter har värderats, periodiserats, klassificerats samt redovisats i enlighet med RKR R2.

Realisationsvinster
Realisationsvinster vid försäljning av mark och andra anläggningstillgångar bokförs bland verksamhetens 
intäkter.

Skatteintäkter
I redovisningen periodiseras skatteintäkterna, dvs de redovisas under det år då den beskattningsbara 
inkomsten intjänas av den skattskyldige. Detta innebär att skatteintäkterna består av tre olika delar

• de preliminära skatteintäkterna som löpande utbetalats till kommunen under 
inkomståret

• en prognos för avräkningslikviden för 2021 i enlighet med RKR R2 Intäkter

• justering av den slutliga skatteavräkningen för 2020 jämfört med den prognostise-
rade avräkning som gjordes i 2019 års bokslut

Leasing- och hyresavtal
I RKR:s rekommendation R5 finns bestämmelser om hur redovisning ska ske beträffande leasing-/
hyresavtal som löper på mer än tre år. Avtal om leasing/hyra kan innebära stora ekonomiska åtaganden 
beroende på avtalets längd och de förhyrda tillgångarnas värde. Om kriterierna i rekommendationen är 
uppfyllda ska värdet av leasade/hyrda tillgångar och framtida hyresavgifter tas upp i balansräkningen 
som tillgång respektive skuld.

Enligt R5 Leasing ska leasingavtal klassificeras som finansiella om de ekonomiska fördelar och risker 
som förknippas med ägandet av objektet i allt väsentligt överförs till leasetagaren. Tillgångar i avtal 
som är klassificerade som finansiell leasing hos leasetagaren ska redovisas som anläggningstillgång och 
förpliktelsen att i framtiden betala leasingavgifter redovisas som skuld i balansräkningen.

Borås Stad har ett stort antal hyresavtal. Vid en första bedömning kan konstateras att det finns svårigheter 
att få fram tillförlitliga uppgifter och då osäkerhetsfaktorerna är för stora redovisas samtliga leasing-/
hyresavtal som operationella och kostnadsförs direkt. Av not 3 framgår totala externa hyreskostnader 
redovisade på Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen under 2021 för-
delade på hyresvärdskategori, verksamhetsområde och återstående avtalslängd.

Ett arbete har påbörjats med att anpassa redovisningen till att följa RKR R5. Leasingavtal har inventerats 
för att därefter klassificera dem såsom finansiellt eller operationellt avtal.
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Lånekostnader
Vid större nybyggnation eller tillbyggnad av anläggningstillgång, som tar mer än ett års tid i anspråk, 
belastas anskaffningsvärdet med ränta under byggtid enligt RKR R4. I Borås Stad belastar lånekostna-
derna resultatet direkt.

Anläggningslån
Anläggningslån till föreningar utgår i form av 30-åriga amorterings- och räntefria lån, som efter 30 år 
avskrivs i sin helhet. Lånen redovisas som bidrag och kostnadsförs direkt. Dock gäller fortfarande att 
lånen i sin helhet ska återbetalas, om den ursprungliga och lånegrundande verksamheten upphör eller 
ändras och inte ersätts av annan motsvarande verksamhet.

Immateriella anläggningstillgångar
RKR R3 har tillämpats vid klassificering, redovisning, värdering, avskrivning samt upplysning av imma-
teriella tillgångar. Kommunen har endast förvärvade immateriella anläggningstillgångar. Inventarier 
som ska aktiveras som anläggningstillgång, ska ha ett anskaffningsvärde av minst ett prisbasbelopp (47 
600 kr) och en varaktighet av minst tre år. Avskrivningstiden är 5 år. Avskrivningar påbörjas året efter 
investeringen är slutförd.

Anläggningstillgångar
RKR R4 har tillämpats för redovisning, anskaffning, värdering, komponentavskrivning samt upplys-
ningar av materiella anläggningstillgångar. Anläggningstillgångarna är upptagna till anskaffningsvär-
det efter avdrag för gjorda avskrivningar. Anskaffningsvärdet beräknades, fram t.o.m. 2011, lika med 
utgiften minus eventuella investeringsbidrag. Fr.o.m. 2012 redovisas investeringsutgiften brutto bland 
anläggningstillgångarna. Eventuella investeringsbidrag redovisas fr.o.m. 2012 initialt som en skuld, 
för att sedan intäktsföras successivt i takt med att investeringsobjektet skrivs av. Inventarier som ska 
aktiveras som anläggningstillgång, ska ha ett anskaffningsvärde av minst ett prisbasbelopp (47 600 kr) 
och en varaktighet av minst tre år.

Avskrivningar
Avskrivning påbörjas året efter en investering är slutförd. Detta gäller dock inte Servicekontorets fordon 
och maskiner, där avskrivning påbörjas under anskaffningsåret. Avskrivning av anläggningstillgångar 
sker linjärt efter den beräknade nyttjandeperioden. Kommunen tillämpar komponentavskrivning för sina 
anläggningar där detta är relevant i enlighet med RKR R4 Materiella anläggningstillgångar. Anläggningar 
färdigställda före 2014 har indelats i en modifierad komponentavskrivning där detta varit relevant. På 
tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar.

Tillämpade avskrivningstider kommunen, anläggningar t o m 2013

Huvudgrupp tillgångsslag Avskrivningstid vid  
komponentindelning

Avskrivningstid övrigt, ej 
komponentindelning

Gator, vägar, parker m.m. 10 -33 år

Verksamhetsfastigheter 3 -80 år

Fordon och maskiner 3 -10 år

Inventarier i övrigt 3 -10 år
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Tillämpade avskrivningstider kommunen, anläggningar fr o m 2014

Huvudgrupp tillgångsslag Avskrivningstid vid  
komponentindelning

Avskrivningstid övrigt, ej 
komponentindelning

Huvudgata 10 -100 år

Lokalgata 30 -100 år

Gång- och cykelvägar 30 -100 år

Broar av betong 25 -70 år

Broar av trä 10 -70 år

Gågator/torg 15 -100 år

Belysning 15 -30 år

Parker/lekplatser 15 -100 år

Nybyggnationer och större åtgärder enligt 
underhållsplan

Verksamhetsfastigheter 10 -80 år

Konstgräsplaner 8 -20 år

Gator, vägar, parker m.m. 10 -33 år

Diverse åtgärder i verksamhetsfastigheter 10 -33 år

Fordon och maskiner 3 -10 år

Inventarier i övrigt 3 -10 år

Bidrag till statlig infrastruktur
Bidrag till statlig infrastruktur som redovisas i balansräkningen ska upplösas med årliga enhetliga belopp 
under högst 25 år. Kommunen har hittills vid bidrag till statlig infrastruktur valt att upplösa/kostnadsföra 
bidragen i sin helhet direkt i resultaträkningen.

Finansiella tillgångar
Kommunens placeringsportfölj är i enlighet med RKR R7 klassificerad som omsättningstillgång, kort-
fristiga placeringar, eftersom den kontinuerligt är föremål för köp och försäljning. Portföljens förvalt-
ning regleras i av Kommunstyrelsen antagna ”Regler för finansverksamheten” per den 20 maj 2019. De 
finansiella tillgångar som kommunen har för att generera avkastning eller värdestegring värderas till 
verkligt värde.

Avsättningar
Kommunens avsättningar, till de delar de inte är avsättningar för pensioner, är avsättningar för med-
finansiering av statlig infrastruktur eller andra förpliktelser mot externa parter och är reglerade i avtal.

Pensioner
Pensionsskulden redovisas i överensstämmelse med redovisningslagen enligt blandmodellen. Pensionsrätt 
intjänad t.o.m. 1997 upptas således som ansvarsförbindelse inom linjen. Framtida förväntad särskild 
löneskatt tas också upp inom linjen. Intjänad individuell del som ska utbetalas efterföljande år upptas 
som kostnad i resultaträkningen och kortfristig skuld i balansräkningen. Avsättningen till pensioner i 
balansräkningen avser bl.a. kompletterande ålderspension och visstidspension. I balansräkningen finns 
också avsättningar till pensioner för förtroendemän. Både pensionsutbetalningar och avsättningar till 
intjänade pensioner belastas med löneskatt på 24,26 % och redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Fram till och med 2018 har det gjorts extra avsättningar till pensioner intjänade till och med 1997-12-31, 
så kallad IPR, på sammanlagt 832 miljoner kronor.

Pensionsåtaganden för anställda i de bolag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFNAR 
2012:1 (K3).
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Aktualiseringsgrad
Det är den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på tidigare 
pensionsgrundande anställningar.

Finansiella skulder
All extern kreditanskaffning i koncernen samordnas vilket innebär att Borås Stad står för all kredi-
tanskaffning till koncernens bolag, förutom för finansiering av aktier i dotterbolag där Borås Stadshus 
AB själva står för upplåningen med en kommunal borgen. All upplåning av Borås Stad vidareutlånas 
genom internbanken till bolagen. Se vidare förvaltningsberättelsens avsnitt Styrning och uppföljning 
av den kommunala verksamheten. Finansiella skulder redovisas som långfristiga eller kortfristiga poster 
beroende på deras karaktär.

Säkringsredovisning
Säkringsredovisning i enlighet med RKR R8 tillämpas. Som säkringsinstrument används räntederivat. 
Syftet med säkringen är att eliminera variabiliteten i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig 
ränta och fixera räntekostnaderna.

Borås Stads internbank har till och med 2017 finansierat kommunkoncernen genom upplåning till 
rörlig ränta (Stibor 3m samt marknadsmässig marginal) och bolagen har beslutat om räntebindning 
och genomfört alla räntederivat med Borås Stad som motpart. Enligt beslut i Kommunfullmäktige 
2017-02-23 har Borås Stad övertagit räntebindningsansvaret från bolagen. Beslutet innebär att de av 
bolaget ingångna räntebindningarna får löpa ut men att derivat ingångna därefter blir föremål för säk-
ringsredovisning i Borås Stad.

Säkringsförhållandets effektivitet bedöms per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga vill-
koren för säkringsinstrumenten med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De kritiska 
villkoren utgörs av nominellt belopp, ränteomsättningsdag samt räntebas.

Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvud-
sakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten. Borås Stad och kommunens 
bolag kvalificerar sig för säkringsredovisning per 2021-12-31.

Exploateringsredovisning
Exploateringsområden, till de delar som är ämnade att avyttras, redovisas som omsättningstillgång.

Avskrivning av kundfordringar
Kundfordringar som är äldre än ett år, har skrivits av i bokslutet. Avskrivningarna bokförs på berörd 
verksamhet. Fordringarna kvarstår dock för bevakning hos kommunens externa inkassopartner.

Ansvarsförbindelser
Bland ansvarsförbindelserna ingår inte beloppsmässigt kommunens borgen för de kommunala bolagens 
pensionsåtaganden. För att dessa inte vid varje tidpunkt fullt ut ska behöva avsätta medel för framtida 
pensionsutbetalningar har kommunen åtagit sig borgensansvar för dessa. Borgensåtagandet för dessa 
pensionsåtaganden är till beloppet obestämt.

I ansvarsförbindelserna ingår pensionsförpliktelser intjänade t.o.m. 1997-12-31. Borås Stad har genom 
försäkringslösning försäkrat bort en viss del av dessa intjänade pensioner. Försäkringslösningen har då 
minskat beloppet under ansvarsförbindelserna. Förpliktelsen kvarstår dock om försäkringsbolagen inte 
skulle kunna infria försäkringen.

Sammanställda räkenskaper
Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) samt 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 (K2) för mindre aktiebolag respektive BFNAR 
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2012:1 (K3) för större aktiebolag. Bedömningen är att de bolag som tillämpar K2 utgör en liten och 
oväsentlig del av totalen och någon omräkning till K3 görs inte i den sammanställda redovisningen.

Enligt LKBR ska årsredovisningen även omfatta sådan kommunal verksamhet som bedrivs genom andra 
juridiska personer där kommunen har ett varaktigt betydande inflytande. Med hänvisning till RKR R16 
upprättar Borås Stad sammanställda räkenskaper som utgår från underkoncernernas bokslut.

De sammanställda räkenskaperna upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i kommunala bolag eli-
minerats, varefter intjänat eget kapital har räknats in i koncernens eget kapital. Den proportionella 
konsolideringen betyder att om de kommunala bolagen inte är helägda inkluderas endast ägda andelar 
av räkenskaperna i koncernredovisningen. Väsentliga koncerninterna kostnader och intäkter samt ford-
ringar och skulder har eliminerats. Koncernföretagens bokslutsdispositioner faller bort och ingår i det 
redovisade resultatet efter avdrag för uppskjuten skatt. I den sammanställda balansräkningen fördelas 
koncernföretagens obeskattade reserver upp mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.

De sammanställda räkenskaperna avser hela ”kommunkoncernen”, inkluderat kommunen Borås 
Stad, de majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i kommunalförbundet Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilka kommunens ekono-
miska åtagande uppgår till 50 % respektive 55 %. En uppställning av de majoritetsägda bolagen som 
ingår i koncernen återfinns i förvaltningsberättelsens avsnitt ”Den kommunala koncernen”.

Kommunstyrelsen har inte medtagit stiftelserna Blå Stjärnans Djursjukhus och Proteko. Stiftelsernas 
omslutning är av ringa betydelse och anses därför vara utan väsentlig betydelse för kommunen och 
behöver då inte omfattas enligt LKBR. I de sammanställda räkenskaperna ingår inte heller de olika 
donationsfonder, som sedan 1996 förvaltas som särskilda stiftelser.

De avskrivningsprinciper som bolagen tillämpar skiljer sig i väsentliga delar från de principer som till-
lämpas av Borås Stad. I bolagen tillämpas följande avskrivningstider:

Tillgångsslag Avskrivningstid

Byggnader 5 -100 år

Markanläggningar 10 -25 år

Tekniska anläggningar 10 -35 år

Fordon 5 -12 år

Inventarier 3 -10 år

Begreppsförklaringar
Anläggningstillgångar är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. T.ex. aktier i de kommunala 
bolagen, inventarier, transportmedel, fastigheter och anläggningar.

Ansvarsförbindelse är ett löfte att ta över någon annans skuld, om denne av någon anledning inte 
klarar av betalningen.

Avskrivningar är en planmässig värdeminskning av anläggningstillgångar och inventarier. Avskrivningen 
ska motsvara anläggningstillgångens värdeminskning på grund av ålder och förslitning och sker normalt 
enligt plan, dvs. en viss avskrivningstid för en viss typ av tillgång. Komponentavskrivning har tillämpats 
och kommer att tillämpas där det bedöms relevant.

Nedskrivningar kan göras av värdet på en materiell eller immateriell anläggningstillgång. För att en 
nedskrivning ska vara aktuell görs en prövning i två steg. Först bedöms om det finns indikationer som 
ger anledning till en prövning av tillgångens värde. Om så är fallet görs sedan en värdering som jämförs 
med redovisat värde. En nedskrivning kostnadsförs i resultaträkningen.

Avsättningar är skulder som är säkra eller sannolika till sin förekomst, men ovissa till belopp eller till den 
tid de ska infrias, dvs. ekonomiska förpliktelser vars storlek eller förfallotidpunkt inte är helt bestämda.
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Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid årets slut. Av den framgår hur kommunen har 
använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) och hur kapitalet har skaffats (lång- och 
kortfristiga skulder/avsättningar samt eget kapital).

Driftredovisningen omfattar kostnader och intäkter för den löpande verksamheten under året. Den 
utgör således en specifikation av verksamhetens nettokostnader i olika ansvar, verksamheter och kost-
nads- och intäktsslag mm.

Eget kapital är skillnaden mellan kommunens tillgångar och skulder inklusive avsättningar.

Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader.

Investeringsredovisningen omfattar utgifter för investeringar i byggnader och anläggningar, mark 
och inventarier.

Kassaflödesanalysen visar hur kommunen fått in pengar och på vilket sätt dessa använts under året.

Kortfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning inom ett år efter balansdagen.

Långfristiga skulder är skulder som förfaller till betalning mer än ett år efter balansdagen.

Verksamhetens nettokostnad utgörs av driftkostnaden minskad med intäkter i form av avgifter, drift-
bidrag och ersättningar. Avskrivningar ingår också i verksamhetens nettokostnad.

Omsättningstillgång är en tillgång som relativt snabbt kan omsättas till likvida medel och som inte 
är avsedd för stadigvarande bruk.

Pensionsskulden visar kommunens åtaganden för hittills intjänad pensionsrätt. Pensionsredovisningen 
i kommunen sker enligt den så kallade blandmodellen.

Resultaträkningen sammanfattar årets intäkter och kostnader och visar hur förändringen av kommu-
nens eget kapital framkommit. Resultaträkningen redovisas exklusive interna poster.

Nyckeltalsdefinitioner
Vinstmarginal: Resultat efter finansnetto i procent av bruttoomsättning

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget 
kapital

Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster exklusive finansiella kostnader i procent 
av balansomslutning

Direktavkastning: Driftnetto i procent av bokfört värde på byggnader och mark

Driftnetto: Totala intäkter minus fastighetskostnader, exklusive avskrivningar

Soliditet anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten speglar 
betalningsförmågan på lång sikt och är ett uttryck för den finansiella styrkan. Beräkning: justerat eget 
kapital i procent av balansomslutning.

Justerat eget kapital: Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med uppskjuten 
skatt

Självfinansieringsgrad visar hur stor del av investeringarna i materiella tillgångar som har finansierats 
med pengar som verksamheten har genererat. Beräkning: resultat efter finansiella poster plus avskriv-
ningar i procent av nettoinvesteringar.

Belåningsgrad: Långfristiga skulder i procent av balansomslutning

Genomsnittlig nyttjandeperiod: Anskaffningsvärdet för de materiella anläggningstillgångar som är 
föremål för avskrivning dividerat med årets avskrivning för varje post.
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Noter

NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Försäljningsintäkter 206 117 44 44

Taxor och avgifter 1 491 1 342 294 273

Hyror och arrenden 762 680 176 172

Bidrag från staten 595 590 588 585

EU-bidrag 4 7 4 7

Övriga bidrag 337 313 304 284

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 265 379 363 380

Försäljning av anläggningstillgångar 79 86 78 73

Försäljning av exploateringsfastigheter 37 49 37 49

Övriga verksamhetsintäkter 53 94 25 18

Summa verksamhetens intäkter 3 829 3 657 1 913 1 885

NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Personalkostnader -6 046 -5 837 -5 485 -5 310

- därav arbetsgivaravgifter -1 584 -1 235 -1 462 -1 139

- därav pensionskostnad inkl löneskatt -500 -421 -143 -386

- därav personalvård och personalutveckling -82 -71 -68 -60

- därav tillfälligt inhyrd personal -15 -18 -15 -18

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -187 -246 -166 -156

Energikostnader -77 -45 -16 -15

Transiteringsavgifter -29 -32 0 0

Reparation och underhåll av maskiner och  
anläggningar

-232 -225 -149 -218

Frakter och transporter -129 -151 -118 -113

Inköp av varor och material -434 -435 -230 -238

Bidrag och transfereringar -286 -297 -287 -298

Lokal- och fastighetskostnader, hyror -429 -423 -482 -470

Tele, IT, abonnemang och licenser -206 -162 -110 -98

Avgifter och övriga tjänster -80 -75 -114 -145

Köp av verksamhet -875 -823 -875 -823

Övriga externa tjänster -90 -105 -48 -50

Hyra av anläggningstillgångar -169 -167 -126 -141

Övriga kostnader -103 -105 -47 -47

Skattekostnad och uppskjuten skatt -21 -27 0 0

Summa verksamhetens kostnader -9 393 -9 155 -8 253 -8 122

Bidrag till statlig infrastruktur
Totalbelopp,mnkr Tid för upplöning 2021 2020

GC-väg Sandhult 0,8 1 år 1 1

GC-väg Borås - Rydboholm 24 1 år 0 0

GC-väg Frufällan -  Sjöbo 12 1 år 12 12

Nabbamotet 14 2 år 14 0

Gångtunnel vid Fristads station 7,4 1 år 0 0

Summa bidrag till statlig infrastruktur 27 13
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NOT 3 EXTERNA HYRESKOSTNADER I KOMMUNEN

Nedanstående tabeller visar totala externa hyreskostnader redovisade på Lokalförsörjningsförvaltningen 
och Fritids- och folkhälsoförvaltningen under 2021 fördelade på hyresvärdskategori, verksamhets-
område och återstående avtalslängd. Avser hyresobjekt med en total årshyra per objekt över 500 tkr.

HYRESVÄRD KOMMUNALA BOLAG
mnkr

Verksamhet Antal 
objekt

Återstående avtalstid, total årshyra 2021 Totalsumma

1-5 år 6-10 år 11-20 år mer än 20 år

Gemensam verksamhet 4 4,1 1,4 5,5

Fritidsverksamhet 3 1,0 3,4 4,3

Kulturverksamhet 1 2,8 2,8

Barnomsorg 4 1,6 1,7 1,8 5,1

Grundskola 2 0,8 1,2 2,0

Vård och omsorg 27 61,2 1,1 11,1 73,4

Flykting & Arbetsmarknadsinsatser 1 1,8 1,8

Summa hyreskostnad 2021 42 70,5 2,8 19,0 2,5 94,8

HYRESVÄRD PRIVATA BOLAG
mnkr

Verksamhet Antal 
objekt

Återstående avtalstid, total årshyra 2021 Totalsumma

1-5 år 6-10 år 11-20 år mer än 20 år

Gemensam verksamhet 2 2,0 3,6 5,6

Idrottsanläggningar * 6 0,5 23,7 24,2

Kulturverksamhet 4 1,3 14,8 16,1

Barnomsorg 13 10,8 22,6 4,8 38,2

Grundskola 8 17,1 11,7 28,8

Gymnasieskola & Vuxenutbildning 3 3,1 17,1 20,2

Vård och omsorg 35 45,6 3,3 48,9

Flykting & Arbetsmarknadsinsatser 3 14,2 14,2

Summa hyreskostnad 2021 74 92,6 27,9 72,1 3,6 196,2

Hyresobjekt med en total årshyra per objekt under 500 tkr
mnkr

Antal objekt Totalsumma
113 26,5

NOT 4 AVSKRIVNINGAR/NEDSKRIVNINGAR
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Planenliga avskrivningar, immateriella tillgångar -4 -4 -1 0

Planenliga avskrivningar, materiella tillgångar -804 -759 -316 -296

Nedskrivningar, materiella tillgångar -62 0 -5 0

Summa avskrivningar/nedskrivningar -870 -763 -322 -296
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NOT 5 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER (EXKL AVSKRIVNINGAR)
mnkr

Nettokostnader per verksamhetsområde Kommun 2021 Kommun 2020
Gemensamma funktioner -196 -227

Politisk verksamhet -70 -64

Infrastruktur och skydd -104 -111

Gator vägar, parkering och parker -151 -132

Fritid -260 -255

Kultur -173 -173

Affärsverksamhet 48 -18

Pedagogisk verksamhet -2 948 -2 832

Vård och omsorg -2 610 -2 558

Särskilt riktade insatser -81 -83

Summa verksamhetens nettokostnader -6 545 -6 453
Finansiering 205 216

Summa -6 340 -6 237

- förändring % 1,7 1,6

NOT 6 KOSTNAD FÖR RÄKENSKAPSREVISION
mnkr

Kommun 2021 Kommun 2020
Den totala kostnaden för revision uppgår till 6 032 5 946

varav kostnad för räkenskapsrevision, som avser granskning av bokfö-
ring, delårsrapport samt årsredovisning

1 447 1 426

Summa kostnad för räkenskapsrevision 6 032 5 946

NOT 7 SKATTEINTÄKTER
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Årets preliminära skatteintäkter 5 342 5 325 5 342 5 325

Preliminär slutavräkning 130 -81 130 -81

Slutavräkningsdifferens föregående år 19 -27 19 -27

Summa skatteintäkter 5 491 5 217 5 491 5 217
- förändring % 5,2 1,1 5,2 1,1

Skattesats % 21,31 21,31 21,31 21,31

Skatteunderlag 24 288 24 048 24 288 24 048

- förändring % 1,0 1,1 1,0 1,1

NOT 8 GENERELLA STATSBIDRAG OCH UTJÄMNING
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Inkomstutjämning 1 063 1 016 1 063 1 016

Kostnadsutjämning 0 0 0 0

Regleringsavgift 338 116 338 116

Fastighetsavgift 214 204 214 204

Bidrag för LSS-utjämning -27 -15 -27 -15

Övriga generella stadsbidrag 10 240 10 240

Summa generella stadsbidrag och utjämning 1 598 1 561 1 598 1 561
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NOT 9 FINANSIELLA INTÄKTER
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Utdelningar från koncernföretag 0 0 0 4

Utdelningar på aktier och obligationer 2 3 2 3

Räntor på utlåning internbanken 0 0 128 136

Övriga finansiella intäkter 18 10 15 2

Summa finansiella intäkter 20 13 145 145

Kommunkoncernen har säkrat del av låneportfölj med räntederivat (s.k. ränteswap). Det har inneburit 18,2 mnkr i ökad rän-
tekostnad, och per 21-12-31 har kommunkoncernen swappar till ett nominellt belopp av 2 624,5 mnkr med ett marknads-
värde på -10 mnkr. Vissa upplysningar ska lämnas i form av säkringsredovisning, som återfinns i förvaltningsberättelsens 
avsnitt Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning.

NOT 10 FINANSIELLA KOSTNADER mnkr
Koncern 

2021
Koncern 

2020
Kommun 

2021
Kommun 

2020
Räntekostnader på lån -72 -79 -72 -78

Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar -4 -4 -4 -4

Räntederivat -18 -19 -18 -19

Övriga finansiella kostnader -9 -12 -6 -5

Summa finansiella kostnader -103 -114 -100 -106

NOT 11 UPPRÄTTADE SÄRREDOVISNINGAR

Följande särredovisningar är upprättade enligt lag:

Transparensredovisning för Borås Energi och Miljö AB 2021.
Finns tillgänglig hos Borås Energi och Miljö AB, tel 033-35 81 00, kund@borasem.se

2021 Årsrapport Elnät, Borås Elnät AB
Finns tillgänglig hos Borås Elnät AB, tel 033-35 72 40, kund@boraselnat.se

NOT 12 IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Förvärvade immateriella tillgångar

Ingående anskaffningsvärde 33 31 5 4

Årets anskaffningar 2 2 0 1

Utgående anskaffningsvärde 35 33 5 5
Ingående ack avskrivningar -24 -20 -2 -1

Årets avskrivningar -4 -4 -1 -1

Utgående ack. avskrivning -28 -24 -3 -2
Utgående redovisat värde 7 9 2 3
Genomsnittlig nyttjandeperiod 8,1 år 7,7 år 5 år 5 år

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar.
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NOT 13 MARK, BYGGNADER OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Ingående anskaffningsvärde 24 374 23 463 7 874 7 523

Årets investeringar 715 1 011 529 354

Försäljningar/Utrangeringar -12 -15 -4 -3

Omklassificeringar 679 -85 0 0

Utgående anskaffningsvärde 25 756 24 374 8 399 7 874
Ingående ack avskrivningar -7 246 -6 643 -2 879 -2 655

Försäljningar/Utrangeringar -5 10 -5 0

Omklassificeringar 0 55 0 0

Årets avskrivningar -699 -668 -240 -224

Utgående ack. avskrivning -7 950 -7 246 -3 124 -2 879
Ingående ack nedskrivningar -661 -661 0 0

Årets nedskrivningar/återföringar -57 0 0 0

Utgående ack nedskrivningar -718 -661 0 0
Utgående redovisat värde 17 088 16 467 5 275 4 995
Årets nedskrivningar
- Byggnader -16 0 0 0

- Biogasanläggning -41 0 0 0

Summa nedskrivningar -57 0 0 0
Genomsnittlig nyttjandeperiod 29,7 år 24 år 20,4 år 25 år

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar.
De allmännyttiga bostadsbolagens fastigheter har ett bedömt sammanlagt marknadsvärde på 10 335 mnkr, medan det 
totala bokförda värdet uppgår till 4 673 mnkr.

NOT 14 MASKINER OCH INVENTARIER
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Ingående anskaffningsvärde 1 458 1 178 1 130 852

Årets investeringar 119 101 107 64

Omklassificeringar 9 179 0 0

Utgående anskaffningsvärde 1 586 1 458 1 237 916
Ingående ack avskrivningar -872 -725 -796 -509

Omklassificeringar 0 -55 0 0

Årets avskrivningar -105 -92 -76 -72

Utgående ack. avskrivning -977 -872 -872 -581
Utgående redovisat värde 609 586 365 335
Genomsnittlig nyttjandeperiod 7,7 år 5,2 år 6,8 år 8,6 år

Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar.
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NOT 15 AKTIER OCH ANDELAR
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Borås Stadshus AB 0 0 460 460

AB Bostäder i Borås 0 0 11 11

Fristadbostäder AB 0 0 0 0

AB Sandhultsbostäder 0 0 1 1

AB Toarpshus 0 0 2 2

Viskaforshem AB 0 0 2 2

Aktier i övriga bolag 20 37 0 0

Kommuninvest Ekonomisk Förening 96 86 96 86

Andelar i övriga föreningar 2 2 3 2

Summa aktier och andelar 118 125 575 564

NOT 16 LÅNGFRISTIG UTLÅNING
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Ingående långfristig utlåning 19 19 9 092 8 805

- nya lån 0 0 196 337

- amorteringar 0 0 -312 -50

Utgående långfristig utlåning 19 19 8 976 9 092
- Lån till kommunens bolag 0 0 8 957 9 073
- Övrig utlåning 19 19 19 19
- varav Bosnäs Fritidsby 1 1 1 1

- varav Den ideela förening Gärdhem 1 1 1 1

- varav Åhagastiftelsen 15 15 15 15

- varav IF Elfsborg 2 2 2 2

- varav Borås Minigolfklubb 0 0 0 0

NOT 17 FÖRRÅD M.M.
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Exploateringsområden 189 181 189 181

Bränslelager 18 24 0 0

Servicekontorets förråd 5 6 5 6

Utsläppsrätter 22 21 0 0

Beredskapslager 10 41 10 41

Övrigt 44 32 0 0

Summa förråd 288 305 204 228
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NOT 18 KORTFRISTIGA FORDRINGAR
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Kortfristig utlåning 0 0 418 225

- koncernkontot 0 0 0 0

- kortfristig del av långfristig fordran 0 0 418 225

Kundfordringar 404 285 191 98

Momsfordran 76 58 68 58

Fordran på staten 19 9 19 28

Upplupen fastighetsavgift 82 83 82 83

Avräkning för skatter och avgifter 208 149 203 120

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 96 13 139 69

Kortfristiga placeringar 224 222 224 222

- varav räntefonder 224 222 224 222

Övriga kortfristiga fordringar 127 229 39 111

Summa kortfristiga fordringar 1 236 1 048 1 383 1 015

Gällande kortfristiga placeringar uppgår årets orealiserade värdeöverföring till -2,6 mnkr.

NOT 19 KASSA OCH BANK
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Kommunens likvida medel 837 468 837 468

Bolagens likvida medel 11 3 0 0

Summa kassa och bank 848 471 837 468

Kommunen har en checkräkningskredit på 400 mnkr, som är outnyttjad.

KONCERNKONTOT

Kommun 
2021

Kommun 
2020

 Bolagens inlåning 200 173

 Bolagens lån -6 451 -6 149

 Borås Stads kassa 203 288

 Extern upplåning 6 675 5 851

 Saldo koncernkonto 627 163

Övriga likvida medel 210 305

Summa kassa och bank 837 468
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NOT 20 EGET KAPITAL
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Ingående eget kapital 6 532 6 112 5 347 5 063

Rättelse från tidigare år 0 4 0 0

Årets resultat 572 416 472 284

Utgående eget kapital 7 104 6 532 5 819 5 347

EGET KAPITAL RUR

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Resultatutjämningsreserv 2010-2012 156 156

Resultatutjämningsreserv 2013 45 45

Resultatutjämningsreserv 2014 49 49

Total resultatutjämningsreserv 250 250

Övrigt eget kapital 5 569 5 097

Utgående eget kapital 5 819 5 347

NOT 21 AVSÄTTNING FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Ingående avsättning 557 535 512 490

Nya förpliktelser under året 82 22 79 22

- varav nyintjänad pension 15 29 12 29

- varav övrig post 52 -14 52 -14

- varav förändring löneskatt 15 7 15 7

Årets utbetalningar 0 0 0 0

Utgående avsättning för pensioner och liknande 
förpliktelser

639 557 591 512

Aktualiseringsgrad %
Kommun 

2021
Kommun 

2020
Särskild avtalspension intjänad fr o m 1998 92,0 92,0

Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension 
enligt PBF

2 2

Antal förtroendevalda med rätt till omställningsstöd 
enligt OPF-KL

5 6

Kommunens resultat 2021 har belastats med en engångseffekt av ökat livstidsantagande enligt RIPS inkl löneskatt  
med 25 mnkr.

NOT 22 ANDRA AVSÄTTNINGAR
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Ingående avsättningar 544 499 91 56

Nya avsättningar 36 56 14 38

Ianspråktagna avsättningar -34 -11 -23 -3

Utgående avsättningar 546 544 82 91

Årsredovisning 2021  |  Sammanställda räkenskaper



 85

Specifikation övriga avsättningar Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Återställning Sobackens deponi, Borås Energi o Miljö 1)
Ingående avsättning 5 4 0 0

Ny avsättning 0 1 0 0

Utgående avsättning 5 5 0 0
Investeringsfond VA, Borås Energi o Miljö 2)
Ingående avsättning 208 216 0 0

Ny avsättning 11 0 0 0

Ianspråktagen avsättning -8 -8 0 0

Utgående avsättning 211 208 0 0
Återställning Gässlösa 3)
Ingående avsättning 27 0 27 0

Ny avsättning 0 27 0 27

Ianspråktagen avsättning -14 0 -14 0

Utgående avsättning 13 27 13 27
Högskolan professurer 4)
Ingående avsättning 6 9 6 9

Ianspråktagna avsättningar -3 -3 -3 -3

Utgående avsättning 3 6 3 6
Sommarlovskort kollektivtrafik 5)
Ingående avsättning 15 15 15 15

Ianspråktagna avsättningar -2 0 -2 0

Utgående avsättning 13 15 13 15
MarketPlace Borås 6)
Ingående avsättning 11 0 11 0

Ny avsättning 0 11 0 11

Ianspråktagen avsättning -4 0 -4 0

Utgående avsättning 7 11 7 11
Medfinansiering infrastruktur 7)
Ingående avsättningar 39 39 29 29

Nya avsättningar 14 0 14 0

Ianspråktagna avsättningar -2 0 0 0

Utgående avsättningar 51 39 43 29
Götalandsbanan samarbetsavtal 8)
Ingående avsättning 3 3 3 3

Utgående avsättning 3 3 3 3
Skadeståndskrav, Akademiplatsen AB
Ingående avsättning 1 0 0 0

Ny avsättning 0 1 0 0

Ianspråktagnen avsättning -1 0 0 0

Utgående avsättning 0 1 0 0
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver o från bolagen
Ingående avsättning 229 213 0 0

Nya avsättningar 11 16 0 0

Utgående avsättning 240 229 0 0
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1) Avser beräknad kostnad för sluttäckning av deponin på Sobacken.

2) Avser två fonder för framtida investeringar då VA-verksamheten måste bedrivas till självkostnadspris 
enligt lagkrav. Ena fonden avser byggnation av nytt avloppsreningsverk med ett utgående värde på 200 
mnkr, återförs sedan 2018 med 8 mnkr årligen i takt med avskrivningstiden och 28 år kvarstår. Den 
andra fonden på 11 mnkr är ny 2021 och avser kommande byggnation av nytt vattenverk.

3) Avser sanering och rivning av gamla avloppsreningsverket på Gässlösa. Borås Energi och Miljö AB 
ansvarar för återställandet och avropar succesivt de avsatta medlen, vilka väntas bli helt utbetalda under 
2022.

4) Avser medel för forskning och utveckling till Högskolan i Borås under 10 år, utbetalas med 2,8 mnkr 
årligen till och med 2023.

5) Avser 20 mnkr avsatta 2018 för sommarlovskort i kollektivtrafiken för skolungdomar under åren 
2019-2022.

6) Avser verksamhetsstöd till MarketPlace Borås ekonomisk förening under åren 2021-2023.

7) Avser för kommunens räkning dels medfinansiering av gång- och cykelväg vid Frufällan, 
mellan Borås-Rydboholm samt mellan Frufällan-Sjöbo, och dels en gångtunnel vid Fristads sta-
tion. 2021 tillkom en avsättning för medfinansiering av Trafikverkets åtgärder i Nabbamotet. 
I koncernen tillkommer 8 mnkr avseende Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds medfinansiering 
av utbyggnad E20 genom Västra Götaland, som upplöses på fem år.

8) Avser ett samarbetsavtal med andra kommuner kring Götalandsbanan, som kommer avslutas 2022.

NOT 23 LÅNGFRISTIGA SKULDER
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Ingående skulder 7 994 6 971 7 646 6 741

Årlig förändring -397 1 023 -426 905

Summa långfristiga skulder 7 597 7 994 7 220 7 646
- förmedlade lån till kommunens bolag 2 367 2 500 2 367 2 500

- inlåning till internbanken 4 800 5 100 4 800 5 100

- externa lån i bolagen 195 195 0 0

- skuldförda investeringsbidrag 53 46 53 46

- förutbetalda anslutningsavgifter 182 153 0 0

NOT 24 KORTFRISTIGA SKULDER
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Kortfristig upplåning 2 534 1 730 2 633 1 573

- från bolagen i koncernkontot 101 165 200 173

- upplånat till koncernkontot 2 433 1 565 2 433 1 400

Avtalspensioner 166 163 163 160

Löneskatt på pensioner 69 41 68 39

Leverantörsskulder 366 216 146 306

Personalens skatter, avgifter och avdrag 79 91 77 88

Semesterlöneskuld och övertidsskuld 370 362 342 335

Skatteavräkning 0 157 0 156

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 629 590 291 298

Övriga kortfristiga skulder 205 152 185 149

Summa kortfristiga skulder 4 418 3 502 3 905 3 104
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NOT 25 PENSIONSFÖRPLIKTELSER
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Pensionsförpliktelser intjänade tom 1997 1 135 1 160 1 135 1 160

Visstidspensioner 8 8 8 8

Löneskatt på pensionsförpliktelser 277 283 277 283

Summa pensionsförpliktelser 1 420 1 451 1 420 1 451

Aktualiseringsgrad %
Kommun 

2021
Kommun 

2020
 Särskild avtalspension intjänad fr o m 1997 92,0 92,0

NOT 26 ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Kommunens bolag 0 0 239 239

Bostadsföretag, ej kommunala 83 84 83 84

Övriga företag och föreningar 273 280 273 280

Summa ansvarsförbindelser 356 364 595 603

Borås Stad har i december 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samt-
liga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga kommuner och landsting/regioner som per 2021-12-31 var medlemmar 
i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommun-
invest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett 
eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållan-
de till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken 
på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella 
effekten av Borås Stads ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommun-
invest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. Borås 
Stads andel av de totala förpliktelserna uppgick till 5 853 051 090 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 
5 940 033 963 kronor.

NOT 27 KASSAFLÖDESANALYS, UPPLYSNINGAR
mnkr

Koncern 
2021

Koncern 
2020

Kommun 
2021

Kommun 
2020

Justering för ej likviditetspåverkande poster

Avskrivningar 808 763 317 296

Nedskrivningar 62 0 5 0

Gjorda avsättningar 36 78 93 75

Återförda avsättningar -34 -11 -23 -18

Övriga ej likviditetspåverkande poster 93 23 0 23

Summa justering för ej likviditetspåverkande 
poster

965 853 392 376

Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör 
den löpande verksamheten
Utbetalning av avsättningar för pensioner 0 0 0 0

Utbetalning av övriga avsättningar (exkl infrastruktur-
bidrag)

0 0 0 0

Summa övriga likviditetspåverkande poster som 
tillhör den löpande verksamheten

0 0 0 0

Poster som redovisas i annan sektion
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstill-
gångar

-11 -90 1 -90

Summa poster som redovisas i annan sektion -11 -90 1 -90
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Drift- och  
investeringsredovisning
Driftredovisning

Driftredovisning, tkr
 Budget 2021 Bokslut 2021 Bokslut 2020
Nämnd Netto Kostnader Intäkter Netto Budget-

avvikelse
Kostnader Intäkter

Kommunfullmäktige 15 600 -15 527 78 -15 449 151 -14 284 67

Stadsrevisionen 6 050 -6 786 754 -6 032 18 -6 545 599

Kommunstyrelsen

-stadsledningskansliet 139 449 -298 152 163 171 -134 981 4 468 -356 243 180 464

-kommungemensamt 124 300 -124 553 994 -123 559 741 -123 756 1 005

Valnämnden 1 100 -1 530 0 -1 530 -430 -1 050 0

Överförmyndarnämnden 9 000 -8 415 218 -8 197 803 -8 684 403

Lokalförsörjnings- 
nämnden

38 400 -939 016 893 127 -45 889 -7 490 -919 577 860 430

Fritids- och folkhälso-
nämnden

-fritid- och folkhälsa 229 100 -293 055 47 254 -245 801 -16 701 -285 753 44 198

-föreningsbidrag 44 150 -47 607 3 231 -44 376 -226 -43 673 69

Servicenämnden -7 000 -604 417 608 744 4 327 -2 673 -620 308 623 370

Samhällsbyggnads- 
nämnden

23 600 -73 268 50 227 -23 041 559 -70 925 46 324

Tekniska nämnden

-väghållning, parker mm 157 940 -255 390 99 634 -155 756 2 184 -250 284 100 128

-persontransporter 77 150 -90 950 13 781 -77 169 -19 -86 859 12 224

Miljö- och konsument-
nämnden

28 350 -54 322 20 733 -33 589 -5 239 -50 430 18 037

Kulturnämnden 190 080 -219 179 27 452 -191 727 -1 647 -211 783 27 256

Gymnasie-och vuxen- 
utbildningsnämnden

584 794 -842 806 268 387 -574 419 10 375 -832 978 274 481

Arbetslivsnämnden 243 250 -404 963 159 166 -245 797 -2 548 -394 334 157 426

Sociala omsorgsnämnden 727 863 -825 577 123 384 -702 193 25 670 -801 450 110 755

Förskolenämnden 805 493 -962 465 169 381 -793 084 12 409 -923 922 149 558

Grundskolenämnden 1 586 905 -1 908 206 321 328 -1 586 878 27 -1 840 533 320 761

Individ-och familje- 
omsorgsnämnden

335 950 -393 471 47 059 -346 412 -10 462 -378 089 50 330

Vård- och äldrenämnden 1 421 975 -1 559 006 191 024 -1 367 982 53 993 -1 514 053 148 268

Finansförvaltningen -257 197 -451 089 830 536 379 447 122 250 -356 077 728 826

Verksamhetens intäkter 
och kostnader

6 526 302 -10 379 750 4 039 663 -6 340 087 186 213 -10 091 590 3 854 979

Verksamhetens intäkter och kostnader har ökat med 1,7 (1,5) % jämfört med förra året. De främsta orsa-
kerna till detta är att realisationsvinster vid mark- och fastighetsförsäljningar har legat på en fortsatt hög 
nivå, 103 mnkr att jämföras med 90 mnkr under 2020. Utöver det har kommunen fått tillfälliga sjuklö-
neersättningar under pandemin med 51 mnkr samt att nämnderna klarat av att bedriva sin verksamhet 
inom sina kommunbidrag. Nämndernas verksamhet har ökat med 1,7 (3,7) % och givit ett överskott 
på +64 (-43) mnkr jämfört med budget. Sammantaget lämnar driftredovisningen ett budgetöverskott 
på 186 (107) mnkr.
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Investeringsredovisning
I investeringsbudgeten anvisas anslag projektvis. Varje investeringsanslag är bundet till ett givet projekt 
och kan inte användas till annat ändamål än det ursprungligen avsedda. Investeringsanslag beviljas 
antingen direkt i årsbudgeten eller genom särskilda beslut i Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen. 
Anslag genom särskilda beslut ska grundas på inkomna anbud. Nettoinvesteringarna inklusive driftin-
vesteringar uppgick till 632 mnkr.
För att öka nämndernas handlingsfrihet kan nämnderna inom kommunbidraget i driftbudgeten anskaffa 
inventarier och göra mindre investeringar. Enligt god redovisningssed ska dock inventarier som har en 
ekonomisk livslängd på tre år och inte är av ringa värde anses som en tillgång, dvs. som en investering. För 
att externredovisningen ska bli rättvisande, lyfts därför i bokslutet anskaffningar av inventarier med en 
livslängd på tre år eller längre samt med ett värde överstigande ett basbelopp över från driftkostnaderna 
till nettoinvesteringarna. Under året har nämnderna på detta sätt anskaffat inventarier för 39 mnkr.

Hur investeringarna fördelas på de olika nämnderna redovisas i nedanstående tabell. I tabellen redovisas 
också de inventarieanskaffningar nämnderna finansierat inom kommunbidragen i internredovisningen, 
men som i externredovisningen redovisas som investeringar.

Nettoinvesteringar och driftinventarier per nämnd, tkr

Nämnd Nettoinvesteringar Driftinventarier Summa 
nettoinvesteringar

Kommunstyrelsen 1 010 195 1 205

Lokalförsörjningsnämnden 451 188 451 188

Samhällsbyggnadsnämnden

Servicenämnden 49 131 5 529 54 660

Tekniska nämnden 64 240 465 64 705

Miljö- och konsumentnämnden 116 116

Fritids- och folkhälsonämnden 7 607 7 607

Kulturnämnden 11 333 1 836 13 169

Förskolenämnden 4 971 4 971

Grundskolenämnden 3 501 6 760 10 261

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 4 888 4 888

Arbetslivsnämnden 54 54

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden 1 243 1 243

Vård- och äldrenämnden 17 985 17 985

Summa 592 898 39 154 632 052
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Investeringsredovisning, mnkr
 Utgifter sedan start varav årets investeringar

Total 
godkänd 

utgift

Ack. utgift Avvikelse Prognos 
total utgift

Budget Utgift Avvikelse

GEMENSAMMA FUNKTIONER
Projekt med årliga anslag 151,0 156,8 -5,8

Fleråriga projekt 43,8 8,3 35,5 43,8 35,0 5,2 29,8

- varav Fullmäktigesalen  
ombyggnation

13,6 1,2 12,4 13,6 7,8 1,0 6,8

GATOR, VÄGAR OCH PARKER
Projekt med årliga anslag 81,8 62,9 18,9

Fleråriga projekt 68,0 16,0 52,0 68,0 45,3 1,3 44,0

- varav Kronängsparken 18,0 1,2 16,8 18,0 12,6 0,7 11,9

FRITID OCH KULTUR

Projekt med årliga anslag 27,4 18,4 9,0

Fleråriga projekt 179,8 171,9 7,9 195,2 65,9 57,6 8,3

- varav * Sjöbovallen ombygg-
nad

17,5 19,5 -2,0 19,9 9,6 11,5 -1,9

- varav Nya Fristadhallen 45,9 44,9 1,0 52,1 43,3 42,3 1,0

FÖRSKOLA

Projekt med årliga anslag 1,8 -2,8 4,6

Fleråriga projekt 145,4 32,8 112,6 146,6 55,4 20,4 35,0

- varav Strandvägens förskola 39,4 21,2 18,2 40,7 23,5 16,2 7,3

GRUNDSKOLA

Projekt med årliga anslag 10,0 3,5 6,5

Fleråriga projekt 1 166,1 301,4 864,7 1 181,7 221,9 198,1 23,8

- varav Myråsskolan om- och 
tillbyggnad

230,0 120,5 109,5 241,6 78,7 104,0 -25,3

- varav Byttorpsskolan ny- och 
ombyggnad

153,8 120,0 33,8 159,3 54,2 53,4 0,8

- varav Ny skola Gässlösa 326,5 25,5 301,0 326,5 70,6 23,2 47,4

GYMNASIESKOLA

Projekt med årliga anslag 5,2 4,9 0,3

Fleråriga projekt 17,5 17,6 -0,1 18,2 13,3 13,4 -0,1

VÅRD OCH OMSORG

Projekt med årliga anslag 3,0 0,0 3,0

Fleråriga projekt 210,9 79,4 131,5 187,9 117,2 47,5 69,7

- varav Färgargatans LSS-bo-
ende

18,2 17,9 0,3 18,2 14,4 14,1 0,3

- varav Johannelundsgatan 
SOL-boende

60,0 2,0 58,0 55,0 28,6 1,6 27,0

- varav Skogsfrugatan SOL-bo-
ende

30,0 26,9 3,1 27,9 24,9 21,8 3,1

INKÖP AV FASTIGHETER
Projekt med årliga anslag 30,0 1,1 28,9

AFFÄRSVERKSAMHET

Projekt med årliga anslag 1,0 0,3 0,7

Fleråriga projekt 18,9 4,8 14,1 18,9 5,9 4,3 1,6

SUMMA NETTOINVESTERINGAR 871,1 592,9 278,2

* Projektet är klart
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I tabellen ovan redovisas investeringarna uppdelat på projekt med årliga anslag samt fleråriga projekt. 
Årets investeringsutfall blev 593 mnkr. Jämfört med budget är det en positiv avvikelse på 278 mnkr. 
Avvikelsen beror till stor del på att flera byggprojekt inte har kunnat starta som planerat på grund av att 
bygglov och detaljplaner har överklagats. Utfall, budget samt förslag till omdisponering finns redovisat 
per projekt i bilaga, Omdisponeringar investeringar 2021.

Gemensamma funktioner
Yttre renovering av fastigheten Wiskania pågår och beräknas vara klar i maj 2022. Ombyggnad av full-
mäktigesalen pågår också och beräknas vara klar i september 2022. Orsaker till områdets budgetavvikelse 
är att projekt kommit igång senare än planerat och att byggnationen av nytt krisberedskapsförråd inte 
har påbörjats.

Gator, vägar och parker
Under 2021 har Viskanpromenaden till sin helhet färdigställts. Projektering inför utbytet av Nybron 
har gått vidare med kompletterande utredningar. Enligt tingsrättens dom kan projektet nu genomföras. 
Byggstarten för Kronängsparken är försenad på grund av detaljplanearbete. Planerad byggstart är satt 
till mars 2022. Utvecklingen av Fristads nya stationspark står still på grund av trafikverkets försenade 
planer med tunnel för gång- och cykeltrafik i anslutning till stationsparken.

Fritid och kultur
Inom område Fritid och kultur är ny och ombyggnad av Sjöbovallen färdigställt under 2021. Budgeten 
för Sjöbovallen har överskridits med 2,4 mnkr vilket beror på att lokalerna utökades sent i processen. 
Större projekt som pågår är byggnation av Nya Fristadhallen, utveckling av Borås skidstadion samt 
Boda aktivitetspark. Inom området finns också medel avsatt till konstnärlig gestaltning av ny- om- och 
tillbyggnationer av kommunens fastigheter. Under 2021 har bland annat ett gestaltningsuppdrag vid 
Byttorpsskolan blivit klart.

Förskola
Nybyggnation av två förskolor pågår, Stinebackens förskola och Strandvägens förskola. Det pågår 
också förstudier för Vinkelvägens förskola. Respektive förskola kommer att kunna ta emot 120 barn. 
Nybyggnation av Strandvägens förskola kom igång senare än planerat på grund av att bygglovet över-
klagades. Förskolan beräknas vara klar i juni 2022. Även Stinebackens förskola är försenad eftersom 
detaljplanearbetet dragit ut på tiden. Prognosen är att denna förskola är klar i januari 2023.

Grundskola
Under 2021 har utbyggnaden av Trandaredskolans kök och anpassningen av Daltorpskolan färdigställts. 
Förstudie för ombyggnad av två skolor pågår. Dessa skolor är Särlaskolan, och Erikslundskolan. Om- och 
till byggnad pågår på Myråsskolan, Byttorpskolan samt skolan på Gässlösa. Budgetavvikelsen 2021 beror 
på att byggnationen av skolan på Gässlösa kom igång senare än planerat på grund av överklagad detaljplan.

Vård och omsorg
Två projekt är klara, tillbyggnad av Metergatan 2 SOL-boende och ombyggnad av Brotorpsgatans LSS-
boende. Förstudie pågår för ett vård- och omsorgsboende, Kristinegränd. Förstudier pågår också för två 
LSS- och ett SOL-boende, Björkbo, Rydsvägen och Johannelundsgatan. Pågående byggprojekt inom 
vård och omsorg är LSS-boende på Färgargatan, Sörmarksliden och Backhagsgatan. Nybyggnation av 
ett SOL-boende med 10 lägenheter på Skogsfrugatan pågår också. Budget-avvikelsen 2021 för vård och 
omsorg beror på att byggstarten har förskjutits på flera projekt på grund av att bygglov och detaljplan 
har överklagats. En annan orsak till budgetavvikelsen är att inköp av trygghetslarm inte genomförts 
som planerat. I stället kommer utrustningen att hyras.
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Bolagens investeringar färdigställda 2021, mnkr

Projekt Godkänd utgift Totalt utfall Avvikelse

EMC, Borås Energi och Miljö 3 667 3 585 82

13 Markbostäder, Viskaforshem 55 72 -17

Summa 3 722 3 657 65

Bolagens pågående investeringar, mnkr

Projekt Godkänd 
utgift

Ackumulerat 
utfall

Prognos 
totalt utfall

Prognos 
avvikelse

Insamlingssystem hushållsavfall, Borås 
Energi och Miljö

149 74 149 0

Trygghetsboende, Viskaforshem 105 102 121 -16

Trygghetsboende, Fristadbostäder 73 22 73 0

Summa 327 198 343 -16

I tabellerna ovan redovisas investeringar i bolagen som har varit uppe för ställningstagande i Kommun-
fullmäktige. Slutrapport över de färdigställda projekten återfinns i separata bilagor.

Bolagens färdigställda investeringar
I EMC-projektet har ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk på Sobacken uppförts. 
Kommunfullmäktige beslutade 2015 om en investeringsutgift på 3,2 mdkr. Bolaget ansökte om en 
utökad finansieringsram med 500 mnkr 2017. Av totalt godkänd investering på 3 667 mnkr redovisas 
en positiv avvikelse på 2 %.

Investeringen i 13 markbostäder på Källsprångsvägen i Viskafors beslutade Kommunfullmäktige om 
2019, med en investeringsutgift om 55 mnkr exklusive investeringsbidrag. Utfallet slutade på 72 mnkr, 
exklusive beviljat investeringsbidrag om 7 mnkr, vilket överstiger godkänd utgift med 31 %. Den totala 
nettoinvesteringen uppgår till 65 mnkr.

Bolagens pågående investeringar
Projektet Sortera mera hemma med ett nytt bostadsnära insamlingssystem för hushållsavfall pågår under 
åren 2021-2023.

Byggnation pågår av trygghetsboendet Friskafors i centrala Viskafors med 30 lägenheter. Inflyttning är 
planerad till efter sommaren 2022.

Det byggs även ett trygghetsboende i Fristad, Prästhöjden, med 29 lägenheter. Inflyttningen är beräknad 
till våren 2023.

Mark och exploatering
Avdelningen för mark- och exploateringsverksamhet leder, utvecklar, följer upp och samordnar frågor 
som avser mark- och exploateringsverksamhet. Avdelningen utvecklar bostads- och industriområden. 
I de fall avsikten är att sälja en färdigställd exploateringsfastighet klassificeras och värderas denna som 
omsättningstillgång. De gator, parkmarker och belysning som finns inom exploateringsområdet och 
som kommer att finnas kvar i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgångar och ingår i Borås 
stads investeringsredovisning.
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Exploateringsredovisning, mnkr

 Utgift tom 
2021

Intäkt tom 
2021

Netto tom 
2021

Status

Försäljning av industrimark

Omsättningstillgång (tomtmark)

Västra Viared -339,8 292,6 -47,2 24 tomter sålda

Norra Viared -32,4 45,8 13,4 6 tomter sålda

Nordskogen -72,0 62,7 -9,3 5 tomter sålda

Anläggningstillgång (gatubyggnad, parkmark)

Västra Viared -51,7 37,7 -14,0

Norra Viared -17,0 18,7 1,7

Nordskogen -7,4 4,4 -3,0

Försäljning av bostadsmark

Omsättningstillgång (tomtmark)

Kadriljgatan, Brotorp -0,2 6,4 6,2 10 av 10 tomter sålda

Kelvingatan, Hässleholmen 0 6,3 6,3 12 av 12 tomter sålda

Pianogatan,Hestra 0 av 9 tomter sålda

Dammsvedjan 0 8,0 8,0 2 av 2 tomter sålda

Svanängsvägen 0 0,4 0,4 1 tomt såld

Anläggningstillgång (gatubyggnad, parkmark)

Kadriljgatan, Brotorp -1,8 1,6 -0,2

Kelvingatan, Hässleholmen -1,8 1,9 0,1

Pianogatan,Hestra -2,9 0 -2,9

Dammsvedjan -5,1 5 -0,1

Svanängsvägen -1,6 0 -1,6

Paradis, Vinkelvägen -0,3 0 -0,3

Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra och på Nordskogen. Under året har två tomter 
sålts på Västra Viared, och en tomt har sålts på Nordskogen.

Utbyggnad av bostadsområden avser nybyggnation av gata i Sparsör, Vinkelvägen. Under året har en 
tomt sålt på Svanängsvägen. Samtliga tomter på Kelvingatan är sålda. Bostadsområdena Kadriljgatan 
och Dammsvedjan är färdigställda och samtliga tomter är sålda även där. När det gäller Pianogatan så 
har ingen aktivitet skett på detta område under 2021.

Större beslutade inhyrningar under 2021

Lokalisering Syfte/Verksamhet Årshyra, 
mnkr

Avtalslängd, 
år

Avtalsstart

Björnflokan, Druveforsvägen 9 Förskola 3,0 20 2022-01-01

Kronängsparken Förskola 2,7 30 2022-01-01

Sturehallen Idrottshall 0,9 10 2022-01-01

Viared Lokal för Viskastrand-
gymnasiet

3,7 15 2021-11-01

I tabellen ovan visas de inhyrningar som Kommunfullmäktige har fattat beslut om under 2021.
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Nämndernas resultat och  
verksamhet

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

Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och kostnader. Inom ramen för kommunens internhy-
ressystem 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 kapital-
kostnader p g a investeringar inkräktar på utrymmet för övriga verksamhetskostnader. En effektivare 
kapitalanvändning, d v s att mindre kapital binds i verksamheten, ger å andra sidan utrymme för ökad 
verksamhet.

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

Det ekonomiska målet för respektive nämnd är det budgeterade resultatet efter kommunbidrag i den 
av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budgeterade resultatet är i normalfallet 0, d v s 
budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. Vissa undantag före-
kommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i budgeten delvis finansierar verksamheten 
med överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från tidigare år.

För att dels parera oförutsedda kostnader och dels göra kostnadsmassan mer flexibel till förändringar 
av intäkterna finns ett relativt omfattande buffertsystem som innebär att 1 % av kommunbidraget ska 
avsättas till oförutsedda kostnader. Kravet på buffert kan slopas om ackumulerat överskott finns och 
Kommunstyrelsen godkänt åtgärden.

I vissa fall är nämndernas verksamhet uppdelad i olika ansvarsområden. Det ekonomiska målet gäller 
då för respektive ansvarsområde. Om en nämnd tilldelas mer än ett kommunbidrag, kan inte kommun-
bidragen omfördelas mellan respektive ansvarsområde.

Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål. För att inte riskera att viktiga verksam-
hetsmål 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 för-
delning av underskottstäckning fattas av Kommunfullmäktige i samband med antagande av årsbudgeten

Nämnderna ska månatligen rapportera sina egna budgetuppföljningar till Kommunstyrelsen med en 
prognos över det ekonomiska utfallet för helåret. Om prognosen indikerar ett överskridande ska nämn-
den omedelbart besluta om korrigerande åtgärder. Förvaltningarna ska dessutom senast 10 dagar in 
på ny månad lämna en kortfattad och koncentrerad månadsuppföljning till Kommunstyrelsen. Syftet 
med denna rapport är att snabbt ge en överblick över det ekonomiska läget. Kompletterad med ett antal 
verksamhetsmått som beskriver de delar av verksamheten som innehåller störst ekonomisk risk förstärker 
uppföljningen Kommunstyrelsens kontroll över utvecklingen.

Lagstiftningen om god ekonomisk hushållning är också beaktad genom att ett särskilt avsnitt i budgeten 
och årsredovisningen ägnas åt centralt beslutade verksamhetsmål. Systemet har också introducerats i 
delårsrapporterna och ett IT-stöd förenklar och förtydligar målstyrningsarbetet.

Nämndernas egna årsredovisningar redovisas som särskilda bilagor. Dessa är upprättade av nämn-
derna själva. Utgångspunkten är att respektive nämnd är den som är redovisningsskyldig inför 
Kommunfullmäktige. Kommunen har 18 nämnder inklusive Revisorskollegiet som är rapporterings-
skyldiga till Kommunfullmäktige.
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Nämndernas resultat, tkr

Nämnd Ingående 
resultat

Kommun- 
bidrag 2021

Netto- 
kostnader

Årets 
resultat

Utgående 
resultat

Kommunfullmäktige 0 15 600 -15 449 151 0

Stadsrevisionen 1 309 6 050 -6 032 18 1 327

Kommunstyrelsen

-stadsledningskansliet 5 000 139 449 -134 981 4 468 5 000

-kommungemensamt 0 124 300 -123 559 741 0

Valnämnden 600 1 100 -1 530 -430 0

Överförmyndarnämnden 0 9 000 -8 197 803 0

Lokalförsörjningsnämnden -72 649 38 400 -45 889 -7 489 0

Fritids- och folkhälsonämnden

-fritid- och folkhälsa 268 229 100 -245 801 -16 701 1 562

-föreningsbidrag 0 44 150 -44 376 -226 0

Servicenämnden 31 007 -7 000 4 327 -2 673 29 493

Samhällsbyggnadsnämnden 21 771 23 600 -23 041 559 22 330

Tekniska nämnden

-väghållning, parker mm 29 188 157 940 -155 756 2 184 31 820

-persontransporter 0 77 150 -77 169 -19 0

Miljö- och konsumentnämnden 436 28 350 -33 589 -5 239 -996

Kulturnämnden 2 638 190 080 -191 727 -1 647 6 616

Gymnasie-och vuxenutbildnings- 
nämnden

3 469 584 794 -574 419 10 375 13 844

Arbetslivsnämnden 3 000 243 250 -245 797 -2 548 3 000

Sociala omsorgsnämnden -5 787 727 863 -702 193 25 670 17 383

Förskolenämnden 13 719 805 493 -793 084 12 409 26 128

Grundskolenämnden 25 187 1 586 905 -1 586 878 27 25 214

Individ-och familjeomsorgsnämnden -32 955 335 950 -346 412 -10 462 -32 955

Vård- och äldrenämnden 104 494 1 421 975 -1 367 982 53 993 156 587

Summa 130 695 6 783 499 -6 719 534 63 964 306 353

I den budget Kommunfullmäktige fastställde för 2021 uppgick Kommunbidragen för nämnderna till 
sammanlagt 6 718,8 mnkr. Därefter har tilläggsanslag beviljats med 64,7 mnkr. Härigenom höjdes 
budgeten till 6 783,5 mnkr. Nettokostnaderna blev 6 719,5 mnkr. Det samlade resultatet för nämn-
derna blev således ett överskott på +64,0 mnkr. Nämndernas ingående resultat 2021 var +130,7 mnkr. 
Efter årets resultat på +64,0 och diverse regleringar på netto +111,7 mnkr föreslår Kommunstyrelsen att 
sammanlagt +306,4 mnkr överförs till 2022.
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Kommunfullmäktige
 2021 2020 2019

Intäkter 78 67 99

Kostnader -15 527 -14 284 -15 049

Nettokostnader -15 449 -14 217 -14 950

Kommunbidrag 15 600 15 400 15 100

Resultat 151 1 183 150

Ackumulerat resultat 0 0 0

Nettoinvesteringar - - -

Resultatet visar +151 tkr. Kostnaderna för arvoden, lokaler och teknisk utrustning är betydligt högre än 
budget men kompenseras av lägre kostnader för representation och utbildningsbidrag till partierna, som 
en följd av Coronapandemin. Kommunstyrelsen har bedömt att Kommunfullmäktige saknar möjlighet 
att hantera sina resultatavvikelser. Årligt över- eller underskott regleras därför i årsredovisningen till noll 
i ackumulerat resultat.

Revisorskollegiet
 2021 2020 2019

Intäkter 754 599 535

Kostnader -6 786 -6 545 -6 188

Nettokostnader -6 032 -5 946 -5 653

Kommunbidrag 6 050 6 000 5 875

Resultat 18 54 222

Ackumulerat resultat 1 327 1 309 1 255

Nettoinvesteringar - - -

Revisorskollegiet redovisar ett litet positivt ekonomiskt resultat på +18 tkr jämfört med kommunbidra-
get. Revisionsplanen har till största delen genomförts som planerat under året. Totalt har 11 fördjup-
ningsprojekt genomförts under året. Samtliga fördjupningsprojekt kommer att vara avrapporterade till 
revisorsgrupperna under våren 2022. Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat i sin helhet läggs till 
det ackumulerade resultatet. Vid 2020 års utgång hade revisorskollegiet ett ackumulerat resultat på +1 
309 tkr. Detta ökar då till +1 327 tkr.

Kommunstyrelsen

Stadsledningskansliet

 2021 2020 2019

Intäkter 163 171 180 464 93 988

Kostnader -298 152 -356 242 -248 716

Nettokostnader -134 981 -175 778 -154 728

Kommunbidrag 139 449 138 845 119 405

Resultat 4 468 -36 933 -35 323

Ackumulerat resultat 5 000 5 000 5 000

Nettoinvesteringar -1 205 -7 672 -37 069
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Stadsledningskansliets kommunbidrag uppgick 2021 till 139,4 mnkr och verksamheten redovisar ett 
resultat om +4,5 mnkr. I detta resultat ingår kostnader om ca 7,2 mnkr som finansieras med s.k. öron-
märkta medel och därmed justeras i bokslutet (se nedan). Även 2021 har präglats av Covid-19 pandemin. 
Då Stadsledningskansliet har hanterat inköp av sjukvårdsmaterial och varit sammanställande vad gäller 
det uppbyggda lagret som Servicekontoret hanterar, har värdet av detta justerats efter inventeringar 
under året och påverkat resultatet därefter. Deltagande i olika kurser, konferenser med tillhörande resor 
och övernattningar visar även i år ett positivt resultat i förhållande till budget. På flera avdelningar har 
personal varit engagerade i arbetet kring pandemin vilket medfört omstrukturering i ordinarie arbete 
med t ex lägre projekt- och konsultkostnader än beräknat som följd.

Öronmärkta projekt Utfall tkr 2021

Organisationshälsa 5 786

Byggbonus 427

E-handelsstaden 991

Sociala investeringar 26

Summa 7230

Under året har Stadsledningskansliet erhållit ökat kommunbidrag motsvarande 3,7 mnkr för arbete mot 
organiserad brottslighet, 0,9 mnkr för lokal utveckling och 7,5 mnkr för kostnader via Borås TME som 
avsett Borås 400 år (för vilka en budget om 10 mnkr godkänts). Kostnader avseende sista posten, Borås 
400 år, kommer även att justeras under 2022 efter de aktiviteter som utfördes vid årsslutet av 2021 samt 
sammanställningar och analys av årets firande. Då verksamheten visar ett positivt resultat, behålls enligt 
tidigare praxis, ett max för ackumulerat resultat på 5,0 mnkr.

Kommungemensam verksamhet

 2021 2020 2019

Intäkter 994 1 005 872

Kostnader -124 553 -123 756 -120 609

Nettokostnader -123 559 -122 751 -119 737

Kommunbidrag 124 300 123 050 118 100

Resultat 741 299 -1 637

Ackumulerat resultat 0 0 0

Nettoinvesteringar - - -

Nettokostnaden för den kommungemensamma verksamheten uppgick 2021 till 123,6 mnkr, vilket var 
0,7 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader till 
Västtrafik som en konsekvens av Covid-19. Budget för Västtrafiks uteblivna kostnader täcker till viss 
del högre kostnader för räddningstjänsten 2021.
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Överförmyndarnämnden

 2021 2020 2019

Intäkter 218 403

Kostnader -8 415 -8 684 -8 522

Nettokostnader -8 197 -8 281 -8 522

Kommunbidrag 9 000 8 850 6 725

Resultat 803 569 -1 797

Ackumulerat resultat 0 0 0

Nettoinvesteringar - - -

Nämnden visar ett positivt resultat för 2021 med 803 tkr. Personalkostnaderna har varit lägre än budgete-
rat under året beroende på tjänstledigheter och tidvis vakanta tjänster vid nyrekrytering. Kommunstyrelsen 
föreslår att årets resultat avskrivs i sin helhet och det ackumulerade resultatet är därmed fortsatt noll.

Valnämnden

 2021 2020 2019

Intäkter 0 0 3 197

Kostnader -1 530 -1 050 -6 474

Nettokostnader -1 530 -1 050 -3 277

Kommunbidrag 1 100 1 000 4 025

Resultat -430 -50 748

Ackumulerat resultat 0 600 600

Nettoinvesteringar - - -

Valnämnden visar ett negativt resultat på 430 tkr. Nämnden fick beviljat att behålla 600 tkr av överskottet 
2020 för att rusta sig inför kommande val och större delen av det ackumulerade resultatet har nyttjats 
2021. Bland annat har det gjorts kompletteringar av valmaterial och valstugorna har byggts om för att bli 
rymligare och öka tillgängligheten. Organisationen har stärkts inför valen 2022 med en valhandläggare.

Lokalförsörjningsnämnden

 2021 2020 2019

Intäkter 893 127 860 430 815 627

Kostnader -939 016 -919 577 -879 508

Nettokostnader -45 889 -59 147 -63 881

Kommunbidrag 38 400 32 350 31 900

Resultat -7 489 -26 797 -31 981

Ackumulerat resultat 0 -72 649 -68 978

Nettoinvesteringar -451 188 -250 596 -381 175

Lokalförsörjningsnämnden redovisar ett resultat på -7,5 mnkr. Underskottet beror främst på kostna-
der för lokalbanken -13,5 mnkr, förlikningsavtal med Carnes Fastigheter -3,5 mnkr, hyrestak sociala 
boenden -1,5 mnkr samt beviljade hyresreduktioner på grund av Covid-19 -4,6 mnkr. Däremot innebar 
avstämning av kundfordringar +12,5 mnkr.

Under år 2021 redovisade Lokalförsörjningsnämnden investeringsutgifter på 451 mnkr, varav 198 mnkr 
till investeringar inom grundskolan, 54 mnkr till fritidsverksamhet samt 47 mnkr till SOL- och LSS 
boenden.

Årsredovisning 2021  |  Nämndernas resultat och verksamhet



 99

Antal ägda objekt var vid årets slut 259, med en total yta av 546 076 m2. Antal inhyrda objekt var 201, 
med en total yta av 231 717 m2. Den totala energiförbrukningen i kommunens fastigheter har minskat 
till 133 kWh/m2 jämfört med 152 kWh/m2 föregående år.

Nämnden redovisar ett resultat på -7 489 tkr. I resultatet ingår kostnader för Kyllaredsgymnasiet med 
9,8 mnkr. Nämnden äskar kompensation för minskade hyresintäkter på grund av Covid-19, 4,6 mnkr, 
samt hyrestak inom sociala boenden, 1,5 mnkr. Totalt 15,9 mnkr. När hänsyn tas till dessa omständig-
heter innebär det ett egentligt resultat på +8,4 mnkr. Kommunstyrelsen föreslår att resultatet +8 411 tkr 
överförs till det ackumulerade resultatet som vid årets ingång uppgick till -72 649.  Det innebär att det 
ackumulerade resultatet efter 2021 uppgår till -64 238 tkr.

Nämnden har under året genomfört en översyn av internhyressystemet, kategoriserat fastigheter för 
att underlätta framtida beslut, verksamhetsfastigheterna är i balans och kostnaderna för lokalbanken 
bedöms minska över tid. Förvaltningen har även införskaffat ett system för en mer långsiktig underhålls-
planering. Med anledning av de åtgärder som påbörjats under året bedöms Lokalförsörjningsnämnden 
ha förutsättningar att uppnå en ekonomi i balans. För att underlätta uppföljning av resultatutveckling 
kommande år samt öka nämndens motivation att uppnå en ekonomi i balans föreslår Kommunstyrelsen 
att det ackumulerade resultatet skrivs ner med 64 238 tkr till 0 kronor.

Samhällsbyggnadsnämnden

 2021 2020 2019

Intäkter 50 227 46 324 43 551

Kostnader -73 268 -70 925 -65 863

Nettokostnader -23 041 -24 601 -22 312

Kommunbidrag 23 600 21 450 23 950

Resultat 559 -3 151 1 638

Ackumulerat resultat 22 330 21 771 24 922

Nettoinvesteringar - - -

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat på +0,6 mnkr jämfört med tilldelat kom-
munbidrag. Inom resultatet har nämnden återbetalat 1,4 mnkr p.g.a. otydligheter i instruktionerna 
till plan- och bygglovstaxan som gjort att nämnden tagit ut för hög planavgift. I övrigt har den goda 
byggkonjunkturen medfört att intäkterna överstigit budget med 5,1 mnkr vilket är en ökning med 
8,4% jämfört med 2020. Pandemin har sannolikt bidragit till en högre aktivitet på hemmaplan. Alla 
avdelningar redovisar högre intäkter än budgeterat.

Samhällsbyggnadsnämndens intäktsfinansieringsgrad har under året varit 68,6 % (65,3 %). Det totala 
antalet bygglovsärenden inkl. förhandsbesked har varit 1 147 (1 019) st. tack vare en fortsatt hög efter-
frågan på bostäder och verksamhetslokaler. Antalet avslutade lantmäteriförrättningar har under året 
uppgått till 162 (183) st. Ärendebalansen ökade till 129 (89) ärenden.

Vid 2021 års ingång hade Samhällsbyggnadsnämnden ett ackumulerat överskott på +21 771 tkr. Detta 
ökas då med årets resultat på 559 tkr till +22 330 tkr. Samhällsbyggnadsnämnden önskar ianspråkta 
3 000 tkr av sitt ackumulerade resultat för att genomföra flygburen laserskanning av kommunens yta 
under 2022. Den senaste skanningen utfördes 2016 och materialet behöver uppdateras för att återspegla 
stadens utveckling sedan dess. Kommunstyrelsen föreslår att nämndens begäran godkänns.
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Servicenämnden

 2021 2020 2019

Intäkter 608 743 623 370 697 175

Kostnader -604 416 -620 308 -690 665

Nettokostnader 4 327 3 062 6 510

Kommunbidrag -7 000 -7 000 -7 000

Resultat -2 673 -3 938 -490

Ackumulerat resultat 29 493 31 007 34 498

Nettoinvesteringar -49 131 -34 782 -29 981

Servicenämnden utgör kommunens interna basresurs för den kommunaltekniska utförarverksamheten 
och administrativ service. Servicekontoret utför tjänster åt andra förvaltningar och kommunala företag. 
Servicenämndens kostnader ska till sin helhet finansieras med intäkter.

Årets intäkter översteg kostnaderna med 4,3 mnkr vilket innebär ett positivt ekonomiskt resultat men 
är 2,7 mnkr lägre än det av KF uppsatta resultatmålet. Under 2021 har nämnden haft en god belägg-
ning men pandemin har till viss del påverkat resultatet i negativ riktning.  Kommunstyrelsen menar 
att Servicenämnden är en viktig aktör primärt för de kommunaltekniska verksamheterna. En effektiv 
utförare bör vara en garant för att få ut mesta möjliga av tillgängliga medel. Vid 2021 års ingång hade 
Servicenämnden ett ackumulerat resultat på +31 007 tkr. Detta förändras med årets resultat efter resul-
tatkrav till +29 493 tkr. Då har 1 159 tkr som avser införandet av ett nytt kemikaliehanteringssystem 
och ännu ej debiterats kunderna avskrivits.

Tekniska nämnden

Väghållning, skog, parker

 2021 2020 2019

Intäkter 99 633 100 128 116 945

Kostnader -255 389 -250 284 -263 117

Nettokostnader -155 756 -150 156 -146 172

Kommunbidrag 157 940 154 250 146 745

Resultat 2 184 4 094 573

Ackumulerat resultat 31 820 29 188 23 781

Nettoinvesteringar -55 298 -68 345 -78 181

För Väghållning, skog, parker m.m. redovisas ett positivt ekonomiskt resultat på +2,2 mnkr jämfört med 
kommunbidraget. Största anledningen till det positiva resultatet är aktiverandet av avtalet med lednings-
ägarna om att ersättning ska utgå för det hinder som ledningarna utgör vid skötsel och ombyggnation 
av allmän platsmark. För Tekniska nämnden innebar detta att ca 7 mnkr tillfördes verksamheten i ett 
sent skede vilket innebar att stora delar beloppet inte fullt utgick att utnyttja i beläggningsverksamheten 
detta år. Inom resultatet har parkeringsverksamheten lämnat ett överskott med +1,7 mnkr medan tra-
fikbelysningen överskridit budget med -3,3 mnkr.

Kostnaderna för vinterväghållningen uppgick under året till 30,8 mnkr att jämföras med 19,6 mnkr 
under 2020. Detta gav ett budgetunderskott på -3,7 mnkr. Den senaste 5-års perioden har kostnaderna 
för vinterväghållningen varierat stort mellan åren. Genomsnittligt har nivån uppgått till 26,9 mnkr 
vilket är i linje med nämndens budgetnivå för 2022.
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Kommunstyrelsen konstaterar att beläggningsunderhållet under året uppgått till 119 508 (145 224) m2. 
Beläggningsprogrammet har kunnat genomföras enligt plan under 2021. Återställningar av fiberschakter 
har legat på en lägre nivå än förra året med 23 000 (77 000) m2. En mindre del kommer att utföras 
även under 2022.

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på 2 184 tkr läggs till det ackumulerade resultatet. Utöver det 
föreslås att nämndens ackumulerade resultat undantas avseende nedlagda kostnader inom byggbonusen 
på 448 tkr. Vid 2021 års ingång hade Väghållning, skog, parker mm ett ackumulerat överskott på +29 
188 tkr. Detta förändras med ovanstående justeringar till +31 820 tkr.

Persontransporter

 2021 2020 2019

Intäkter 13 781 12 224 15 450

Kostnader -90 950 -86 859 -91 337

Nettokostnader -77 169 -74 635 -75 887

Kommunbidrag 77 150 76 200 68 800

Resultat -19 1 565 -7 087

Ackumulerat resultat 0 0 0

Nettoinvesteringar - - -

För 2021 har verksamheten tilldelats en budget på 77,2 mnkr. Utfallet hölls i stort sett inom ramarna 
med ett ekonomiskt underskott på totalt -19 tkr. Inom resultatet har bilpoolen gett ett underskott på -1,2 
mnkr. En anledning till att resultatet även 2021 hölls inom budget är att verksamhetens budget inför 
2020 nivåhöjdes med 5,0 mnkr utöver ordinarie ramuppräkning med anledning av ett antal tidigare år 
med negativa resultat.

Nettokostnaderna har under året ökat med 2,5 mnkr motsvarande 3,4 (-1,6) %. Antalet färdtjänstresor 
har under året ökat från 217 807 till 247 085 resor. En ökning med 13 (-36) %. Resandet ligger dock 
fortfarande på en väsentligt lägre nivå jämfört med före pandemin. Antalet färdtjänsttillstånd har under 
året uppgått till 4 214 (4 290) stycken. Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på 19 tkr avskrivs då 
verksamheten inom givet trafikavtal och regelverk inte kan påverka kostnaderna i någon större omfatt-
ning.

Miljö- och konsumentnämnden

 2021 2020 2019

Intäkter 20 733 18 037 20 806

Kostnader -54 322 -50 430 -45 948

Nettokostnader -33 589 -32 393 -25 142

Kommunbidrag 28 350 27 400 25 875

Resultat -5 239 -4 993 733

Ackumulerat resultat -996 436 151

Nettoinvesteringar - 921 613

Miljö- och konsumentnämnden redovisar ett negativt resultat på - 5 239 tkr. Resultatet påverkas av 
Kommunfullmäktiges beslut att inte ta ut årsavgifter för alkoholtillstånd resulterar i ett intäktsbortfall 
motsvarande 1 900 tkr. Restriktioner på grund av pandemin har påverkat nämndens möjligheter att 
genomföra miljötillsyn i samma omfattning som budgeterat. Trängseltillsyn på grund av pandemin har 
fortsatt med tillsyn på restauranger, uteserveringar samt rökfria miljöer.
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Under 2007 inrättades en naturvårdsfond under nämndens ansvar. Kommunfullmäktige ger ett årligt 
anslag på 200 tkr, ur fonden kan privatpersoner och organisationer beviljas medel för naturvårdande 
insatser. Under 2021 har åtgärder för 51 tkr genomförts och utbetalats. Under 2021 har det visats stort 
intresse för att starta olika naturvårdsprojekt vilket troligen genererar mer bidrag kommande år. Den 
totala behållningen i fonden uppgår vid årsskiftet till 745 tkr.

Kommunstyrelsen förslår att nämnden under 2022 får disponera 351 tkr avseende klimatkompensa-
tionsfonden genom ett ianspråktagande av ackumulerat resultat.

Kommunstyrelsen förslår att 1900 tkr i uteblivna intäkter, 1 060 tkr i byggbonus och 847 tkr för 
finansiering av myndighetssamverkan räknas bort vid resultatöverföring till 2022. Det innebär att det 
resultat som förs över till 2022 blir -1 432 tkr, vilket leder till att vid utgången av 2021 har nämnden ett 
ackumulerat resultat på -996 tkr.

Fritids- och folkhälsonämnden

Fritid och folkhälsa

 2021 2020 2019

Intäkter 47 254 44 198 64 208

Kostnader -293 055 -285 753 -281 619

Nettokostnader -245 801 -241 555 -217 411

Kommunbidrag 229 100 220 600 209 310

Resultat -16 701 -20 955 -8 101

Ackumulerat resultat 1 562 268 150

Nettoinvesteringar -7 607 -17 683 -26 853

Fritids- och folkhälsonämnden redovisar för verksamheterna som samlas inom ramen Fritid- och folkhälsa 
ett stort negativt resultat på -16,7 mnkr jämfört med kommunbidraget. Det negativa resultatet beror 
främst på effekter som har med Coronapandemin att göra. Utifrån rådande restriktioner under året har 
nämnden inte kunnat hålla anläggningarna i gång som planerat vilket medfört stora intäktsbortfall. 
Av underskottet kan netto -12,0 mnkr direkt härledas till baden. För övriga anläggningar är det främst 
Boråshallen och Ryda fotbollshall som står för den största intäktsavvikelsen på -4,0 mnkr.

Badanläggningarna hade totalt 244 700 (331 699) besökare under året vilket är väsentligt färre besökare 
jämfört med ett normalår med full drift för alla badanläggningarna. Totalt antal utnyttjade timmar på 
Borås Arena och Borås Arena 2 har under året varit 2 970 (1 915). Anslutna föreningar/organisationer 
inom ”Överenskommelsen” har under året uppgått till 87 (85) st. jämfört med budgeterade 95. Antal 
upprättade avtal/IOP har varit 8 (7) st.

Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på -16 701 tkr överförs +1 294 till nästa år. Då har effekter 
av Coronapandemin på 15 500 tkr undantagits. Utöver det har tillkommande kostnader för upprust-
ningen av Borås Arena 220 tkr avskrivits. Nämnden återlämnade 4 271 tkr i bokslut 2020 tkr p.g.a. att 
SM-veckan vinter 2021 inte kunde genomföras som planerat. I stället arrangerades SM på längdskidor. 
Kostnaden för detta -1 755 tkr avskrivs. Som en konsekvens av förändrade momsregler avseende uthyr-
ning av lokaler till föreningarna på Träffpunkt Simonsland har kostnaderna ökat med netto 500 tkr. 
Denna oförutsedda effekt avskrivs i bokslutet. Vid 2021 års utgång har då Fritids- och folkhälsoramen 
ett ackumulerat överskott på +1 562 tkr.
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Föreningsbidrag

 2021 2020 2019

Intäkter 3 231 69 98

Kostnader -47 607 -43 673 -42 726

Nettokostnader -44 376 -43 604 -42 628

Kommunbidrag 44 150 43 650 43 050

Resultat -226 46 422

Ackumulerat resultat 0 0 0

Nettoinvesteringar - - -

Fritids- och folkhälsonämnden redovisar för föreningsbidragen ett ekonomiskt resultat på -226 tkr vilket 
bl.a. beror på infasning av de nya bidragsreglerna. Under denna rubrik återfinns bl.a. de föreningar som 
till största delen bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Antalet bidragsberättigade medlemmar (6-20 
år) har minskat från 21 413 till 18 073. Även antalet aktiviteter har minskat, från 64 733 till 57 250 
vilket beror på pandemin och de restriktioner som varit under året.

Då kostnaderna inom föreningsbidragsramen till största delen styrs av Kommunfullmäktiges bidrags-
regler har Fritids- och folkhälsonämnden att noga följa utvecklingen och vid behov initiera förändringar 
så att kommunbidraget över tiden är anpassat till de regler som Kommunfullmäktige beslutat om. 
Verksamhetens har därför inget ackumulerat resultat mellan åren.

Kulturnämnden

 2021 2020 2019

Intäkter 27 452 27 256 42 142

Kostnader -219 179 -211 783 -213 937

Nettokostnader -191 727 -184 527 -171 795

Kommunbidrag 190 080 185 700 171 575

Resultat -1 647 1 173 -220

Ackumulerat resultat 6 616 2 638 1 275

Nettoinvesteringar 11 332 -3 103 -3 756

Kulturnämnden redovisar ett resultat på -1,6 mnkr jämfört med tilldelat kommunbidrag. Kulturnämnden 
anger att främsta orsaken till det negativa ekonomiska utfallet är kostnader för Konstbiennalenen 5,6 
mnkr som är budgeterade som investering men som här hanterats som driftkostnader. Inom resultatet 
har Stadsteatern lämnat ett överskott på 2,2 mnkr på grund av att verksamheten under pandemin inte 
kunnat genomföras i den omfattning som planerats.

Totalt besökte 4 892 (6 126) personer Stadsteaterns föreställningar under året. Konstmuseet har under året 
haft 89 513 (21 230) besökare och Textilmuseet har under året besökts av 30 794 (34 089). Medialånen 
på biblioteken har legat på en klart lägre nivå under pandemin. Antal medialån uppgick till 683 803 
(836 215) st. Totalt besöksantal på Kulturhuset har under året minskat till 122 109 (225 483) besökare.

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på -1 647 tkr kompenseras för driftkostnader under året för 
Konstbiennalen, 5 625 tkr vilket då innebär att investeringsbudgeten justeras ned med motsvarande 
belopp. Kulturnämnden hade inför 2021 ett ackumulerat överskott på +2 638 tkr. Detta ökar då till +6 
616 tkr som ingående balans 2022.

Efter avslutat utredningsuppdrag om ett Art Center önskar Kulturnämnden få ett nytt budgetuppdrag 
2023 om att utreda möjligheten att bygga ett Art Center i Borås. Kommunstyrelsen tar med sig denna 
begäran inför beredningen av budget 2023.

Årsredovisning 2021  |  Nämndernas resultat och verksamhet



 104

Förskolenämnden

 2021 2020 2019

Intäkter 169 381 149 558 161 939

Kostnader -962 465 -923 922 -919 525

Nettokostnader -793 084 -774 364 -757 586

Kommunbidrag 805 493 793 150 753 925

Resultat 12 409 18 786 -3 661

Ackumulerat resultat 26 128 13 719 -5 067

Nettoinvesteringar - -2 796 -2 124

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +12,4 mnkr jämfört med tilldelat kommunbidrag. På grund av 
Covid-19 har både intäkts- och kostnadssidan påverkats på samma sätt som år 2020. Personalkostnader 
har störst avvikelse mot budget, + 20,9 mnkr, och beror på användning av färre timavlönade, dels på 
grund av färre antal barn och dels för att minska smittspridningen. Det beror även på att en ökad andel 
av personalen varit frånvarande på grund av egen sjukdom eller för vård av barn. Förskoleavgifterna blev 
lägre än budgeterat på grund av färre barn, men nämnden erhöll även fler statsbidrag, bland annat till 
språkutveckling. Bufferten har ianspråktagits till barn i behov av särskilt stöd samt satsningar på peda-
gogiska lärmiljöer. Det ekonomiska resultatet möjliggjorde även ytterligare satsningar, både inom- och 
utomhus, utöver användning av buffert.

I jämförelse med föregående år har antal barn per årsarbetare förbättrats till 4,8 (5,0). Barngruppernas 
storlek är oförändrat 13. Antal inskrivna barn i kommunen har minskat till 5 781 (5 841) varav barn i 
fristående verksamhet 446 (452). Andel utbildade förskollärare har minskat till 45% (49%).

Förskolenämnden hade +13 719 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 2021. Kommunstyrelsen 
föreslår att årets resultat +12 409 tkr överförs till nämndens ackumulerade resultat. Det innebär att det 
ackumulerade resultatet efter 2021 uppgår till +26 128 tkr.

Med anledning av att Skolmiljarden 2022 inte omfattade förskoleverksamhet önskar nämnden ianspråkta 
3 mnkr av ackumulerat resultat till barn i behov av särskilt stöd. Förskolenämnden önskar även att få ta 
i anspråk 2 mnkr för utvecklingsarbete i samverkan med familjecentralerna och Socialt hållbart Borås, 
samt kostnader avseende införande av passersystem på flertalet förskolor.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att Förskolenämnden får ianspråkta 5 mnkr 
ur ackumulerat resultat till ej nivåhöjande åtgärder att användas under år 2022. Beslutet avser 3 mnkr 
till barn i behov av särskilt stöd, samt 2 mnkr till utvecklingsarbete i samverkan med familjecentralerna 
och Socialt hållbart Borås.

Beslut angående ianspråktagande av ackumulerat resultat för införande av passersystem föreslår 
Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att avvakta med beslut tills kostnaderna är kända. Enligt 
nämnden kommer dessa kostnader specificeras i delårsrapporterna. Dessa kostnader kan även hanteras 
i samband med årsredovisning för år 2022.
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Grundskolenämnden

 2021 2020 2019

Intäkter 321 328 320 761 324 092

Kostnader -1 908 206 -1 840 533 -1 779 131

Nettokostnader -1 586 878 -1 519 772 -1 455 039

Kommunbidrag 1 586 905 1 519 300 1 463 325

Resultat 27 -472 8 286

Ackumulerat resultat 25 214 25 187 24 559

Nettoinvesteringar -3 501 -6 333 -5 227

Grundskolenämnden redovisar ett resultat på +27 tkr i jämförelse med tilldelat kommunbidrag. Inom 
resultatet har avvikelser skett mot budget avseende statsbidrag + 9,2 mnkr, material och tjänster -26,1 
mnkr samt ej ianspråktagen buffert +15,8 mnkr.

Antal elever från kommunen i grundskola har ökat till 12 348 (12 188) varav elever i fristående skola 
1 749 (1 694). Antal elever från kommunen i särskola 148 (134) samt elever i fritidshem 4 698 (4 538) 
varav i fristående verksamhet 332 (285) har också ökat. Däremot har elever från kommunen i förskoleklass 
minskat till 1 391 (1 431) förutom förskoleklasselever i fristående skola som ökat till 99 (76).

Antal elever per lärare har minskat till 12,0 (12,1). Antal elever per pedagogisk personal 9,0 (8,9), antal 
elever per personal i fritidshem 22,4 (22,1) samt antal elever i  förskoleklass 17,5 (16,3) har ökat .

Grundskolenämnden hade +25 187 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 2021. Kommunstyrelsen 
föreslår att resultatet +27 tkr överförs till det ackumulerade resultatet.  Det innebär att det ackumulerade 
resultatet efter 2021 uppgår till +25 214 tkr.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

 2021 2020 2019

Intäkter 268 387 274 481 287 032

Kostnader -842 806 -832 978 -829 917

Nettokostnader -574 419 -558 497 -542 885

Kommunbidrag 584 794 549 400 526 920

Resultat 10 375 -9 097 -15 965

Ackumulerat resultat 13 844 3 469 3 469

Nettoinvesteringar -4 888 -1 897 -3 298

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett resultat på +10,4 mnkr i jämförelse med tilldelat 
kommunbidrag. Överskottet beror främst på tilläggsbudgetar som beslutats under innevarande år och 
ännu inte förbrukats, samt ett positivt netto för köpta och sålda platser i jämförelse med budget.

Elevantalet i Borås Stads gymnasieskolor har ökat jämfört med föregående år till 4 376 (4 341) medan 
elevantalet i Borås Stads gymnasiesärskolor minskat till 84 (99). Elever från andra kommuner har 
minskat till 912 (929) och elever hos extern utbildningsanordnare har ökat till 621 (601). Elevantalet 
i Yrkeshögskolan och Komvux för invandrare har ökat medan elever i grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning samt Särvux har minskat. Antal unga i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har 
minskat ytterligare till 335 (377).

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade +3 469 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 
2021. Kommunstyrelsen föreslår att resultatet +10 375 tkr överförs till det ackumulerade resultatet.  Det 
innebär att det ackumulerade resultatet efter 2021 uppgår till +13 844 tkr.
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Individ- och familjeomsorgsnämnden

 2021 2020 2019

Intäkter 47 059 50 330 80 429

Kostnader -393 471 -378 089 -391 360

Nettokostnader -346 412 -327 759 -310 931

Kommunbidrag 335 950 316 900 288 850

Resultat -10 462 -10 859 -22 081

Ackumulerat resultat -32 955 -32 955 -22 096

Nettoinvesteringar - - -

Individ- och familjeomsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat på -10 859 tkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. Underskottet beror till största del på ökade kostnader för köp av familjehemsplaceringar, 
köp av platser Hem för vård och boende (HVB) 0-20 år samt tvång i öppenvård. Nämnden arbetar med 
att kunna avsluta placeringar utom hemmet genom att noga planera hemflytt och på detta sätt minska 
kostnader för familjehemsvård och institutionsvård.

Antalet orosanmälningar avseende barn och unga har ökat under flera år och nämnden ser stora ökningar 
kopplat till kriminalitet och psykisk ohälsa. Under 2021 har 8,9 % av stadens barn och unga mellan 
0-20 år aktualiseras till Individ och familjeomsorgsnämnden vilket är en ökning med en procentenhet 
jämfört med 2019.

Nämnden har fortsatt arbetet med att rekrytera familjehem och jourfamiljehem. Det har varit en stor 
efterfrågan på familjehem i hela Boråsregionen, vilket märks genom att nämnden tidvis har haft mycket 
svårt att finna familjehem och därigenom har antalet externa familjehemsplaceringar ökat under året.

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på -10 462 tkr avskrivs i sin helhet vilket innebär att det 
ackumulerade resultatet vid 2021 år utgång är oförändrat -32 955 tkr.

Arbetslivsnämnden

 2021 2020 2019

Intäkter 159 166 157 426 186 243

Kostnader -404 963 -394 334 -414 232

Nettokostnader -245 797 -236 908 -227 989

Kommunbidrag 243 250 237 550 233 200

Resultat -2 547 642 5 211

Ackumulerat resultat 3 000 3 000 3 000

Nettoinvesteringar - - -

Arbetslivsnämnden redovisar ett negativt resultat med -2 547 tkr. Under året har kostnader för försörj-
ningsstöd och placeringar inom relationsvåldsenheten ökat.

Nettokostnaden för ekonomiskt bistånd för år 2021 blev 60 766 tkr (55 894) vilket gav ett underskott 
mot budget med 5 266 tkr. Antal hushåll med försörjningsstöd har under året varit 719 stycken (705). 
Kostnadsökning beror till största del på förändring av riksnormen och höjda boendekostnader.

Kostnaderna för insatser inom relationsvåld ökade på grund av fler och längre placeringar kraftigt under 
2021. Till stor del handlar det om unga personer utsatta för hedersvåld och personer med en komplex 
och sammansatt problematik som utöver sin våldsutsatthet är dåligt rustade för vuxenlivet.

Under 2021 har 1500 ungdomar arbetat som feriearbetare vilket är knappa 300 fler är förra året.

Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på -2 547 tkr skrivs av i sin helhet vilket innebär att det 
tidigare ackumulerade resultatet på 3 000 tkr bibehålls för att bl.a. kunna möta ett eventuellt försämrat 
konjunkturläge.
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Sociala omsorgsnämnden

 2021 2020 2019

Intäkter 123 384 110 755 105 415

Kostnader -825 577 -801 450 -783 817

Nettokostnader -702 193 -690 695 -678 402

Kommunbidrag 727 863 700 200 657 275

Resultat 25 670 9 505 -21 127

Ackumulerat resultat 17 383 -5 787 -11 792

Nettoinvesteringar - - -730

Sociala omsorgsnämnden visar ett positivt resultat för år 2021 med 25 670 tkr. Nämndens kostnader har 
även under 2021 påverkats av covid-19 vilket gör det svårt att göra jämförelser med tidigare år och dra 
slutsatser för kommande år. Covid-19 situationen ger ett överskott på personalkostnaderna men det får 
till följd att förvaltningen har en verksamhetsutvecklings-, utbildnings- och uppföljningsskuld, eftersom 
en stor del av resurserna krävts till att upprätthålla kärnverksamheten. Antalet timmar med personlig 
assistans enligt LSS har minskat till 173 043 timmar jämfört med 190 518 förra året.

Under året har två nya gruppbostäder med särskild service enligt LSS öppnat, dels Färgargatan med 
inriktning på demens samt Backhagsvägen med inriktning mot autism. En gruppbostad inom social-
psykiatrin har flyttat till nybyggda lokaler.

Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på 25 670 tkr överförs 23 170 tkr till nästa år. Vid resulta-
töverföring räknas budget för nytt boende och aktiveringspedagoger som ej startats som planerat av. Det 
innebär att Sociala omsorgsnämnden vid utgången av 2021 har ett ackumulerat resultat på +17 383 tkr.

Vård- och äldrenämnden

 2021 2020 2019

Intäkter 191 024 148 268 136 337

Kostnader -1 559 006 -1 514 053 -1 469 442

Nettokostnader -1 367 982 -1 365 785 -1 333 105

Kommunbidrag 1 421 975 1 401 700 1 345 100

Resultat 53 993 35 915 11 995

Ackumulerat resultat 156 587 104 494 70 279

Nettoinvesteringar - - -

Vård- och äldrenämnden redovisar ett positivt resultat på 53 993 tkr jämfört med tilldelat kommunbidrag.

Vård- och äldrenämndens resultat för 2021 är ett överskott på 54 mnkr jämfört med kommunbidrag. 
Överskottet beror till stor del på ej utförda volymer jämfört mot budget samt tilldelningen av riktade 
statsbidrag. Personalkostnaden avviker mot budget med 37,5 mnkr och beror på att efterfrågan av insatser 
har minskat och budgeterade volymer inom samtliga områden inte utförts. Att volymerna inte når upp 
till budget är fortsatt kopplat till pandemin, en effekt som blev påtaglig redan under 2020.

Från att inlett året med en låg beläggning som varit kopplad till pandemin tog efterfrågan på insatser 
fart under sommaren och hösten och året avslutades med hög beläggning på Vård och omsorgsboende.

Trots att antalet 75-84 åringar ökar i Borås minskar antalet brukare med hemtjänst i den gruppen sakta 
över tid. 2017 fanns cirka 2 000 brukare per månad för att i slutet av 2021 uppgå till knappt 1 800 stycken.

Under året har de första 350 surfplattorna, i syfte att minska det digitala utanförskapet för seniorer 75 
år och äldre, delats ut och intresset har varit mycket stort.

Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat överförs 52 093 tkr till Vård- och äldrenämndens acku-
mulerade resultat som vid 2021 års utgång uppgår till 156 587 tkr.
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Bolagens resultat och  
verksamhet
Vilka bolag som utöver kommunen ingår i kommunkoncernen framgår av förvaltningsberättelsens 
avsnitt "Den kommunala koncernen". En samlad förteckning över Borås Stads ägarintressen i bolag och 
ekonomiska föreningar finns i not under sammanställda räkenskaper.

Bolagens årsredovisningar föreläggs för Kommunfullmäktige samtidigt med kommunens årsredovis-
ning. För aktiebolagen gäller att frågan om ansvarsfrihet prövats av årsstämmorna, med undantag av 
Viskaforshem AB där årsstämman är senarelagd. För övriga bolag har ansvarsfrihet för styrelserna bevil-
jats. För kommunalförbunden Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlemmar att besluta om ansvarsfrihet för 
förbundsdirektionen.

Kommunstyrelsen har uppsikt över de kommunala bolagen, med synsättet att det i princip inte är någon 
skillnad i ägarstyrningen mellan en nämnd och ett bolag. Ägarstyrningen sker med utgångspunkt från 
årsstämma, bolagsordning och ägardirektiv.

I samband med granskningen av bolagsstyrningsrapporter och bolagens årsredovisningar gör 
Kommunstyrelsen den lagstadgade prövningen om bolagens verksamhet under föregående kalenderår 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Kommunstyrelsen har för år 2021 bedömt att så är fallet för Borås Stads samtliga majo-
ritetsägda bolag. Dock påpekar Kommunstyrelsen till Borås kommuns Parkerings AB att prissättning av 
parkering måste ske på affärsmässig grund och på sätt som medför att bolaget bedriver en kompetensenlig 
verksamhet och som inte innebär otillåten konkurrensverksamhet.

Bolagen redovisar ett resultat 2021 på 148 mnkr efter finansnetto. Det är 51 mnkr bättre än budgeterat, 
främst hänförligt till ökad omsättning i Borås Energi och Miljö AB och Borås Djurpark & Camping 
AB samt högre intäkter och minskade kapitalkostnader i Borås Elnät AB. Soliditeten för bolagen ligger 
kvar på 14 %, då den högre resultatnivån täcker upp fortsatt höga investeringar.

I nedanstående tabell sammanfattas bolagens resultat och ekonomiska ställning. Därefter beskrivs res-
pektive bolags resultat och verksamhet vidare.
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Samtliga bolag 2021
 mnkr mnkr mnkr mnkr % %

Koncern- 
bidrag 

lämnat-  
erhållit+

Resul-
tat efter 
finans- 

netto

Eget  
kapital

Balans- 
omslut-

ning

Avkast-
ning på 

totalt 
kapital

Soliditet

STADSHUSKONCERNEN

Borås Stadshus AB koncernen 53,3 102 926 7 526 2,6 12,3

Borås Stadshus AB moderbolaget 2,9 -2,9 458,8 711 64,5

Borås Energi och Miljö AB -10 58,6 588,8 5 278 2,6 11,2

Borås Elnät AB -35,3 67,8 397,9 1 532 4,9 26,0

Borås Djurpark & Camping AB 2,1 -1,9 2,0 128 1,6

Borås kommuns Parkerings AB 6,8 16,9 123 6,3 13,7

Industribyggnader i Borås AB inkl db -8,0 21,4 100,5 423 5,6 23,8

BoråsBorås TME AB 17,1 -17,1 0,1 20 0,6

Akademiplatsen AB 28,9 -28,9 0,2 61 0,2

Inkubatorn i Borås AB 2,3 -2,3 1,7 7 23,5

BOSTADSBOLAGEN 46 887 5 208 1,6 17,0

AB Bostäder i Borås 31,3 730,3 3 896 1,5 18,7

Fristadbostäder AB 2,8 31,6 241 2,3 13,1

AB Sandhultsbostäder 4,5 40,5 295 2,4 13,8

AB Toarpshus 6,5 30,5 226 3,8 13,5

Viskaforshem AB 0,6 54,3 551 0,9 9,8

FÖRBUNDEN

Södra Älvsborgs räddningstjänstför-
bund (100%)

0,04 57,5 168 0,6 34,2

Sjuhärads kommunalförbund (100%) 0,08 9,9 97 1,4 10,2

Totalt bolagen (ej eliminerat, exkl 
förbunden)

148 12 734 2 14

fg år 155 12 369

Stadshuskoncernen
Nyckeltal, mnkr

 2021 2020 2019

Omsättning 1 721 1 514 1 502

Resultat efter finansnetto 102,2 78,6 13,7

Avkastning eget kapital, % 11,0 9,2 1,7

Balansomslutning 7 526 7 418 7 262

Soliditet, bokförd, % 12,3 11,5 10,9

Investeringar 471 543 971

I stadshuskoncernen ingår samtliga av Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag, förutom de allmän-
nyttiga kommunala bostadsbolagen.
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Stadshuskoncernen har under 2021 totalt genererat ett resultat efter finansnetto på 102 mnkr, vilket 
är 23 mnkr bättre än 2020. För 2021 visar de flesta bolagen god budgetföljsamhet och flera bolag gör 
betydligt bättre resultat än budget. Endast Borås kommuns Parkerings AB visar en större negativ avvi-
kelse till följd av Coronapandemin.

Balansomslutningen har under året ökat med 108 mnkr, främst hänförligt till Borås Elnät AB:s pågå-
ende mätarbytesprojekt och fortsatta upprustning av elnätet för en framtidssäkrad eldistribution samt 
införandet av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall i Borås Energi och Miljö AB.

Inom koncernen har det lämnats och erhållits koncernbidrag på 53 mnkr, vilket är 14 mnkr lägre än 2020.

Verksamheten i stadshuskoncernen beskrivs utförligare i respektive bolags avsnitt nedan.

Borås Stadshus AB - moderbolaget
Nyckeltal, mnkr

 2021 2020 2019

Omsättning 0 0 0

Resultat efter finansnetto -2,9 -3,0 -2,6

Balansomslutning 711 725 729

Soliditet, bokförd, % 64,5 63,3 63,1

Väsentliga händelser under året
Moderbolaget bedriver ingen egen verksamhet, all verksamhet sker i dotterbolagen.

Årets underskott har täckts med koncernbidrag från dotterbolagen. Moderbolaget erhöll 53,3 mnkr i 
koncernbidrag från Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB samt Industribyggnader i Borås AB. Till 
Akademiplatsen AB, BoråsBorås TME AB, Borås Djurpark & Camping AB samt Inkubatorn i Borås 
AB lämnades koncernbidrag på 50,4 mnkr. Resterande erhållna 2,9 mnkr har använts för att finansiera 
moderbolaget.

Kommunstyrelsens bedömning
Ägartillskottet från Borås Stad 2017 har medfört en kraftigt förstärkt soliditet på 64,5 % per 2021-12-31.

En potentiell risk framöver är att det bokförda värdet på aktier i dotterbolag behöver skrivas ned, beroende 
på bolagens resultatutveckling och då främst för Borås Energi och Miljö AB.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.

Borås Energi och Miljö AB
Nyckeltal, mnkr

 2021 2020 2019

Omsättning 1 245 1 079 1 064

Resultat efter finansnetto 58,6 52,3 25,8

Avkastning totalt kapital, % 2,6 2,5 1,9

Balansomslutning 5 278 5 211 5 082

Soliditet, bokförd, % 11,2 10,7 10,2

Investeringar 315 360 636
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Resultat efter finansnetto, per rörelsegren, mnkr

 2021 2020 2019 Förändring

Fjärrvärme 88 47 52 41

Övrig energiverksamhet 14 7 10 7

Biogas -62 -18 -20 -44

Avfallsverksamhet 19 9 14 10

Vatten och avlopp 13 12 -16 1

Övrigt och gemensamt -14 -5 -15 -9

Väsentliga händelser under året
Borås Energi och Miljö AB har under året påbörjat införandet av det nya bostadsnära insamlingssystemet 
för hushållsavfall, och två etapper av totalt fem har genomförts.

Bolaget har genomfört en förstudie av Tolken som framtida dricksvattentäkt när ett nytt vattenverk 
ska byggas. Styrelsen har beslutat om fortsatt projektering och en ansökan om vattenuttag i Tolken har 
skickats till Mark- och miljödomstolen.

Under året har också en ny VD börjat och en ny vision har antagits.

2021 höjdes VA-taxan med 7 %, fjärrvärmepriset med 1,5 % och återvinningstaxan med 1,5 %.

Kommunstyrelsens bedömning
Borås Energi och Miljö AB genererar ett resultat efter finansnetto på 58,6 mnkr, vilket är nästan 14 
mnkr högre än budget. Den positiva avvikelsen beror på högre intäkter för fjärrvärme och el till följd 
av högre produktion och gynnsamma elpriser. Resultatet inkluderar en nedskrivning på 41 mnkr av 
biogasanläggningar.

Resultatet når upp till budget men inte till Kommunfullmäktiges avkastningskrav på 3 % avkastning 
på totalt kapital. Soliditeten uppgår till 11,2 % och når inte målet på 12-15 %.

Bolagets arbete med att implementera EMC in i den normala verksamheten har fortgått under året. Då 
investeringen kraftigt påverkar balans- och resultaträkning med hög låneskuld och höga kapitalkostna-
der är implementeringen viktig för att hitta synergier och effektiviseringar och nå en långsiktigt ökad 
lönsamhet. Bolaget arbetar med frågan och har bland annat gjort en organisationsöversyn och tagit 
fram en ny affärsplan för kommande treårsperiod. Då det planeras för fler stora investeringar framåt 
behöver bolaget arbeta med lönsamheten i samtliga rörelsegrenar för att kunna fortsätta med den höga 
investeringstakten samt för att nå Kommunfullmäktiges ekonomiska mål.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.
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Borås Elnät AB
Nyckeltal, mnkr

 2021 2020 2019

Omsättning 317 307 305

Resultat efter finansnetto 67,8 68,4 43,6

Avkastning totalt kapital, % 4,9 5,2 3,5

Balansomslutning 1 532 1 471 1 480

Soliditet, bokförd, % 26,0 25,3 23,5

Investeringar 132 103 247

Ekonomiskt utfall per affärsområde, mnkr

 2021 2020 Förändring

Resultat, AO Elnät 65,3 66,3 -1,0

Resultat, AO Stadsnät 2,5 2,0 0,5

Nettoomsättning, Elnät 220 75 % 206 74 % 14

Nettoomsättning, Stadsnät 74 25 % 71 26 % 3

Investeringar, AO Elnät 104 79 % 72 69 % 32

Investeringar, AO Stadsnät 28 21 % 31 31 % -3

Väsentliga händelser under året
Inom affärsområde Elnät har utbyggnaden fortsatt av ny elnätsinfrastruktur för en framtidssäkrad 
eldistribution, och byggnationen av en ny mottagningsstation har påbörjats. Projektet med ett helt nytt 
mätsystem och byte av alla elmätare har fortgått under året. Inom affärsområde Stadsnät har utbyggna-
den och utvecklingen av fibernätet fortsatt. För att klara av ökad trafik i nätet har stommen bytts och 
utrustningen uppgraderats.

Kommunstyrelsens bedömning
Borås Elnät AB levererar ett resultat på 68 mnkr, vilket är på samma nivå som 2020 men betydligt 
högre än budget. Högre elintäkter, många anslutningsavgifter inom båda affärsområdena samt lägre 
kapitalkostnader på grund av försenade projekt förklarar budgetavvikelsen.

Bolagets resultat överstiger budget och Kommunfullmäktiges avkastningskrav på 4 % i avkastning 
på totalt kapital överträffas då utfallet blev 4,9 %. Soliditeten uppgår till 26 % vilket är över målet på 
20-25 %.

Borås Elnät AB:s elnätsverksamhet är stabil och väl konsoliderad. Samtidigt medför de stora pågående 
investeringarna och den avslutade bredbandssatsningen ökade finansiella kostnader. Intäktsnivåerna 
kan inte justeras i samma utsträckning till följd av den sänkta intäktsramen för affärsområde Elnät för 
perioden 2020-2023. Det är beslutat att outnyttjade intäkter från tidigare regleringsperioder får användas 
till framtida investeringar. Bolaget väntar fortfarande på besked gällande elnätsbolagens överklagande av 
beslutade intäktsramar. Bolagets ansvar att trygga viktig infrastruktur är långsiktigt och lönsamheten 
måste ses över en längre tidsperiod.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka inom.
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Borås Djurpark & Camping AB
Nyckeltal, mnkr

 2021 2020 2019

Omsättning 87 63 65

Resultat efter finansnetto -1,9 -17,6 -13,9

Balansomslutning 128 144 143

Soliditet, bokförd, % 1,6 1,6 1,9

Investeringar 11 4 6

Väsentliga händelser under året
Djurparken har haft ett mycket bra besöksår och antalet bokade besök var 220 000, en ökning med 
23 000 besökare jämfört med 2020. Trots att Coronapandemin har inneburit begränsningar i parken 
utifrån gällande restriktioner har den positiva inverkan varit större. Många invånare har semestrat i 
Sverige och under våren var djurparken ganska ensam i regionen att ha öppet, vilket attraherade besökare 
från ett vidare område. Parken har även infört två nya säsonger, Halloween och Djul i Ljusparken, som 
lockat många besökare. Beläggningen på campingen har också ökat rejält jämfört med 2020, till viss 
del till följd av en större företagsbokning under juli-december.

Kommunstyrelsens bedömning
Bolaget gör ett historiskt bra resultat på -1,9 mnkr till följd av en kraftigt ökad omsättning. Då bolaget 
är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, vilket var -12 mnkr 
2021 i likhet med budgeterat resultat. Årets resultat överträffar kravet med 10 mnkr.

Djurparken är ett betydelsefullt besöksmål för staden och bidrar till turistekonomiska effekter, och 
särskilt under pandemin då den lockat besökare till Borås. Bolaget har påbörjat ett utvecklingsarbete 
för att öka lönsamheten och fortsätta vara ett attraktivt besöksmål. Effekter av detta märks redan 2021 
och det är viktigt att arbetet fortsätter så bolaget kan leverera bra resultat även framöver.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.

Borås kommuns Parkerings AB
Nyckeltal, mnkr

 2021 2020 2019

Omsättning 43 41 42

Resultat efter finansnetto 6,8 10,3 -9,9

Avkastning eget kapital, % 40,6 87,7 -139,4

Balansomslutning 123 131 133

Soliditet, bokförd, % 13,7 9,0 5,4

Investeringar 3 8 81

Väsentliga händelser under året
Coronapandemin har fortsatt att påverka bolaget under 2021 med tappade intäkter som följd. Bolaget 
har projekterat ett nytt parkeringshus tillsammans med en extern aktör. Under året har även det stra-
tegiska arbetet fortsatt och målen har följts upp i kundundersökningar. För den som använder telefon 
som betalmedel erbjuds nu ett digitalt parkeringsledningssystem.
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Kommunstyrelsens bedömning
Bolaget visar ett resultat om 6,8 mnkr, vilket är 1,1 mnkr sämre än budget. Jämfört med budget tappar 
bolaget 10 % av intäkterna men då bolaget arbetat med att även minska kostnaderna blir resultatpåverkan 
lägre. Kommunfullmäktiges resultatkrav på 7-8 mnkr är på gränsen att uppfyllas.

För att stärka den finansiella ställningen inför kommande investering har bolaget fått behålla hela sitt 
resultat och kommer fortsättningsvis inte lämna något koncernbidrag.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.

Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag
Nyckeltal, mnkr

 2021 2020 2019

Omsättning 60 57 58

Resultat efter finansnetto 21,4 16,1 17,8

Avkastning totalt kapital, % 5,6 4,3 5,3

Balansomslutning 423 437 401

Soliditet, bokförd, % 23,8 20,6 20,8

Investeringar 6 46 8

Väsentliga händelser under året
Industribyggnader i Borås AB och Eolus 6 AB har under året fokuserat på driftsoptimering och hyresgäst-
anpassningar. Kv Strömsdal 3 AB har genomfört planerade underhållsåtgärder då fastigheten är i stort 
behov av upprustning och renovering för att kunna möta framtidens krav utifrån nuvarande ändamål.

Kommunstyrelsens bedömning
IBAB-bolagen levererar ett starkt resultat på 21,4 mnkr, 9 mnkr högre än budget, främst till följd av 
effektiviserad fastighetsförvaltning. Resultatet innebär att Kommunfullmäktiges avkastningskrav på 
totalt kapital på 3,5 % uppfylls. Även soliditetsmålet på 15 % överträffas. IBAB har en god finansiell 
ställning och en beredskap att möta framtida utmaningar.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget/bolagen har 
att verka inom.

BoråsBorås TME AB
Nyckeltal, mnkr

 2021 2020 2019

Omsättning 11 3 3

Resultat efter finansnetto -17,1 -18,0 -18,4

Balansomslutning 20 20 20

Soliditet, bokförd, % 0,6 0,6 0,6

Investeringar 0 0 1
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Väsentliga händelser under året
Bolagets verksamhet och kommunikation har till största delen avsett Borås 400-års jubileum. Trots 
gjorda anpassningar utifrån pandemin och dess restriktioner lyckades bolaget med uppdraget att fira 
hela året, i hela Borås och för både boråsare och besökare.

Kommunstyrelsens bedömning
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, vilket var 
-18 mnkr 2021. Bolagets resultat på -17,1 mnkr uppfyller både detta krav och budget.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.

Akademiplatsen AB
Nyckeltal, mnkr

 2021 2020 2019

Omsättning 3 2 4

Resultat efter finansnetto -28,9 -27,7 -26,2

Balansomslutning 61 61 60

Soliditet, bokförd, % 0,2 0,2 0,2

Investeringar 1 3 1

Väsentliga händelser under året
Bolagets båda verksamheter har påverkats av Coronapandemin. Textile Fashion Center har haft fort-
satt låga besökssiffror och för Borås Kongress har genomförandet av möten och kongresser försvårats 
i olika grad under året. Bolaget har slagit samman sin informationsdisk i Textile Fashion Center med 
Textilmuseets reception.

Kommunstyrelsens bedömning
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, vilket var 
-28,7 mnkr 2021. Årets resultat på -28,9 mnkr uppfyller inte riktigt detta krav. Hyresintäkterna för Borås 
Kongress blev lägre än budgeterat till följd av minskad omsättning hos driftsoperatören.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.

Inkubatorn i Borås AB
Nyckeltal, mnkr

 2021 2020 2019

Omsättning 12 9 9

Resultat efter finansnetto -2,3 -2,7 -2,7

Balansomslutning 7 6 6

Soliditet, bokförd, % 23,5 28,5 32,0

Investeringar 0 0 0
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Väsentliga händelser under året
Bolaget har anordnat ett flertal aktiviteter under året, bland annat ett intensivprogram för entreprenörer 
som vill utmana sina affärsidéer. Under 2021 har 13 nya kunder tillkommit till inkubatorprocessen och 
5 kunder har gjort en positiv exit för att klara sig på egna ben.

Kommunstyrelsens bedömning
Bolagets resultat på -2,3 mnkr är bättre än budgeterat resultat på -2,9 mnkr och överträffar även 
Kommunfullmäktiges resultatkrav på -2,6 mnkr.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.
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Bostadsbolagen
Borås Stad äger sedan kommunsammanslagningen 1974 fem bostadsbolag som verkar i de tidigare 
kommunerna. Bostadsbolagen lyder sedan 2013 under ny lagstiftning och ska bedriva sin verksamhet 
enligt affärsmässiga principer.

Generellt sett har Borås Stads bostadsbolag höga belåningsgrader och stora underhållsbehov. Lönsamheten 
är i flera fall ansträngd, men underlättas sedan några år tillbaka av låga marknadsräntor och låg vakans-
grad. Den bokförda soliditeten uppgick i genomsnitt till 17 % vilket är klart under snittet för SABO-
företag i landet. Fastigheternas marknadsvärden överstiger dock de bokförda värdena, och den justerade 
soliditeten, där hänsyn tas till bedömda marknadsvärden är 49 % för bostadsbolagen sammantaget.

De stora behoven av underhåll och nyproduktion ställer krav på lönsamhet och finansiering för bostadsbo-
lagen framöver. Det är därför viktigt att bolagen kan uppnå Kommunfullmäktiges direktavkastningskrav.

I tabellen nedan framgår nyckeltal för bostadsbolagen. Därefter följer en redogörelse per bolag.

Bostadsbolagens nyckeltal

 AB 
Bostäder

Fristad- 
bostäder

Sandhults- 
bostäder

Toarps- 
hus

Viska- 
forshem

S:a 2021 S:a 2020 Riket 
2020*

Lönsamhet

Resultat efter finansnetto, 
mnkr

31,3 2,8 4,5 6,5 0,6 45,7 76,8

Resultat efter finansnetto, kr/
kvm totyta

67 68 190 187 19 76 127

Direktavkastning fastighe-
ter, % bokfört värde

6,4 7,9 5,4 7,0 4,1 6,2 6,5 7,0

Direktavkastning fastig- 
heter,  % justerat värde **

2,6 4,2 4,0 4,0 2,5 2,8 3,3

Finansiell balans

Balansomslutning, mnkr 3 896 241 295 226 551 5 208 4 951

Soliditet, % bokförd 18,7 13,1 13,8 13,5 9,8 17,0 17,1 32,0

Soliditet, % justerad  
mdsvärden

52,6 42,5 30,4 41,4 33,8 49,5 45,6

Belåningsgrad, % bokförd 77 82 84 72 87 79 78 59

Finansiering

Räntekostnader, kr/m2 60 67 105 60 132 66 71

Genomsnittlig låneränta, % 1,0 1,4 1,0 1,2 1,0 1,0 1,1 1,4

Operativa nyckeltal

Driftnetto, kr/m2 475 411 666 450 561 481 495 474

Underhåll och reparationer, 
kr/m2

218 195 189 227 327 222 204 246

Marknadsmässiga nyckeltal

Antal bostadslägenheter 6 645 611 297 460 525 8 538 8 508

Andel outhyrda lägen- 
heter, %

1,0 0,2 2,4 3,9 1,5 1,2 0,9

Hyresbortfall lägenheter och 
lokaler, mnkr

8,4 0,2 0,6 0,4 0,0 9,7 10,2

Medelhyra lägenheter,  
kr/m2

1 197 975 977 1 011 1 062 1 155 1 084

Bokfört värde fastigheter, kr/m2 7 463 5 216 12 360 6 457 13 494 8 506 7 994 6 721
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AB Bostäder i Borås
Nyckeltal, mnkr

 2021 2020 2019

Omsättning 540 530 506

Resultat efter finansnetto 31,3 61,9 -24,6

Direktavkastning, % 2,6 3,2 3,2

Balansomslutning 3 896 3 713 36 161

Soliditet, bokförd, % 18,7 18,9 18,0

Soliditet, justerad, % 52,6 48,8 44,9

Investeringar 287 187 369

Väsentliga händelser under året
Byggnationen av 144 lägenheter i Regementsstaden har fortsatt under året och ska vara inflyttnings-
klara i maj respektive juni 2022. Bolaget har även påbörjat en ombyggnation av fastigheten Glesvingen 
i Knalleland till 107 studentlägenheter, med planerad inflyttning hösten 2022.

Bolaget har utsatts för dataintrång vid två tillfällen under året, genom så kallad ransomware, men gått 
skadefria från båda incidenterna.

I slutet av året gjordes en förlikning med den entreprenör som färdigställde ombyggnationen av 
Våglängdsgatan 19 och som bolaget haft en tvist med sedan 2019.

Kommunstyrelsens bedömning
Bolaget visar ett resultat om 31 mnkr 2021, vilket är strax under budget och ger en direktavkastning 
på 2,6 %, att jämföra med Kommunfullmäktiges krav på 3 %. Resultatkravet på 40 mnkr före utrang-
eringar uppfylls inte heller. Bolagets resultat är för lågt och behöver höjas för att klara avkastningskrav 
samt möta utmaningar med stora underhållsbehov de kommande åren.

Soliditeten stärktes av den stora lägenhetsavyttring som gjordes 2016, men har sedan dess försvagats till 
följd av höga investeringar och minusresultat 2019. Den bokförda soliditeten når inte soliditetsmålet på 
20 %. Den justerade soliditeten uppgår till 52,6 % då marknadsvärdet på fastighetsbeståndet kraftigt 
överstiger de bokförda värdena och når målet på 40 %.

Behovet av fler bostäder är stort och AB Bostäder i Borås är en viktig aktör för att kommunen ska klara 
av bostadsförsörjningen.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.

Fristadbostäder AB
Nyckeltal, mnkr

 2021 2020 2019

Omsättning 41 40 40

Resultat efter finansnetto 2,8 3,1 -0,3

Direktavkastning, % 4,2 4,2 3,3

Balansomslutning 241 231 225

Soliditet, bokförd, % 13,1 12,8 11,9

Soliditet, justerad, % 42,5 42,0 42,0

Investeringar 22 8 5
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Väsentliga händelser under året
Under året har byggnationen av Prästhöjdens trygghetsboende med 29 lägenheter i centrala Fristad 
påbörjats. Inflyttning planeras till våren 2023.

Kommunstyrelsens bedömning
Årets resultat på 2,8 mnkr är något lägre än budget, vilket främst beror på prishöjningar på material till 
utförda reparationer och underhåll. Direktavkastningen uppgår till 4,2 % och överstiger kravet på 3,5 %.

Bolaget har en genom åren stabil finansiell ställning med hög soliditet. Låga investeringsnivåer de senaste 
åren stärker soliditeten på bokförda värden och gör att målet på 10 % nås. Starka marknadsvärden innebär 
att den justerade soliditeten överstiger målet på 25 %.

Det är av vikt att bolaget fortsatt når avkastningskravet framöver för att klara pågående investering, ökat 
underhåll och ökad skuldsättning.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.

AB Sandhultsbostäder

Nyckeltal, mnkr

 2021 2020 2019

Omsättning 27 27 25

Resultat efter finansnetto 4,5 4,0 0,2

Direktavkastning, % 4,0 3,6 3,5

Balansomslutning 295 301 299

Soliditet, bokförd, % 13,8 12,2 11,2

Soliditet, justerad, % 30,4 27,9 27,5

Investeringar 0 7 0

Väsentliga händelser under året
Bolaget har fortsatt att arbeta efter sin underhållsplan, men på grund av förseningar och pandemin har 
några större ombyggnationer skjutits upp.

Kommunstyrelsens bedömning
Sandhultsbostäder gör ett bra resultat 2021 som överstiger budget med 2 mnkr. Pandemin och förseningar 
har medfört att delar av det planerade underhållet inte har kunnat genomföras och resultatförbättringen 
utgörs främst av lägre underhållskostnader. Direktavkastningen uppgår till 4 % och överstiger ägarens 
krav på 3,5 %.

Soliditeten stärks i och med årets positiva resultat och överstiger målet på 10 % på bokfört värde. Även 
justerad soliditet överstiger uppsatt mål på 25 % då marknadsvärdena är starka.

Det är viktigt att bolaget fortsätter nå en hög resultatnivå och kravet på direktavkastning framöver för 
att klara ökat underhållsbehov och på sikt även höjda räntor.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.
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AB Toarpshus
Nyckeltal, mnkr

 2021 2020 2019

Omsättning 35 34 29

Resultat efter finansnetto 6,5 5,8 0,9

Direktavkastning, % 4,0 5,2 3,1

Balansomslutning 226 230 250

Soliditet, bokförd, % 13,5 10,5 7,3

Soliditet, justerad, % 41,4 24,8 28,0

Investeringar 2 9 75

Väsentliga händelser under året
Bolaget har fortsatt att arbeta efter sin underhållsplan, men på grund av pandemin har en större ombygg-
nation fått skjutas upp. Under året har Migrationsverket lämnat 17 lägenheter som kräver en hel del 
underhåll.

Kommunstyrelsens bedömning
Bolaget gör ett starkt resultat på 6,5 mnkr, vilket är 3 mnkr högre än budget.  Resultatförbättringen 
utgörs främst av lägre underhållskostnader till följd av pandemin. Direktavkastningen uppgår till 4 % 
och överstiger avkastningskravet på 3,5 %.

Det starka resultatet stärker soliditeten på bokförda värden och målet på 10 % nås. Den justerade soli-
diteten uppgår till 41 % och överstiger målet på 25 % då marknadsvärdena är starka.

Kommunstyrelsen konstaterar att Toarpshus har betydande utmaningar i det stora underhållsbehovet 
och ökade kapitalkostnader till följd av genomförd nyproduktion. De senaste årens starka resultat har 
stärkt den finansiella ställningen och förutsättningarna för bolaget att klara sina utmaningar. Framöver 
är det av största vikt att budgeterat underhåll kan genomföras samtidigt som ökad lönsamhet och kravet 
på direktavkastning nås.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.

Viskaforshem AB
Nyckeltal, mnkr

 2021 2020 2019

Omsättning 45 43 42

Resultat efter finansnetto 0,6 2,0 3,9

Direktavkastning, % 2,5 3,0 3,8

Balansomslutning 551 476 428

Soliditet, bokförd, % 9,8 11,3 12,1

Soliditet, justerad, % 33,8 31,8 27,9

Investeringar 86 58 27
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Väsentliga händelser under året
Nybyggnationen av 13 småhus på Källsprångsvägen har slutförts med inflyttning under våren. 
Byggnationen av ett trygghetsboende med 30 lägenheter i centrala Viskafors har fortsatt under året och 
beräknas vara inflyttningsklart efter sommaren 2022. Därutöver har 16 lägenheter som Migrationsverket 
lämnat renoverats.

Kommunstyrelsens bedömning
Viskaforshem visar ett resultat på 0,6 mnkr, vilket är 1,4 mnkr sämre än budget. Avvikelsen utgörs av 
högre elkostnader och renovering av Migrationsverkets lägenheter. Direktavkastningen uppgår till 2,5 % 
vilket inte når upp till ägarens krav på 3,5 %.

Det svaga resultatet och pågående nybyggnation försvagar soliditeten som inte riktigt når målet för bok-
förd soliditet på 10 %. Starka marknadsvärden innebär att målet för justerad soliditet på 25 % uppnås.

Bolaget har en hög belåningsgrad och är starkt räntekänsligt. Dessutom finns ett bedömt nedskriv-
ningsbehov avseende Källsprångsvägen samt ett stort befarat nedskrivningsbehov av trygghetsboendet 
när det är färdigställt. Det är av största vikt att bolaget framöver når en högre resultatnivå och uppfyller 
avkastningskravet för att klara utförda  investeringar och ökad skuldsättningsgrad.

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med det i 
bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har att verka 
inom.

Förbunden
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med syfte att driva räddningstjäns-
ten i en gemensam organisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tranemo och 
Ulricehamn. Borås Stads ägarandel är 50 %. Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat 2021 på 
0,04 (5,8) mnkr. Borås Stads bidrag 2021 till förbundet var 88,2 (85,4) mnkr.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett samverkansorgan för kommunerna 
Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun 
är adjungerade till förbundet. Borås Stads ägarandel är 55 %.

Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av kommunerna. Sammanfattningsvis 
ska förbundet:

• Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion

• Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning

• Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt andra myndighe-
ter och organisationer på regional nivå.

Kommunalförbundet redovisar ett resultat på 0,08 (0,1) mnkr. Borås Stads bidrag till förbundet 2021 
(förbundsbidrag samt medlemsavgift för Navet och Medarbetarcentrum) var 16,6 (16,3) mnkr.
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Hållbart Borås
I september 2021 antogs en reviderad vision för Borås som kallas Visionen om framtidens Borås.

Visionens utgångspunkt redan innan den hade något annat innehåll var att den skulle vila på en grund 
av hållbarhet och utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

I alla beslut, oavsett vad det gäller, ska såväl pengarna som människorna och miljön tänkas in. Den 
idén betydde mycket i arbetet med att skapa visionen, men betyder ännu mer i strävan mot att nå den.

Borås Stad satsar långsiktigt och uthålligt på att skapa en mer jämlik och hållbar stad. Vi ska minska 
skillnader i livsvillkor för ökad sammanhållning, tillit och delaktighet. För att minska skillnaderna 
arbetar vi med utvalda målområden kring de livsvillkor som människor lever under, vilka bland andra 
omfattar en god uppväxt, en bra utbildning, ett gott arbete, en god försörjning, ett bra boende och en 
god livsmiljö. Arbetet präglas av en bred samverkan samt fokus på främjande, kunskapsbaserade och 
tidiga insatser.

Under 2021 har arbetet med Socialt hållbart Borås, stadens arbete för mer jämlika livsvillkor och bättre 
hälsa för alla invånare, intensifierats. En kommunikationsplattform för Socialt hållbart Borås har tagits 
fram som stöd för chefer, processledare och medarbetare. Kommunikationen har samordnats och fått 
ett enhetligt uttryck i budskap, texter och bilder.

Borås Stad arbetar aktivt i miljöfrågor, vilket delvis bekräftas i den årliga kommunenkät som tidningen 
Aktuell Hållbarhet genomförde 2021. Borås Stad hamnade på en 13:e plats av Sveriges 290 kommuner i 
jämförelsen. Oktober 2021 blev det klart att Borås Stad tillsammans med Navet Science Center, Science 
Park Borås, Borås Energi och Miljö AB och Fristadbostäder AB beviljats närmare fem miljoner kronor 
för projektet Klimatneutrala Borås 2030. Klimatneutrala Borås 2030 är en del av Viable Cities satsning 
på klimatneutrala städer med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

I efterföljande följande avsnitt fördjupas delar av hur Borås Stad arbetar med hållbarhet.

Välfärdsbokslut - en jämlikhetsrapport för ett socialt 
hållbart Borås
Borås är en bra stad att bo, leva och växa upp i för de flesta. En av utmaningarna som Borås Stad står 
inför är de hälsoskillnader som finns mellan olika grupper av boråsare och att dessa skillnader ökar.

Covid-19 har på kort tid satt djupa avtryck på samhällsutvecklingen, både globalt, nationellt och lokalt i 
Borås. De mänskliga rättigheterna riskerar att begränsas och skillnader mellan olika gruppers livsvillkor 
och hälsa riskerar att öka till följd av Coronapandemin. Det förstärker vikten av ett långsiktigt arbete 
för en god och jämlik hälsa.

I Borås pågår ett långsiktigt arbete för god och jämlik hälsa och för social hållbarhet. Välfärdsbokslutet har 
gjorts sedan år 2000 och mäter den sociala hållbarheten i Borås. Genom att uthålligt mäta förändringar 
i hälsa mellan kön, geografiska områden och i olika åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för 
planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter för att minska skillnader i livsvillkor. Då kan 
också välfärdssamhället anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov

Data samlas in årligen genom att använda befintlig nationell och lokal statistik. Staden genomför dess-
utom egna enkätundersökningar i årskurs 6, årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet vartannat år. Fram 
till år 2012 togs årliga välfärdsrapporter fram men sedan år 2013 görs rapporten vartannat år.

En del av Borås arbete för social hållbarhet sker sedan år 2018 under namnet Socialt hållbart Borås. 
Inom ramen för arbetet med Socialt hållbart Borås är Välfärdsbokslutet ett viktigt kunskapsunderlag. 
Analyser av det statistiska materialet kan bidra till en samlad bild och förståelse för de utmaningar som 
finns i staden. Underlaget ger också möjlighet att prioritera bland dessa utmaningar.

Varje avsnitt i Välfärdsbokslutet utgår från den sociala dimensionen i Agenda 2030 samt de mänskliga 
rättigheterna som tillhör. De globala mål som särskilt beaktar den sociala hållbarheten är: Ingen fattig-
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dom, Ingen hunger, God hälsa och välbefinnande, God utbildning för alla, Jämställdhet, Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Minskad ojämlikhet, Hållbara städer och samhällen samt Fredliga 
och inkluderande samhällen.

Omvärld
I ett internationellt perspektiv är folkhälsan i Sverige fortsatt god. För stora delar av befolkningen utveck-
las folkhälsan positivt. Men skillnader i hälsa och förutsättningar för en god hälsa består, både mellan 
olika socioekonomiska grupper och mellan kvinnor och män. De sociala och ekonomiska konsekvenser 
som riskerar uppstå i samband med Covid-19-pandemin ökar riskerna för att skillnader mellan grupper 
i samhället kommer öka ytterligare.

En förutsättning för social hållbarhet är att det råder samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska erbjuda 
och att det som erbjuds tillgodoser alla människors grundläggande behov och att de mänskliga rättig-
heterna säkerställs. Det som erbjuds behöver bidra till att alla människor är inkluderade.

Social hållbarhet i Borås – indikatorer
I tabellen presenteras några av de nyckeltal som mäts i Borås Stads Välfärdsbokslut. Samtliga data är 
de senast uppdaterade siffrorna och i procent. Rapporten Välfärdsbokslut 2020 – en jämlikhetsrapport 
för ett socialt hållbart Borås publicerades i mitten av 2021. I rapporten är indikatorerna även uppdelade 
på geografiska områden och fler åldrar. Dessutom finns fler indikatorer under avsnitten presenterade.

Sammanställning nyckeltal

 Kvinnor Män Alla Trend

Fattigdom

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll (2020) i.u i.u 7,5 Negativ

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd (2020) 0,6 0,6 0,6 Oförändrad

Hälsa och Välbefinnande

Medellivslängd (2020) Obs! Inte procent 84,3 80,1 i.u Negativ

Bra självskattat hälsotillstånd (2021) 69 74 72 Oförändrad

Arbete

Förvärvsarbetande, 20-64 år (2020) 77,7 80,3 79,0 Negativ

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar 
(2019)

6,0 6,9 6,5 Positiv

Inkludering och deltagande

Invånare 18-64 år som avstår från att gå ut ensam 
(2020)

47 15 31 Oförändrad

Invånare 18-64 år med avsaknad av tillit till andra (2021) 31 30 31 Negativ

Hållbara städer och miljöer

Trångboddhet i flerbostadshus enl. norm 2 (2020) 18,2 21,3 19,7 Positiv

Utbildning

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram (2021) 85,1 83,2 84,1 Negativ

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning (2020) 45,2 33,8 39,4 Positiv

Källa: Kolada, Jämföraren

Utbildningsnivån i befolkningen fortsätter att öka, vilket är positivt. Däremot sjunker andelen elever i 
åk 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet. Andelen förvärvsarbetande i åldersgruppen 20-64 
år sjunker medan andelen unga som varken arbetar eller studerar minskar. Precis som för Sverige sjunker 
Borås Stads medellivslängd. Till viss del kan Covid-19 antas förklara att medellivslängden sjunker något, 
att andelen som förvärvsarbetar minskat och att andelen elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram 
sjunker. Detsamma gäller för andelen barn 0-19 år som bor i ekonomiskt utsatta hushåll, som har ökat 
något.
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Utmaningar utifrån resultatet i Välfärdsbokslutet
I arbetet med Socialt hållbart Borås tas flera av de utmaningar som framgår i Välfärdsbokslut 2020 upp. 
Detta är utmaningar som går att finna inom avsnitten Fattigdom, Hälsa och välbefinnande, Arbete, 
Hållbara städer och miljöer och Utbildning. Men det finns ytterligare några utmaningar som utifrån 
resultatet i Välfärdsbokslutet behöver lyftas fram och tas om hand på liknande sätt som inom arbetet 
med Socialt hållbart Borås.

Utmaning 1. Inkludering och ökat deltagande för alla
Att känna delaktighet och kunna utöva inflytande är inte bara en grundlagsstadgad rättighet. Människans 
behov av delaktighet och inflytande är också grundläggande för livskvaliteten och hälsan. Det finns 
skillnader i vilka som deltar i samhället, vilket utmanar det faktiska jämlika deltagande på alla nivåer. Att 
arbeta med att förbättra livsvillkoren för alla i befolkningen är därför viktigt ur ett delaktighetsperspektiv.

Utmaning 2. Fokus på geografiska områden som är särskilt utsatta
Med hjälp av tillgång till ny statistik på fler geografiska områden kan Borås Stad nu tydligt se vilka 
områden som är mer utsatta och därför behöver extra fokus. I dessa områden bor de med lägst utbild-
ningsnivå, med lägst inkomster, lägsta andelen i arbete, högsta andelen långtidsarbetslösa, högsta andelen 
barn i ekonomiskt utsatta hushåll och de som har minst boyta. I vissa utav dessa områden känner man 
sig dessutom i högre grad otrygg.

Utmaning 3. Grupper att särskilt fokusera på
I Borås finns det grupper som på olika sätt har sämre livsvillkor och sämre förutsättningar för en god 
hälsa. Därför behöver staden ha ett särskilt fokus på: kvinnor, ensamstående, ensamstående med barn, 
HBTQI-personer, personer med funktionsnedsättningar, utrikes födda, nationella minoriteter och urfolk.

Arbetet framåt
Som en del av uppföljningen av hur Välfärdsbokslutet används rapporterade nämnder och bolag in 
önskemål för det fortsatta arbetet med Välfärdsbokslutet. Några av önskemålen har resulterat i nyheter 
som finns i Välfärdsbokslutet 2020 och i ett kompletterande processtöd om social hållbarhet.

Önskemål och svar på önskemål:

• Förvaltningarna och bolagen önskade ett tydliggörande kring vilka områden i bok-
slutet som berör vilka förvaltningar och bolag. Avsnitt med exempel på hur Borås 
arbetar med de olika områdena i Välfärdsbokslutet har därför lagts till.

• Det fanns också ett önskemål om att Välfärdsbokslutet avslutas med slutsatser och 
rekommendationer för fortsatt arbete. Avsnittet ”Sammanfattad statusbild” har 
därför lagts till i bokslutet.

• En utmaning för användandet av Välfärdsbokslutet som har nämnts är att det 
saknas arbetssätt för hur och när Välfärdsbokslutet kan användas. Det fanns också 
ett önskemål om presentationer med manus för att tjänstepersoner på bolagen 
och förvaltningarna själva ska kunna sprida kunskapen som Välfärdsbokslutet 
innehåller. För att underlätta för förvaltningarna och bolagen i användandet av 
Välfärdsbokslutet har ett Processtöd i social hållbarhet tagits fram.

Jämställdhetsperspektivet
Jämställdhet innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika möjligheter, rättigheter och 
skyldigheter i livet. Jämställdhet är också ett av de 17 globala målen i Agenda 2030 och en del i Borås 
Stads mänskliga rättighetsarbete.

Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla det nationella jämställdhetsmålet att kvinnor och män 
ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, samt de sex tillhörande jämställdhetsdelmålen. 
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Kommunfullmäktige har också undertecknat CEMR-deklarationen, den europeiska deklarationen för 
jämställdhet på lokal och regional nivå, och har med det åtagit sig att uppfylla deklarationens 30 artiklar.

Under året ska nämndernas intentioner från budgeten kring jämställdhetsarbetet följas upp genom 
att resultaten beskrivs ihop med hur dessa uppnåtts. Detta ska också analyseras för att se om resultatet 
bidragit till jämställdhetsfrämjande utveckling. Utifrån inrapporterade aktiviteter framkommer en stor 
skillnad i hur nämnder arbetar med jämställdhet och kunskapen om jämställdhet varierar. Över tid 
varierar nämnders inrapporterade effekter och aktiviteter väldigt lite utan det är återkommande text, 
och flera har svårt att koppla jämställdhetsperspektivet till sin nämnd. Det har också uttryckts från 
förvaltningar att gender budgeting är svårhanterat då det sällan framkommer hur det används under 
budgetprocessen. Utöver det hänvisas det också till Borås Stads jämställdhetspolitiska program som 
idag inte längre finns kvar.

Nedan följer exempel på aktiviteter som genomförts i nämnderna under året.

I Lokalförsörjningsnämndens budget för 2021 står det att nämndens jämställdhetsarbete ingår i det 
löpande arbetsmiljöarbetet. 2019 års NMI-mätning gav inga indikationer på att övriga insatser behövs 
internt. I årsredovisningen använder nämnden samma text samt skriver att nämnden har till uppgift 
att erbjuda lokaler till stadens verksamheter. Nämnden anser därmed att deras verksamhet inte vänder 
sig direkt till någon av målgrupperna som stadens program för jämställdhetsintegrering omfattar. Då 
Lokalförsörjningsnämnden inte fördelar några allmänna medel eller på annat sätt bedriver verksamhet 
utifrån könsfördelning är det nämndens uppfattning att budgeten därför är könsneutral.

I Kommunstyrelsens budget planerades det för en genusanalys av friskvårdsbidrag och kompetensut-
veckling för att få kunskap om hur kunskap fördelas mellan könen. Denna analys är nu genomförd. 
Den visade att, sett till könsfördelningen av tillsvidareanställda, procentuellt fler kvinnor än man deltog 
på internutbildningar under 2021. Deltagande på internutbildningar, som skedde digitalt, ökade mar-
kant under 2021 hos båda könen. På Stadsledningskansliet tog 58 procent ut friskvårdsbidrag 2021. 
Omräknat i personer var det 95 personer, 60 kvinnor och 35 män. Stadsledningskansliet ligger högre 
i nyttjandegrad än snittet för Borås Stad och förvaltningens satsning på friskvårdsbidrag når jämlikt 
mellan könen. För att ta del av analysen i sin helhet går den att finna på Kvalitet och utveckling samt 
Personal och förhandling.

Servicenämnden skriver likadant i Budget för 2021 och årsredovisningen för 2021, nämligen att 
nämnden verkar genom sitt arbete inom beställar-/utförarmodellen och fördelar inte några offentliga 
medel utan arbetar utifrån övriga beställningar inom koncernen Borås Stad. Ovanstående innebär att 
Servicenämnden i dagsläget inte anser sig ha några pågående eller planerade aktiviteter med anknytning 
till jämställdhetsfrämjande utveckling.

Tekniska nämnden skrev i sin budget att de skulle renovera ett antal lekplatser. I årsredovisningen 
rapporterar nämnden att det nu renoverats ett antal lekplatser och att de är planerade och utformade ur 
genus- och tillgänglighetsperspektiv.

Kulturnämnden har under året aktivt arbetat med sina intentioner i budget. Under året har flera olika 
verksamheter arbetat med normkritik, bl.a. har biblioteken plockat fram normkritiska boklistor och 
Borås Konstmuseum arrangerade under Pride flera normkritiska aktiviteter. Museet har under året också 
synliggjort frågor om jämställdhet och demokrati vid samlingsutställningen Kvinnor, konst, kollektivet.

I sin budget för 2021 tar Förskolenämnden upp arbetet med implementeringen av plattform för värde-
grund från 2019 som en viktig del i att utveckla sitt arbete med bland annat jämställdhetsperspektivet. 
I årsredovisningen tas det upp att implementeringen fortsatt men inget om hur.

Både Valnämnden och Miljö- och konsumentnämnden rapporterar att de arbetar, i enlighet med Borås 
Stads riktlinjer, med kompetensbaserad rekrytering. Genom att arbeta strukturerat och kompetensba-
serat minimeras risken för felrekryteringar och en icke diskriminerande rekryteringsprocess säkerställs.
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Miljö i Borås Stad 2021 – lokalt agerande för en hållbar 
värld
Förenta nationerna (FN) och dess klimatpanel, IPCC, har länge kommunicerat att det görs för lite 
klimatåtgärder i världen för att stävja klimatutmaningarna. IPBES, en internationell plattform som 
också arbetar under FNs flagga, pekar ut en parallell utmaning - den globala utarmningen av biologisk 
mångfald. Fortsätter mänskligheten att negligera såväl klimatförändringar som artutrotningen så kommer 
förutsättningarna för nutida och framtida generationer att leva ett gott liv att minska avsevärt. Budskapet 
från FN är tydligt - för att trygga framtida generationers framtid behöver vi ta vara på jordens resurser 
mer långsiktigt och arbeta globalt och lokalt för en hållbar utveckling.

Borås Stad arbetar aktivt i miljöfrågor, vilket delvis bekräftas i den årliga kommunenkät som Aktuell 
Hållbarhet genomförde 2021. Borås Stad hamnade på en 13:e plats av Sveriges 290 kommuner i jäm-
förelsen, en jämförelse som fokuserar på hur kommunerna arbetar kring olika miljöfrågor. Trots den 
framskjutna placeringen i enkäten, så måste klimatarbetet och skyddandet av biologisk mångfald i Borås 
ha fortsatt hög prioritering. Borås Stad har ambitionen att vara en miljöledande kommun och för den 
som vill veta mer om hur det går med miljöarbetet i organisationen så finns det information att läsa på 
Borås Stads webbplats, boras.se.

Nedtill följer exempel på aktiviteter och händelser kopplat till miljö i Borås 2021.

Klimatarbete och luftkvalitet
Utsläppen, räknat i koldioxidekvivalenter, från Borås Stads tjänsteresor med bil och flyg minskade med 
20 procent under 2021 jämfört med 2020 (se bild). Utsläppen från tjänsteresor har från 2019 har mins-
kat med nästan 40 procent fram till 2021. En stor anledning till trenden är Coronapandemin som härjat 
i världen under de senaste två åren och som i sin tur inneburit att en stor andel av Borås Stads anställda 
arbetat mer hemifrån. Statistik visar att det år 2021 genomfördes 211 231 online-möten inom Borås 
Stads organisation., vilket är tre gånger mer i antal jämfört med år 2020 då det genomfördes 70 288 
online-möten.

Bild: Utsläpp av koldioxidekvivalenter (även effekten av andra växthusgaser utöver koldioxid är inräknat) 
från flygresor, Borås Stads fordonsflotta samt privata bilar i tjänst under åren 2016 till 2021.

Användningen av fossilbränsle för Borås Stads lätta och tunga fordon har från 2015 till och med 2021 
minskat med 62 procent. Ett av Borås Stads miljömål är att till och med år 2021 (förlängt till 2022) 
minska användningen av fossila bränslen med 60 procent jämfört med utgångsåret 2015. Miljömålet 
är därmed uppfyllt.

Oktober 2021 blev det klart att Borås Stad tillsammans med Navet Science Center, Science Park Borås, 
Borås Energi och Miljö AB och Fristadbostäder AB beviljats närmare fem miljoner kronor för projektet 
Klimatneutrala Borås 2030. Klimatneutrala Borås 2030 är en del av Viable Cities satsning på klimat-
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neutrala städer med ett gott liv för alla inom planetens gränser. Projektet löper över tre år och syftet är 
att genomföra en ambitiös och rättvis klimatomställning, där målsättningen bland annat är att engagera 
boråsarna i klimatfrågan.

Den 19 oktober 2021 arrangerade Borås Stad Klimatprat, ett event med klimat i fokus. Eventet livesändes 
från Navet Science Center. Klimatprat var ett digitalt event där Borås Stads anställda under förmiddagen 
fick möjlighet att ta del av exempel på hur Borås Stad arbetar med klimatfrågor. Boråsarna gavs senare 
under dagen möjlighet att ställa frågor till representanter från politiska partier i Borås kring hur de såg 
på hur klimatutmaningarna skulle hanteras.

Under 2020 uppmättes, i jämförelse med tidigare mätår, lägre halter av såväl kvävedioxid som partiklar 
(PM10) på Kungsgatan, där mätstationen för luftkvalitet befinner sig sedan 2012. Mätresultaten 2020 
var en konsekvens av minskad trafikmängd i Borås. Även för 2021 syns en liknande trend, ett år då 
Coronapandemin fortsatt att prägla världen. Den mest uttalade förändringen är att kvävedioxidhalterna 
är lägre än tidigare mätår (med undantag för år 2020). De luftkvalitetsvärden som uppmätts under 2021 
för partiklar (PM10) och kvävedioxid klarar inte miljökvalitetsmålen för frisk luft (mål uppsatta av 
Sverige som tar större hänsyn till miljö och människors hälsa). Uppmätta värden 2021 klarar dock med 
marginal EU:s miljökvalitetsnormer för luftkvalitet, vilka är krav som måste klaras av. Mer information 
om luftkvaliteten i Borås finns att läsa på boras.se.

Utveckling av naturvärden i Borås
Under 2021 avslutades LONA-projektet Större vattensalamander (LONA = Lokal naturvårdssatsning 
med stöd från Naturvårdsverket). Syftet med projektet har varit att främja förekomsten av större vatten-
salamander, en fridlyst art som minskat i antal eller försvunnit från många lokaler runt om i Sverige. 
Anledningen till att större vattensalamander minskat i antal beror i stor utsträckning på att viktiga 
livsmiljöer har försvunnit. Syftet med projektet har därför varit att skapa nya, eller restaurera gamla, 
livsmiljöer i Borås så att större vattensalamander ska trivas. Projektet, som beviljades medel 2018, har 
under årens lopp anlagt 10 nya dammar, restaurerat 6 befintliga dammar, samt genomfört naturåtgärder 
för att gynna större vattensalamander.

Under 2021 påbörjades LONA-projektet Förstudie våtmarker, där syftet är att hitta lämpliga platser i 
kommunen för vattenhållande åtgärder. Dessa åtgärder ska dels gynna biologisk mångfald och dels minska 
risken att känsliga vattendrag, som bland annat hyser flodpärlmusslor, torkar ut under somrarna. Skulle 
även lämpliga torvmarker vattenfyllas skulle det fungera som kolsänkor, det vill säga leda till minskade 
koldioxidutsläpp. Förstudien kommer vara värdefull för såväl kommunens fortsatta naturvårdsarbete 
som i klimatarbetet. Projektet planeras vara klar 2023.

En rapport, Biologisk mångfald i Borås (ett LONA-projekt), som beskriver kunskapsläget och behov för 
en ökad biologisk mångfald i kommunen blev klar under 2021. Rapporten finns att läsa på boras.se.

Två pågående forskningsprojekt med Borås Energi och Miljö AB
Borås Energi och Miljö AB beviljades under 2021 ett bidrag på 3,3 miljoner kronor från Naturvårdsverket. 
Bidraget ska användas för installation och provdrift av en anläggning för rening av läkemedelsrester 
från avloppsreningsverket på Sobacken. Syftet med projektet är att utreda hur väl en viss reningsteknik 
renar bort olika läkemedelsrester och andra miljöskadliga ämnen. Målet med projektet är att mer än 80 
procent av läkemedelsresterna i avloppsvattnet ska renas bort. Erfarenheterna från projektet kan leda till 
att större reningsanläggningar utvecklas runt om i Sverige. Projektet kommer att pågå från december 
2021 till mars 2023.

Under 2021 startade Borås Energi och Miljö AB tillsammans med företaget Ekobalans pilotförsök att 
framställa biokol. Syftet med försöken är att ta reda på om avloppsslam, gödsel och park- och trädgårdsav-
fall kan utgöra material för produktion av biokol. Biokol är ur flera perspektiv en hållbar produkt. Biokol 
utgör dels en kolsänka, dels kan den hålla både vatten och näringsämnen som i sin tur kan göra nytta i 
till exempel jordbruk och planteringar. Resultaten av försöken förväntas kunna rapporteras under 2022.
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Kommunfullmäktiges beslut
Enligt kommunallagens 8 kap 18 § ska årsredovisningen godkännas av Kommunfullmäktige. Det bör 
inte ske innan Kommunfullmäktige beslutat om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras nämnderna. 
Kommunfullmäktige ska också ta ställning till nämndernas budgetavvikelser. Nämndernas ekonomiska 
ansvar gäller över årsskiftet och eventuella budgetavvikelser, dvs resultatet efter kommunbidrag, ska föras 
över till nästkommande år som ackumulerade resultat. Detta gäller såväl över- som underskott. Beslut 
om resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen.

Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 
306 353 000 kr överförs från tidigare år till 2022 enligt 
Kommunstyrelsens förslag under avsnittet Nämndernas  
resultat och verksamhet.

Ej förbrukade investeringsmedel 2021 på sammanlagt 
201 772 000 kronor omdisponeras från tidigare år till 2022 
enligt Bilaga till årsredovisning, investeringar.

Förskolenämnden beviljas att ianspråkta 5 000 000 kr av sitt 
ackumulerade resultat. Beslutet avser 3 000 000 kr till barn 
i behov av särskilt stöd samt 2 000 000 kr till utvecklingsar-
bete i samverkan med familjecentralerna och Socialt hållbart 
Borås.

Samhällsbyggnadsnämnden beviljas att ianspråkta 
3 000 000 kr av sitt ackumulerade resultat för att genomföra 
flygburen laserskanning av kommunens yta under 2022.

Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2022 i 
anspråkta 351 000 kr av sitt ackumulerade resultat till 
användning av klimatkompensationsfonden.

Lista över uppdrag och ärenden som behandlas i samband med 
årsredovisning 2021 godkänns och läggs till handlingarna.

I övrigt godkänns Årsredovisning 2021 för Borås Stad.

Notera Kommunstyrelsens beslut att verksamheterna under 2021 i Borås Stadshus AB, Borås Energi 
och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark & Camping AB, Borås kommuns Parkerings AB, 
Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB 
Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB samt 
i förekommande fall dotterbolag till dessa bolag, bedöms ha bedrivits i enlighet med de ändamål och 
befogenheter som anges i respektive bolags bolagsordning och övriga direktiv.

Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås 
Djurpark & Camping AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås 
TME AB, Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB 
Sandhultsbostäder och AB Toarpshus läggs till handlingarna.
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Årsredovisning 2021  Stadsrevisionens sammanfattande bedömning av Borås Stads årsredovisning 2021 

Stadsrevisionens sammanfattande  
bedömning av Borås Stads  
årsredovisning 2021
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upprättad 
enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen, rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning samt God redovisningssed.

Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper redovisas på ett i huvudsak rättvisande sätt. Balanskravet 
är uppfyllt. I årsredovisningen saknas verksamhetsmål i koncernperspektivet.

När det gäller finansiella mål uppnås samtliga tre uppställda mål under året. Av Kommunfullmäktiges 
indikatorer uppnås inte 12 av 23 indikatorer (52 %). När det gäller Kommunfullmäktiges uppdrag har 12 
av 26 uppdrag (46 %) inte genomförts under året. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer 
och genomförande av Kommunfullmäktiges uppdrag bedöms fortfarande vara ett förbättringsområde. 
Förvaltningsberättelsens avsnitt om god ekonomisk hushållning ska innehålla en sammanhållen utvärde-
ring gällande verksamhetsmål och uppdrag för både kommunkoncernen och kommunen, vilket saknas.

I Borås Stads årsredovisning framhålls att den i första hand är ett analyserande beslutsunderlag för 
Kommunfullmäktige. Stadsrevisionen noterar att årsredovisningen har fortsatt att utvecklats i jämfö-
relse med tidigare år. Ytterligare utveckling av årsredovisningen är enligt Stadsrevisionen av vikt för att 
tydliggöra kommunens utveckling för Kommunfullmäktige, kommuninvånare och andra intressenter.



Besöksadress: Stadshuset, Kungsgatan 55
Postadress: 501 80 Borås  Tfn: 033-35 70 00

E-post: boras.stad@boras.se   
Webbplats: boras.se
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