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Borås Stads 
styrdokument

Planerande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2022-03-24
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag 
Dnr: KS 2019-00294
Dokumentet gäller till och med: 2025
Kommunstyrelsen har rätt att göra justeringar i programmet.

Om globala målen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder 
någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa 
extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. 
Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.

Detta styrdokument bidrar till följande globala mål.

INGEN
FATTIGDOM

INGEN
HUNGER

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

https://www.globalamalen.se
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Inledning
Alla som arbetar och verkar i Borås Stad har ett gemensamt syfte: Att underlätta och förbättra 
för människor varje dag. Borås Stad är till för de som bor, arbetar, lever, umgås och möts här. 
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa sätt ska Borås Stad vara en organisation och 
koncern där allt ledarskap och medarbetarskap präglas av tillit.

Tillitsbaserad styrning och ledning handlar om styrning, kultur och arbetssätt med fokus på 
verksamhetens syfte och invånarnas behov, att skapa förtroende och att bygga goda relationer. 
Styrningen bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och tjänstepersoner, mellan 
chef och medarbetare och mellan Borås Stad och dess invånare, företag, organisationer och 
besökare.

Styr- och ledningssystemet är en del av den totala styrningen i Borås Stad. Lagar, föreskrifter, 
nationella och övriga kommunala styrande dokument utgör också en del av styrningen.

Vår styrning öppnar upp för dialog – både inom organisationen och med de som vi finns till för.

Grundläggande styrprinciper
Helhet före delar
Alla som har ansvar för någon del av koncernens verksamhet ska ta hänsyn till ett helhetsperspektiv 
i sin styrning. Ett mervärde för Borås Stads samlade verksamhetsresultat ska eftersträvas.

Fokus på väsentligheter och uppmärksamhet på risker
För att kunna fokusera på det som är väsentligt i verksamheten är det viktigt att skapa en bild 
av hur den egna verksamheten passar in i helheten. Det är också viktigt att uppmärksamma de 
risker som kan finnas i verksamheten. Två aspekter av en risk måste alltid vägas mot varandra, 
dels sannolikheten för att något ska inträffa dels vilka konsekvenser som i så fall uppstår.

Långsiktighet i agerandet
Verksamheten ska alltid eftersträva långsiktiga lösningar även om dessa initialt blir dyrare än 
mer tillfälliga lösningar. Tillfälliga lösningar kan ofta bli dyrare i längden.

Dialog, samverkan och öppenhet
Verksamheten ska genomsyras av öppenhet, transparens och offentlighet. Dialog ska eftersträvas av 
alla aktörer för att få ett så bra resultat som möjligt. Samverkan ska ske såväl inom organisationen 
som med externa parter. Det är viktigt att kunna jämföra den egna verksamheten med andra 
organisationer som bedriver motsvarande verksamhet för att på bästa sätt lösa koncernens 
uppgifter och öka tillgängligheten.

God ekonomisk hushållning
Ekonomi betyder att hushålla med begränsade resurser. Kommunallagen ställer krav på 
att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de nyttjas på ett effektivt sätt. 
Kommunens budget ska ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. Det handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och i ett längre 
tidsperspektiv.
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Borås Stads uppdrag
Kommunens uppdrag är att vara välfärdsaktör, samhällsutvecklare och demokratiaktör samt 
arbetsgivare. Uppdragen samverkar med varandra och tillsammans bildar de koncernen Borås 
Stad. På lång sikt vill Borås Stad också uppnå det som beskrivs i Visionen om framtidens Borås. 
Bilden visar också att kommunen finns i ett större sammanhang och behöver samverka med 
andra aktörer för att uppnå visionen.

Grunduppdrag
Styrelsens och nämndens grundläggande uppdrag utgörs av lagar, föreskrifter, nationella och 
kommunala styrande dokument. Grunduppdraget beskriver varför verksamheten finns till, 
vad den ska göra och för vem.

Roller och ansvar
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige representerar invånarna och beslutar om Borås Stads inriktning, verksamhet 
och ekonomi. Detta görs genom att besluta om styrdokument, skattesats, budget och ärenden 
av principiell beskaffenhet eller ärenden som enligt lag Kommunfullmäktige ska besluta om. 
Formerna för deras arbete regleras i en arbetsordning.

Kommunfullmäktige bestämmer även hur den politiska organisationen och dess verksamhetsformer 
ska se ut, väljer ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser.
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Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har samma uppdrag och ansvar som nämnderna, men har enligt kommunallagen 
ett särskilt ansvar för ledning och samordning.

Styrelsen bereder och yttrar sig i ärenden till Kommunfullmäktige, det så kallade beredningstvånget.

Kommunstyrelsen ska stödja och ha uppsikt över nämndernas, de kommunala bolagens och 
kommunalförbundens verksamheter samt leda och samordna planering och uppföljning av 
kommunens ekonomi och verksamhet.

I Kommunstyrelsens styrfunktion ingår

• leda arbetet i övergripande principiella frågor,

• leda, styra och samordna kommunens ekonomi och verksamhet

• lämna förslag till budget och tillse att nämndernas verksamhet bedrivs enligt de 
ekonomiska ramar och mål som Kommunfullmäktige beslutat om

• följa upp den ekonomiska förvaltningen och föreslå Kommunfullmäktige 
omprioriteringar eller åtgärder om det bedöms att så krävs

Kommunstyrelsen har ansvar för att bedriva verksamhet enligt grunduppdraget och utifrån 
Kommunfullmäktiges fokusområden, budget och beslut i övrigt. Kommunstyrelsen ska 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt, det vill säga är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.

Nämnderna
Nämnderna har ansvar för att bedriva verksamhet enligt grunduppdraget och utifrån Kommunfull-
mäktiges fokusområden, budget och beslut i övrigt. Nämnderna ska se till att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt, det 
vill säga är ändamålsenlig och kostnadseffektiv.

Bolagen
Bolagen har ansvar för att bedriva verksamhet enligt bolagsordning, ägardirektiv och enligt 
Kommunfullmäktiges beslut i övrigt.

Aktiebolag lyder under aktiebolagslagen och har således en annan rättslig grund än övrig 
kommunal verksamhet. Kommunallagen reglerar dock att Kommunfullmäktige ska styra 
bolagets inriktning, utse dess styrelse och att den uppsiktsplikt som styrelsen har också gäller 
gentemot de kommunala bolagen. Kommunfullmäktige ska även godkänna den bolagsordning 
som reglerar aktiebolagens verksamhetsinriktning, samt ges möjlighet att ta ställning till 
frågor av större vikt. Offentlighetsprincipen gäller även för majoritetsägda kommunala bolag.

Stadsrevisionen
Stadsrevisionen granskar att styrelsens, nämndernas och bolagens verksamhet bedrivs enligt 
Kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och beslut samt enligt de lagar, föreskrifter, nationella 
och övriga kommunala styrande dokument. Stadsrevisionen granskar också att den interna 
kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Stadsrevisionen granskar Kommunstyrelsens återrapportering till Kommunfullmäktige och 
att räkenskaperna är rättvisande.
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Stadsdirektör
Stadsdirektören är kommunens högste tjänsteperson och Kommunstyrelsen är stadsdirektörens 
uppdragsgivare. Uppdraget definieras i stadsdirektörens instruktion. Stadsdirektören ansvarar 
för att Kommunstyrelsens beslut blir verkställda. Stadsdirektören är förvaltningschefernas 
chef och kan utifrån sin roll ge dem uppdrag. I ansvaret ligger bland annat att säkerställa att 
förvaltningscheferna beaktar kommunövergripande frågor och perspektiv.

Borås Stads styrmodell
Styrningen ska vara systematisk. Verksamheten ska utgå från planering, genomförande, 
uppföljning och förbättring. Den omfattar alla perspektiv, samtliga organisatoriska nivåer 
och all vår verksamhet. Styrningen sker nära de vi är till för. Varje organisatorisk nivå har 
tillit till att övriga nivåer är bäst på sina områden och uppdrag.

Visionen om framtidens Borås
Visionen handlar om vår långsiktiga riktning – vart vi vill nå. Den utgår från ett ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv och beskriver ett framtida önskat läge för alla som 
bor, arbetar, vistas och verkar i Borås.

Kommunfullmäktiges budget
Kommunfullmäktiges budget är det övergripande styrdokumentet och anger politiska priorite-
ringar, samt tillgängliga resurser för det kommande året. Borås Stads budget utgör grunden 
för nämndernas och styrelsernas budget.

Målstyrningen i budgeten utgår från det kommunala uppdragen (samhällsutvecklare och 
demokratiaktör, välfärdsaktör samt arbetsgivare) och visionens områden enligt bilden på sidan 5.

I varje skärningspunkt tar Kommunfullmäktige fram de fokusområden som utgör politiska 
prioriteringar för att nå visionen och uppfylla det kommunala uppdraget.
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Uppdrag från fullmäktige och nämnd
Kommunfullmäktige och nämnderna kan formulera direkta uppdrag, antingen i samband 
med budgetbeslut eller löpande under året. I uppdraget ska framgå:

• vad uppdraget syftar till

• vad som konkret ska uppnås/genomföras

• när uppdraget ska slutredovisas

I det fall en nämnd ger verksamheten uppdrag som inte hanteras inom budgetprocessen behöver 
nämnden ange vilka resurser som kan tas i anspråk för uppdragets genomförande. Kommun-
styrelsen ansvarar för att ange riktlinjer för hur uppdragen ska handläggas och följas upp.

Medborgarbudget
Varje nämnd har möjlighet att avsätta en del av den tilldelade ramen för en så kallad medborgar-
budget. Det vill säga en/eller en grupp av medborgare får nyttja dessa medel för att genomföra 
ett initiativ.

Borås Stads resursfördelningsmodell
Stadens resursfördelningsmodell ligger till grund för nämndernas preliminära rambeslut som 
Kommunstyrelsen fattar i juni varje år. I november fastställer Kommunfullmäktige det finansiella 
utrymmet för staden samt nämndernas ekonomiska tilldelning, här tas hänsyn till de nämnder 
vars verksamhet inte direkt kan kopplas till framförallt demografiska förändringar. Nämnderna 
beslutar därefter själva över den interna fördelningen av resurser i internbudgetprocessen. 
Utgångspunkterna för stadens resursfördelningsmodell är att den ska ha tydliga och över 
tiden hållbara principer för fördelningen samt vara transparent.

Nämndens och Kommunstyrelsens budget
Nämndens och Kommunstyrelsens budget ska beskriva hur nämnden och styrelsen ska arbeta för 
att utföra grunduppdraget samt på vilket sätt nämnden ska bidra till att Kommunfullmäktiges 
fokusområden nås.

Nämndens och styrelsens budget ska också innehålla en beskrivning av vilka samarbeten som 
krävs under perioden och hur nämnden följer upp grunduppdraget.

Disposition av Kommunstyrelsens och nämndernas budget:

1. Utmaningar, risker och möjligheter

2. Grunduppdraget

• Nämndens grunduppdrag

• Så här klarar nämnden vårt grunduppdrag under kommande år

• Så här följer nämnden upp grunduppdraget

• Samarbete för att klara grunduppdraget



9

  
Borås Stad  |  Program 

Styr- och ledningssystem

3. Kommunfullmäktiges fokusområden

• Så här bidrar nämnden till Kommunfullmäktiges fokusområden

• Så här följer nämnden upp att den bidrar till Kommunfullmäktiges 
fokusområden

• Samarbeten för att bidra till Kommunfullmäktiges fokusområden

4. Resurser

• Så här fördelar nämnden/styrelsen resurserna inom sitt ansvarsområde

5. Arbetsgivarpolitik

Dialog
Dialog är ett strukturerat samtal i syfte att skapa en gemensam förståelse och acceptans. Dialog 
är ett samtal där parterna strävar efter öppenhet, delar information, välkomnar oliktänkande 
och respekterar kritik. Dialog är ett samtal utifrån givet tema eller frågeställning.

Dialog kan användas som modell för samtal mellan olika roller och på alla nivåer i organisationen 
för att öka förståelse, samsyn och acceptans avseende till exempel vision, värderingar, mål, 
inriktningar, uppdrag, resultat eller kvalitet.

Dialogen bör genomsyra hela organisationen oavsett om det gäller planering, uppföljning, 
samverkan eller samarbete.

Planera och följa upp mål och ekonomi
Borås Stads planeringsprocess
Planeringsprocessen genomsyras av transparens och dialog och startar med analysdagen och 
slutar med fastställande av nämndernas budgetar.

januari

februari

mars

april

maj

junijuli

augusti

september

oktober

november

december

Nämndbudget  
fastställd

Analysdag

Uppdragsdialog 
vår

Uppdragsdialog 
höst

Ekonomiska 
budgetramar

Återrapportering 
av nämndbudget 

till KSBudget,  
fokusområde  

i KF

Nämndernas 
planerings

underlag
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Analysdag – med fokus på helhet och framtida utmaningar på lång och 
kort sikt
Analysdagen är startskottet för budgetarbetet. Analysdagen är en dag där Kommunstyrelsen 
tillsammans med presidier för nämnder och bolag träffas för att skapa en bild över nuläget 
som utgångspunkt för budgetarbetet. Dagen innehåller bland annat omvärldsbevakning, 
jämförelser med liknande kommuner och en analys av Borås Stads resultat samt framtida 
utmaningar på lång och kort sikt.

Uppdragsdialog vår
Efter analysarbetet påbörjas den del av budgetberedningsarbetet som syftar till ett rambeslut 
i Kommunstyrelsen under juni månad.

En del av beredningsarbetet är uppdragsdialoger mellan representanter från Kommunstyrelsen 
och respektive nämnds presidium där berörda tjänstepersoner medverkar. Borås Stadshus AB 
håller motsvarande dialoger som en del i ägarstyrningen.

Dialogen innehåller bland annat omvärldsbevakning, jämförelser med liknande verksamheter 
och en analys av nämndens resultat.

Preliminärt rambeslut
I rambeslutet ska det tydligt framgå vilka ramförändringar som gjorts baserat på analys av 
tidigare utfall, kända intäktsförändringar, demografiska och verksamhetsmässiga förändringar.

Kommunstyrelsen tar beslut om de preliminära ramarna i juni.

Nämndernas planeringsunderlag till beredning av Borås Stads budget
Utifrån de preliminära ramarna tar respektive nämnd fram en preliminär budget som används 
i beredning av Borås Stads budget samt för en preliminär planering av nämndens verksamhet.

Uppdragsdialog höst
Som en del i Kommunstyrelsens uppsiktsplikt och den fortsatta budgetberedningen hålls 
uppdragsdialoger. Dessa dialoger omfattar hur nämnderna kommer att utföra grunduppdraget 
och förutsättningar för att genomföra andra uppdrag under budgetåret. Borås Stadshus AB 
håller motsvarande dialoger som en del i ägarstyrningen.

Borås Stads budget
Budgetförslaget behandlas först i Kommunstyrelsen i slutet av oktober och därefter tar Kommun-
fullmäktige budgetbeslutet i slutet av november, utom vid valår när beslutet kan tas i december.

Nämndbudget
När Kommunfullmäktige tagit budgetbeslutet tar nämnderna fram en budget. Nämndernas 
budgetar skickas sedan till Kommunstyrelsen för återrapportering.
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Borås Stads uppföljningsprocess

januari

februari

mars

april

maj

junijuli

augusti

september

oktober

november

december

Årsredovisning 
i KF

Delårsrapport  
i nämnd

Tertial 1  
i nämnd

Tertial 1  
i KF

Årsredovisning  
i nämnd

Delårsrapport 
i KF

Kommunfullmäktige följer upp Borås Stads budget vid tre tillfällen under året;
• tertial 1 efter april (behandlas i Kommunfullmäktige i augusti),

• tertial 2 efter augusti (behandlas i Kommunfullmäktige i november)

• årsredovisningen (behandlas i Kommunfullmäktige i april).

Budgetuppföljning efter tertial 2 utgörs av Borås Stads delårsrapport. Rapporteringen till Kommun-
full mäktige ska ha fokus på uppnådda resultat samt en avstämning av resursanvändningen. 
Resultat ska analyseras utifrån vilka effekter det får i den egna verksamheten och mot Borås 
Stads samlade verksamhetsresultat.

Årsredovisning
Borås Stads årsredovisning är i första hand ett beslutsunderlag för Kommunfullmäktige. 
Årsredovisningen ska:

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

• tillsammans med nämndernas redovisningar och revisionsberättelser ligga till grund 
för Kommunfullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar för det gångna 
årets förvaltning

• ligga till grund för Kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat ska 
överföras till nästkommande år.

För bolagen godkänner årsstämman årsredovisningen och beviljar styrelse och vd ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret.
Årsredovisningen ska ge information om hur nämnderna och bolagen följt Kommunfullmäktiges 
inriktning, om man nått målen och genomfört uppdragen i budgeten, samt hur resurserna 
använts. Kommunfullmäktige fastställer i budget vad som ska följas upp under året och 
vilka nämnder och bolag som ska redovisa detta. I samband med granskning av bolagens 
årsredovisningar görs en lagstadgad prövning om bolagens verksamhet varit förenligt med det 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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Tertialuppföljningar
Nämndernas och bolagens månadsuppföljningar per april och augusti blir tillsammans med 
en analys av nämndernas och bolagens ekonomi underlag för Kommunfullmäktiges tertial-
uppföljning per april och delårsrapport per augusti.

Månadsuppföljningar
Månadsuppföljningen är nämndernas och Kommunstyrelsens egna rapport och analys av sin 
ekonomi, verksamhet och årsprognos. Rapporten ska följa upp nämndens och verksamheternas mål 
samt väsentliga verksamhetsmått. Vid befarade budgetavvikelser (verksamhet eller ekonomi) ska 
nämnderna redovisa en åtgärdsplan för att nå ekonomisk balans och måluppfyllelse. Nämnderna 
bestämmer själva frekvensen förutom de obligatoriska april och augusti uppföljningarna (tertialerna)

Kommunstyrelsen tar del av nämndernas eventuella åtgärdsplaner.

10-dagarsuppföljning
10-dagarsuppföljningen är en kortfattad rapport från förvaltningarna till Stadsledningskansliet 
och fokuserar på avvikelser jämfört med budget. Rapportering ska ske senast tio dagar in på ny 
månad (gäller för februari, mars, maj, juli, september, oktober och november). Uppföljningen 
gäller ekonomi med årsprognos och väsentliga verksamhetsmått. Stadsledningskansliet fastställer 
vilka förvaltningar som under året ska lämna denna rapport.

Kommunstyrelsen tar del av en sammanställning av förvaltningarnas rapporter.

Övriga uppföljningar
Under året genomförs också andra uppföljningar. Det kan vara analyser av nationella under-
sökningar, egna brukarundersökningar, uppföljningar av gemensamma styrdokument och 
lagstadgade uppföljningar. Kommunstyrelsen fastställer vilka andra uppföljningar som ska 
göras under året.

Utöver de undersökningar som kommunen deltar i eller själv genomför har nationella myndigheter 
både regelbunden och riktad tillsyn i verksamheterna. Tillsynsrapporterna är ytterligare ett 
underlag för att förbättra och utveckla verksamheterna.

Internkontroll
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl de förtroendevalda, 
ledningen och övriga professioner samverkar i syfte att uppnå följande mål:

 − Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

 − Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

 − Efterlevnad av lagar, föreskrifter, nationella och övriga kommunala 
styrande dokument

En genomarbetad intern kontroll är en av pusselbitarna i en bra styrning och uppföljning. 
Den bidrar till effektiv och säker verksamhet samt god ekonomisk hushållning. Detta kräver 
en tydlighet i var och ens uppdrag, ansvar, förutsättningar, befogenheter och gränser.  
Att verksamheten har konkreta och mätbara mål är en förutsättning för en fungerande intern 
kontroll.

Det är varje styrelse och nämnds ansvar att bedriva intern kontroll och tillse att verksamheterna 
inom kommunen bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. 
Kommun styrelsen har genom sin uppsiktplikt ett övergripande ansvar för att tillse att nämnderna 
genomför sitt uppdrag på ett lämpligt sätt. Även revisorerna granskar den interna kontrollen.
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