
 

 

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden 2021-

06-22 

1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2021-04-29 §82 avseende Revidering 

av Borås Stads program för föräldraskaps-stöd (2020-00118 1.1.3.1) 

 

2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2021-04-29 §84 avseende Förslag till 

ett Integrerat team, insatser mot särskilt utsatta barn och unga (2021-00078 3.2.1.3) 

 

 

3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2021-04-29 §87 avseende Stöd till 

Borås Stads näringsliv (2020-00090 1.2.4.25) 

 

 

4. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av 10-dagars prognos facknämnder maj 

(2020-00225 1.2.4.1) 

 

 

5.  Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2021-04-29 §80 avseende 

Personalekonomisk redovisning 2020 (2021-00079 2.3.1.0) 

 

 

6. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2021-04-29 §79 avseende 

Årsredovisning 2021-00080 1.1.3.0) 

 

7. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av minnesanteckningar från Kommunala 

fritidsrådet 2021-05-19 (2021-00031 3.6.7.25) 

 

 

8. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av avtal kring landsbygdsutveckling – 

Viskaforsbygden 2021-04-23 (2020-00130 2.1.3.0) 

 

 

9. Kulturnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2021-05-17 §73 avseende Ansökan från 

Sensus om integrationsfrämjande aktiviteter - Starta allsångstradition (2021-00086 1.1.3.0) 

 

10. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2021-05-18 §69 avseende 

Anslagsframställan för Ny skola Gässlösa (2020-00192 2.6.1.1) 

 

11. Överförmyndarnämnden: Anmälan av skrivelse 2021-05-18 avseende Remiss Revidering 

av Överenskommelsen i Borås (2021-00054 1.1.6.3) 



 

 

 

12. Kommunstyrelsen: Anmälan av Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter i 

Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av 

Coronapandemin 2021-05-24 (2021-00092 1.1.3.0) 

 

13. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2021-05-20 §99 avseende 

Tilläggsbudget 2 2021 (2021-00095 1.2.4.1)  

 

14. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2021-05-17 §213 avseende Avtalsförslag 

nytt hyresavtal Sjöbohuset från Lokalförsörjningsnämnden (2019-00127 3.6.8.3)  

 

15. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2021-05-17 §214 avseende 

Intresseförfrågan om att arrangera SM-veckan vinter 2025 (2021-00038 1.1.3.0) 

 

16. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2021-05-17 §218 avseende Uppföljning 

intern kontrollplan 2020 (2021-00010 1.2.3.1) 

 

17. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2021-05-17 §219 avseende Revidering 

av Regler för internhyra (2021-00101 1.1.3.0) 

 

18. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av FSG-protokoll inklusive bilaga 2021-06-

09 (2021-00005 2.3.1.1) 
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§ 82 Dnr KS 2021-00093 1.2.2.1 

Revidering av Borås Stads program för föräldraskaps-
stöd  

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 62, sid B 2862) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa Borås Stads program för föräldraskapsstöd.             

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-22, § 117 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Fastställa Borås Stads program för föräldraskapsstöd.      

Sammanfattning av ärendet 

Fritids-och folkhälsonämnden har tagit fram ett förslag till revidering av 
programmet för föräldraskapsstöd. Nämnden har remitterat förslaget till 
Individ-och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Kultur-
nämnden, Arbetslivsnämnden och Tekniska nämnden. 

Kommunstyrelsen har även kompletterat underlaget med ett tilläggsyttrande 
ifrån Arbetslivsnämnden kring de nya skrivningarna om hedersförtryck som 
Fritids-och folkhälsonämnden lade till efter remissen. Arbetslivsnämnden har i 
sitt yttrande bifallit tilläggen.  

Alla nämnder som valt att svara på remissen har tillstyrkt programmet förutom 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som har avstyrkt remissen.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser att det inte behövs ett program 
för föräldraskapsstöd utifrån det arbete som nu bedrivs i Socialt hållbart Borås. 
Istället bör fokus ligga på att operationalisera de nationella strategierna. Det kan 
man göra genom att ta fram ett föräldraskapsstöd för staden övergripande som 
beskriver hur vi realiserar de nationella strategierna. Gymnasie- och vuxenut-
bildningsnämnden ser att våra verksamheter behöver stöd med att skapa de 
strukturella förutsättningarna för ett samordnat föräldrastöd i staden.  

Fritids-och folkhälsonämnden har besvarat synpunkterna ifrån nämnden genom 
att konstatera att inom ramen för Socialt hållbart Borås pågår en kartläggning av 
befintligt föräldraskapsstöd, vilken kommer ligga till grund för en analys som i 
sin tur ska utgöra grunden för såväl strategiska prioriteringar och vidare utveck-
ling av det operativa föräldraskapsstödet, det vill säga genomförandet av för-
äldraskapsstödet. För att inte föregå det pågående och kommande arbetet 
föreslås det nya programmet ersätta det gamla, och om utvecklingsarbetet inom 
Socialt hållbart Borås föranleder förändringar i programmet bör det revideras 
under pågående period.  
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Enligt riktlinjen för styrdokument gäller ett styrdokument högst 4 år och sen 
ska det revideras och fastställas på nytt annars upphör dokumentet automatiskt. 
Under denna period kan ett styrdokument revideras ett obegränsat antal gånger 
och ersättas av ett annat dokument eller tas bort om beslutande instans så vill. 
Kommunstyrelsen ser inga hinder för att ta upp frågan kring föräldrastöds-
programmet igen om det finns förslag på nya strategiska inriktningar eller ett 
annat arbetssätt att arbeta med föräldraskapsstöd.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta programmet för 
föräldraskapsstöd.             

Beslutsunderlag 

1.  Fritids-och folkhälsonämndens beslut 

2. Kompletterande yttrande från Arbetslivsnämnden  
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§ 84 Dnr KS 2021-00339 1.1.4.0 

Förslag till ett Integrerat team, insatser mot särskilt 
utsatta barn och unga 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 64, sid B 2885) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ett Integrerat team bildas i enlighet med förslaget och att medel tillförs Individ- 
och familjeomsorgsnämnden, Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälso-
nämnden med en årsarbetskraft per nämnd, uppskattningsvis 2,5-3 mkr/år för 
personalkostnader. Därutöver tillkommer kostnader för lokal och övrig drift 
under 2021-2023. 

Individ och familjeomsorgsnämnden får samordningsansvar för det Integrerade 
teamet. 

Utvärdering av metoden och insatserna ska ske kontinuerligt och redovisas till 
Kommunstyrelsen.   

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-12, § 166 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Ett Integrerat team bildas i enlighet med förslaget och att medel tillförs Individ- 
och familjeomsorgsnämnden, Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälso-
nämnden med en årsarbetskraft per nämnd, uppskattningsvis 2,5-3 mkr/år för 
personalkostnader. Därutöver tillkommer kostnader för lokal och övrig drift 
under 2021-2023. 

Individ och familjeomsorgsnämnden får samordningsansvar för det Integrerade 
teamet. 

Utvärdering av metoden och insatserna ska ske kontinuerligt och redovisas till 
Kommunstyrelsen.      
 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Den politiska styrgruppen mot organiserad brottslighet har vid styrgruppsmötet 
den 24 mars 2021 föreslagit följande insatser mot den organiserade brottslig-
heten: Integrerat team (dnr 2021-00339) Socialrådgivare på mötesplatser (Dnr 
2021-00354) samt Förslag på samverkansgrupp för utökad tillsyn med fokus på 
att motverka organiserad brottslighet (Dnr 2021-00325) 
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Under sensommaren och hösten 2020 har Borås drabbats av ett antal grova 
våldsbrott och vapenanvändning både i stadsdelar och i centrala delar av Borås. 
Polisens bedömning är att den negativa utvecklingen till stora delar är effekter 
av den brottslighet som härrör från den organiserade brottsligheten och de 
kriminella nätverken. För att bryta den negativa utvecklingen bildades i 
november 2020 en Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet bestående av 
samtliga kommunalråd samt gruppledaren för (V). Den politiska styrgruppen 
har fyra inriktningar mot den organiserade brottsligheten; Trygghetsskapande 
arbete, Förebygga och förhindra finansiering, Förebygga och förhindra Borås 
Stad som möjliggörare samt Förebyggande arbete mot barn och unga, särskilt 
fokus på mest utsatta. 

I inriktningen förebyggande arbete mot barn och unga har förvaltningschefen 
för Individ och familjeomsorgsförvaltningen (IFO) identifierat 
utvecklingsområden för att omhänderta det förebyggande arbetet mot de mest 
utsatta barn och unga vilket föredragits för den politiska styrgruppen den 4 
december 2020. Syftet med förslagen är främst att förhindra rekrytering till den 
organiserade brottsligheten. 

Förslagen har bearbetats av en arbetsgrupp inom Socialt hållbart Borås (ShB) 
som har bestått av deltagare från Polisen, Grf, FoF, och IFO och förslagen 
fördrogs för styrgruppen inom ShB och för den politiska styrgruppen den 24 
mars 2021. Förslaget om ett integrerat team bedömdes ha störst påverkan mot 
rekrytering till den organiserade brottsligheten och det föreslogs att förslaget 
ska lyftas till Kommunstyrelsen för beslut. Övriga förslag bör enligt 
styrgruppen omhändertas inom ShB. 

Målgruppen för det integrerade teamet föreslås vara ungdomar med ett 
utåtagerande och hotfullt beteende som redan har debuterat i kriminalitet och 
har en låg motivation till förändring. Syftet och målet med den föreslagna 
verksamheten är att genom ett relationsskapande arbete motivera målgruppen 
att återintegreras till en fungerande skolgång eller sysselsättning, meningsfull 
fritid och att de upphör med det kriminella och normbrytande beteendet. 

Det integrerade teamet föreslås därför bestå av socionom, polis, fritidsledare 
och studie- och yrkesvägledare som har kvar sin anställning och tillhörighet i 
respektive verksamhetsområde men finnas i gemensamma lokaler. Detta 
innebär att ett tvärprofessionellt arbete och ger en bred kompetens och 
professionella nätverk som ökar förutsättningarna för att fånga upp 
målgruppen. Teamet ska fokusera på att motivera individerna och deras 
vårdnadshavare att ta emot det stöd som erbjuds. Verksamheten och det dagliga 
arbetet föreslås samordnas av socialtjänsten. 

Resurser till ett integrerat team finns inte inom ordinarie verksamhet vilket 
innebär att ny personal måste anställas. Bedömningen är att det behövs en 
årsarbetare till respektive förvaltning (IFO,GRF och FoF) uppskattningsvis 2,5-
3 mkr samt medel till lokalisering och övrig drift.  
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Det föreslås vidare att det först anställs en projektledare som får i uppdrag att 
närmare utreda förutsättningarna för verksamheten och konkretisera uppdrag 
och roller samt formulera avtal mellan parterna.  
 
Förslag på finansiering  
Åtgärderna föreslås att finansieras inom ramen för ett nytt riktat statsbidrag 
från Socialstyrelsen ”Statsbidrag för sociala insatser för barn och unga i utsatta 
områden”. Satsningen syftar till att minska risken att barn och unga dras in i 
eller på andra sätt drabbas av kriminalitet. Det kan handla om insatser som 
kompletterar och förstärker verksamhet som kommunerna redan bedriver inom 
ramen för det brottsförebyggande arbetet t.ex. fler fältarbetare eller mot-
svarande som arbetar uppsökande och relationsbyggande gentemot barn och 
ungdomar. Det kan även handla om olika former av strukturerad samverkan 
mellan skola, socialtjänst och polis på individnivå som kan syfta till att stärka 
socialtjänstens förutsättningar att identifiera unga som kan vara i behov av 
insatser kring barn och unga som hamnat i eller riskerar att hamna i en kriminell 
livsstil. Medlen kan gå till insatser som kompletterar, utvecklar, och förstärker 
verksamhet som kommunerna redan bedriver inom ramen för det brotts-
förebyggande arbetet. Medlen får inte ersätta befintlig verksamhet som redan 
bedrivs när medel rekvireras. Totalt uppgår satsningen till 250 000 000 kronor 
för 2021. För Borås del innebär det 11,2 mnkr. Regeringen har beslutat att 
avsätta 250 000 000 kronor årligen även för 2022–2023 under förutsättning att 
riksdagen beviljar medel för ändamålet.    

Beslutsunderlag 

1. Återkoppling avseende uppdrag, Förslag om integrerat team 2021-02-26 

2. Svar från lokalpolisområde Borås, lokalpolisområdeschef Mattias Ramsö 
2021-03-14   

 

Yrkanden 

Ida Legnemark (V) och Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

 



 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 
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Återkoppling avseende uppdrag: 

Förebyggande arbete mot barn och unga, 

särskilt fokus på mest utsatta. 
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Uppdrag  

 Ta fram förslag på förstärkta insatser inom området förebyggande arbete 

mot barn och unga, särskilt fokus på mest utsatta, i syfte att motverka 

rekrytering till organiserad brottslighet.  

 Kartlägga pågående samverkan avseende främjande och förebyggande 

insatser för barn och unga (0-18 år) med särskilt fokus på mest utsatta.  

 

Inledning  

Beredningsgruppen har berett tre förslag från Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen och ett förslag från Förskoleförvaltningen om 

förstärkta, kunskapsbaserade åtgärder inom de områden där det identifierats 

behov och saknas insatser. De olika förslagen har beretts av tjänstemän från 

berörda förvaltningar. Varje insats presenteras kortfattat nedan och i sin helhet 

längre fram i dokumentet.  

En kartläggning av samverkansstrukturer där förvaltningar/parter samverkar 

avseende de mest utsatta bifogas som bilaga.   

Beredningsgruppen vill poängtera vikten av att identifiera vad som saknas i det 

befintliga förebyggande arbetet och utifrån det bygga på befintliga strukturer 

och resursstärka dessa. De satsningar som genomförs bör relatera till varandra 

och riktas både till grupper och individer. Selektiva stödjande insatser, som 

syftar till att förhindra en negativ utveckling, riktas till grupper som riskerar att 

utveckla problem.  

 

För att förhindra att problem uppstår är det viktigt att prioritera tidiga insatser 

såsom utökade hembesök och språkutveckling i förskolan. Samtidigt behöver vi 

fokusera på de individer som har identifierats med allvarligare problem, det vill 

säga unga individer som befinner sig i riskzon. Här föreslås insatser på 

indikerad nivå såsom integrerat team och uppsökande arbete via mötesplatser 

och i civilsamhället.  

 

Det finns generellt en svårighet att avgöra om metoder som riktar sig till barn 

och unga med normbrytande beteende/kriminalitet är effektiva på ett sätt att de 

bidrar till att normbrytande beteenden minskar, eller minskar mer än andra 

jämförbara metoder eller minskar mer än ”traditionellt arbete”. Vissa metoder 

uttalar BRÅ, SBU eller Socialstyrelsen sig om och säger att det kan tyda på att 

de har effekt men ofta anges relativt små effekter.  
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Förslaget i korthet 
 

 

Integrerat team för ungdomar med normbrytande beteende 

Syfte: Syfte med den föreslagna verksamheten är att genom ett 

relationsskapande arbete motivera individer med normbrytande beteende (13-

15 år) att åter integreras till en fungerande skolgång eller sysselsättning, en 

meningsfull fritid samt att individerna upphör med det kriminella och/eller 

normbrytande beteendet. Målgruppen för teamets arbete är unga som redan har 

hamnat i kriminell verksamhet eller riskerar att hamna där. 

 

Genomförande: Teamet bör bestå av socionom, polis, fritidsledare och studie- 

och yrkesvägledare. Denna sammansättning av ett team innebär ett 

tvärprofessionellt arbete och ger en bredd i kompetens och professionella 

nätverk som ökar förutsättningarna att tidigt fånga upp målgruppen. Teamet 

bör sitta i gemensamma lokaler men ha sin anställning och tillhörighet i 

respektive verksamhetsområde. Ett organiserat integrerat arbete bygger på 

gemensamt ansvarstagande för den avtalade verksamheten och huvudmännen 

har ett gemensamt ansvar för att personal har kunskap om lagar, riktlinjer och 

policy för verksamheternas områden. Teamet ska fokusera på att motivera 

individerna och deras vårdnadshavare till att ta emot det stöd som erbjuds. 

 

Resurser: Resurser till ett integrerat team finns inte inom ordinarie verksamhet 

idag vilket innebär att ny personal måste anställas. Det behövs en årsarbetare till 

respektive förvaltning (IFO, GRF och FOF). Medverkande i teamet bör 

uteslutande arbeta i det integrerade teamet, för att kunna arbeta uppsökande, 

operativt och händelsebaserat. En dialog behöver föras med polisen avseende 

deras medverkan.  
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Förslaget i helhet  

 

Integrerat team för ungdomar med normbrytande beteende 

En arbetsgrupp bestående av Karin Mård Stavåsen, polismyndigheten, Joakim 

Cannerfors grundskoleförvaltningen, Marie-Louise Bengtsson, Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen och Agneta Kettil, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 

har resonerat kring förslaget om ett integrerat team för ungdomar med normbrytande 

beteende.  

 

Nulägesbeskrivning 

Det finns en grupp ungdomar som har ett allt mer utagerande och hotfullt beteende 

och har redan debuterat i kriminalitet. Kriminaliteten eskalerar och de saknar eller har 

låg motivation till förändring. De är svåra att nå och saknar tilltro till samhället. 

Ungdomarna är genom sitt beteende en risk både för sig själva och sin omgivning. De 

blir ofta snabbt välkända i negativ bemärkelse och har en dålig påverkan på andra 

ungdomar i sin närhet. De tenderar också få så kallade anhängare till sig. Situationen 

för denna grupp ungdomar eskalerar snabbt och de ses och kontrolleras ofta av äldre 

ungdomar/vuxna som redan är än mer etablerade i kriminella miljöer och i 

narkotikasammanhang.  

Det behövs insatser snarast både för att försöka komma tillrätta med den enskilde 

individens situation men också för att minska deras negativa påverkan på andra barn 

och ungdomar i dess omgivning.  

Berörda verksamheter har få redskap för att möta gruppen på ett adekvat sätt och för 

att åstadkomma en positiv utveckling behöver åtgärder vidtas för att utveckla och 

strukturera samverkan mellan aktörer. Det krävs ett nära samarbete för att om möjligt 

fånga upp dessa ungdomar och arbeta för att åter integrera dem tillbaka till familjen, 

utbildning eller annan verksamhet och en meningsfull fritid. 

Det behövs insatser som riktar sig direkt till målgruppen unga med en allt mer 

eskalerande kriminalitet eller annat omfattande normbrytande beteende.  

 

Arbetsgruppens förslag 

För att åstadkomma en positiv utveckling behöver åtgärder vidtas för att utveckla och 

strukturera samverkan mellan aktörer. I ett teambaserat arbete samorganiseras olika 

yrkesgrupper och skapar förutsättningar för en långvarig, professionell och hållbar 

samverkan.  

Arbetsgruppen har resonerat kring målgruppen och bedömer att åldern 13-18 år är ett i 

sammanhanget stort åldersspann då det under de åren ofta hinner ske en omfattande 

utveckling av kriminalitet. Insatser i öppenvård och frivilliga former har visat sig 

otillräckliga i dess nuvarande form. Det är viktigt att försöka möta upp dessa 

ungdomar så tidigt som möjligt då de börjat utveckla ett kriminellt beteende. 

Fältverksamheten möter många ungdomar och har ett tydligare förebyggande 

perspektiv. Det som idag anses saknas är en insats som mer direkt riktar sig till en 

grupp ungdomar som redan utvecklat ett påtagligt destruktivt leverne och är på väg in i 

en kriminell livsstil. 

Arbetsgruppen anser också att föräldrar och andra nära anhöriga är viktiga att 

inkludera i samverkan kring målgruppen och att teamet även ska arbeta uppsökande 

och motiverande mot nätverket. 

Teamet bör arbeta uppsökande, stödjande och motiverande vilket innebär att de 

behöver arbeta på oregelbundna arbetstider för att möjliggöra att kunna möta 
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ungdomarna på deras arenor. Det är också viktigt att öka närvaron av vuxna inte minst 

kvällar och helger ute i områdena vilket teamet skulle kunna bidra med.  

Syfte och mål 

Syfte och mål med den föreslagna verksamheten är att genom ett relationsskapande 

arbete motivera målgruppen att åter integreras till en fungerande skolgång eller 

sysselsättning, en meningsfull fritid och att de upphör med det kriminella och 

normbrytande beteendet. 

 

Organisation 

Ett organiserat integrerat arbete bygger på gemensamt ansvarstagande för den avtalade 

verksamheten och huvudmännen har ett gemensamt ansvar för att personal har 

kunskap om lagar, riktlinjer och policy för verksamheternas områden. Det är ett 

gemensamt ansvar att personal ges förutsättningar och tid för att utveckla och driva det 

teambaserade arbetet. 

Arbetsgruppen är positiva till en integrerad verksamhet och ser att det är lämpligt att 

samla ett team bestående av medarbetare från Individ- och familjeomsorgen, polisen, 

grundskolan och fritidsverksamheten. Teamet bör sitta i gemensamma lokaler men ha 

kvar sin anställning och tillhörighet i respektive verksamhetsområde. En fördel är om 

teamet utgår från lokaler på Österlånggatan 64 eller i dess närhet då där finns flera 

andra verksamheter som är viktiga samverkansparter för denna typ av verksamhet, 

exempelvis Mini-Maria. 

Teamet bör bestå av socionom, polis, fritidsledare och studie- och yrkesvägledare. 

Denna sammansättning av ett team innebär ett tvärprofessionellt arbete och ger en 

bredd i kompetens och professionella nätverk som ökar förutsättningarna att tidigt 

fånga upp målgruppen. Teamets uppdrag blir att försöka fånga upp ungdomarna och 

vägleda och motivera dem till stöd och insatser som leder till att de bryter sitt 

kriminella och i övrigt normbrytande beteende och åter integreras till utbildning och en 

meningsfull sysselsättning. De olika professionerna bör vardera motsvara en 

årsarbetare och medel för verksamheten måste tillskjutas om det ska vara möjligt att 

starta upp detta arbete. Uppskattningsvis rör det sig om ca 2,5 -3 mkr för 

personalkostnader och sedan tillkommer kostnader för lokal och övrig drift. 

Verksamheten och det dagliga arbetet kan samordnas av socialtjänsten. En arbetsgrupp 

bestående av första linjens chefer bör utgöra en arbetsgrupp för den operativa 

styrningen och det verksamhetsnära utvecklingsarbetet. Den strategiska styrningen bör 

utgöras av en styrgrupp bestående av förvaltningschefer och polischef.  

Borås stad har antagit ett länsgemensamt inriktningsdokument för regionen och 

kommunerna i Västra Götaland kring organiserat integrerat arbete för personer med 

psykisk ohälsa, missbruk och beroende. I detta dokument finns angett viktiga aspekter 

att tänka på i samband med införandet av en integrerad verksamhet vilket kan vara bra 

att ha med i det fortsatta arbetet.  

 

Hur gå vidare 

Om styrgruppen för Socialt hållbart Borås anser förslaget värt att arbeta vidare med så 

föreslås att det tillsätts en projektledare som får i uppdrag att närmare utreda 

förutsättningar för verksamheten och konkretisera uppdrag och roller samt formulera 

avtal mellan parterna. 

Inom polismyndigheten har ännu inte någon dialog först kring deras eventuella 

medverkan och det är viktig att styrgruppen för socialt hållbart Borås initierar en sådan 

kontakt innan ett eventuellt nytt uppdrag att gå vidare med förslaget ges.  

-  
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§ 87 Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 

Stöd till Borås näringsliv 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 67, sid B 2911) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-04-01 till 
2021-09-30, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för 
oklarheter. 

Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 2021-
04-01 till 2021-09-30.         

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-12, § 152 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-04-01 till 
2021-09-30, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för 
oklarheter. 

Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 2021-
04-01 till 2021-09-30.      

Sammanfattning av ärendet 

Den tredje vågen av Coronapandemin påverkar näringslivet i Borås. I de 
kontakter företrädare för näringslivet haft med staden framförs behov fortsatta 
stödåtgärder liknande de som tillämpats under 2020 och fram till sista mars 
2021. Därför föreslås generösare fakturavillkor gälla i ytterligare sex månader.           
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Stöd till Borås näringsliv 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-04-01 till 

2021-09-30, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för 

oklarheter. 

Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 2021-

04-01 till 2021-09-30. 

         

Ärendet i sin helhet 

 Den tredje vågen av Coronapandemin påverkar näringslivet i Borås. I de 

kontakter företrädare för näringslivet haft med staden framförs behov fortsatta 

stödåtgärder liknande de som tillämpats under 2020 och fram till sista mars 

2021. Därför föreslås generösare fakturavillkor gälla i ytterligare sex månader.           

   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samtliga nämnder i Borås Stad 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 

10-dagars 2021-05  
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

Fritidsramen 

  2020 2021     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Fritids- och folkhälsonämnd 634 1 424 593 698 -105 0 

Gemensam fritidsadministration 4 713 12 416 5 309 4 761 548 0 

Överenskommelsen 7 386 86 45 41 0 

Evenemang 1 371 3 050 1 139 2 203 -1 064 -1 500 

Mötesplatser/förebyggande arbete 5 942 17 079 7 111 5 019 2 092 700 

Fritidsgårdsverksamhet 14 657 36 029 15 301 14 259 1 042 300 

Badresor/barnkoloni 328 2 940 286 301 -15 -300 

Folkhälsa 1 208 3 231 481 -1 235 1 716 -170 

Träffpunkt Simonsland 2 725 7 230 2 022 1 572 450 0 

Anläggningsenheten 46 157 112 131 47 914 51 129 -3 215 -4 500 

Badenheten 16 107 31 584 13 589 20 818 -7 229 -12 000 

Buffert 0 1 600 667 0 667 1 600 

Verksamhetens nettokostnader 93 849 229 100 94 498 99 570 -5 072 -15 870 

Kommunbidrag 89 029 229 100 94 498 94 498   

Resultat jfr med kommunbidrag -4 820 0 0 -5 072  -15 870 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 0   2  170 

Resultat jfr med tillgängliga medel -4 820   -5 070  -15 700 

 

Bidragsramen 

  2020 2021     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos 
avvikelse 

Administration föreningsenhet 1 467 3 755 1 565 1 347 218 0 

Föreningsbidrag 18 058 31 520 16 160 17 922 -1 762 -1 000 

Bidrag till invandrarföreningar 1 225 2 000 1 650 1 000 650 0 

Bidrag till sociala föreningar 2 952 3 200 1 640 1 533 107 0 

Bidrag till funktionshinderföreningar 966 1 275 638 719 -81 0 

Bidrag till pensionärsföreningar 1 613 2 400 1 800 1 463 337 0 

Verksamhetens nettokostnader 26 281 44 150 23 453 23 984 -531 -1 000 

Kommunbidrag 21 527 44 150 23 453 23 453   

Resultat jfr med kommunbidrag -4 754 0 0 -531  -1 000 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 0   0  0 

Resultat jfr med tillgängliga medel -4 754   -531  -1 000 
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Verksamhetsmått 

Badenheten 

Verksamhetsmått Utfall Maj 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 Utfall Maj 2021 

Antal besökare Stadsparksbadet 59 746 240 000 12 961 17 988 

Antal besökare Borås Simarena 56 243 170 000 15 069 15 069 

Antal besökare Sandaredsbadet 25 279 65 000 15 232 17 519 

Antal besökare Dalsjöbadet 15 780 38 000 6 552 7 931 

Kommentarer 

Fritidsramen 
Den bokförda budgetavvikelsen är för perioden är -5 072 tkr. 
 
För perioden har det bokförts kostnader som på något sätt kommer att justeras/regleras, antingen vid årets slut 
eller tidigare, genom bokslutsjustering, vidarefakturering eller genom tilldelat bidrag. I uppföljningen påverkar 
dessa bokförda kostnader i nuläget utfallet negativt. 

 En kommun fri från våld (projekt 29004 kvarstår i sin helhet 788 tkr) = 0 tkr 
 Kraftsamling Sjöbo (projekt 29005 kvarstår i sin helhet 170 tkr) = -2 tkr 
 SM-veckan Vinter = -1 390 tkr 
 Avvikelse hyra Borås Arena = - 104 tkr (helår -192 tkr) 
 Övriga bokförda kostnader Corona = -431 tkr 
 Borås en stad som hänger ihop = -124 tkr 
 Våldsprevention = - 124 tkr 

 
Totalt bokfört för perioden jan- maj = -2 175 tkr 
 
Därutöver påverkar olika bidrag utfallet positivt, ca 3 200 tkr för perioden. Externa bidrag är exempelvis EU-
bidrag för volontärer, bidrag från länsstyrelsen, Prio-pengar m.m. Kvarstående medel återbetalas eller flyttas till 
nästkommande budgetår. 
En justerad budgetavvikelse, med hänsyn till ovan, landar på ca - 6 100 tkr för perioden.  Denna avvikelse 
fördelas på ca -12 800 tkr för intäkterna i jämförelse med budget och ca + 6 700 tkr för kostnaderna i jämförelse 
med budget. 
Stora delar av avvikelserna är effekter av pandemin främst inom Bandenheten och Anläggningsenheten. 
 
Prognos vid årets slut - Fritidsramen 
I nuläget är det svårt att göra en tillförlitlig prognos. Den prognos som tas fram i nuläget visar en riktning utifrån 
olika antaganden som påverkar prognosen. Utgångsläget är en något mer "normal" verksamhet efter andra 
halvåret. Vi har fortsättningsvis en pågående pandemi som påverkar våra intäktsfinansierade verksamheter 
negativt. 

 Mötesplatser/förebyggande, 700 tkr. Avser främst lägre personalkostnader än budgeterat. Finns en 
önskan att flytta kvarstående medel om 788 tkr för sociala investeringsprojektet en "Kommun fri från 
våld" till 2022.  

 Öppen ungdomsverksamhet (fritidsgårdsverksamhet), 300 tkr. Avser lägre personalkostnader än 
budgeterat. 

 Badresor/Borås Kollo, -300 tkr. Ökade personalkostnader för att kunna bemanna antalet ökade 
busstransporter samt dubbla kolloperioder och ökade busskostnader. Extra åtgärder som vidtagits 
utifrån pandemin. 
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 Folkhälsa, -170 tkr avser Sociala investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo". (Total budget för 
perioden 2018-2020 = 3 000 tkr). Kvarstående medel att använda för 2021 är 170 tkr. 

 Badenheten, -12 000 tkr. Badverksamheten är till stor del intäktsfinansierad. I nuläget är 
badanläggningarna stängda för allmänheten. Prognosen bygger på att vi beräknas få in ca hälften av 
intäkterna under ett normalår. Därutöver beräknas vi, så långt det är möjligt, spara på fasta kostnader, 
exv. invänta tillsättningen av vakanta tjänster och användandet av timvikarier. 

 Anläggningsenheten, - 4 500 tkr. Underskottet beror främst på mindre intäkter än budgeterat. Hallar 
och planer kan inte hyras ut i samma utsträckning som under ett normalår. Prognosen bygger på att 
pandemin har stor påverkan fram till sommaren. Inom ramen för prognosavvikelsen faller en beräknad 
budgetavvikelse för hyreskostnaden på Borås Arena. Inför 2021 fick nämnden ett tilläggsanslag på 
3 000 tkr. De faktiska hyreskostnaderna är dock högre. I samband med beslut om nämndspecifika ramar 
tilldelades ett tilläggsanslag på ytterligare 2 300 tkr. Den kvarstående avvikelsen är 200 tkr.  

 Evenemang, -1 500 tkr. Avser främst kostnader för SM-veckan vinter som genomfördes i annan form 
än planerat. Kostnaderna har vi inte fått budget för under 2021 och kommer därför redovisas separat.  

 Buffert, + 1 600tkr. Används i sin helhet för att täcka underskott inom fritidsramen. 
 
Övriga verksamhetsområden antas i nuläget ha en budget i balans vid årets slut. 
 
Övrigt 
Momsen på Stadsparksbadet har utifrån beslut ändrats från och med aug 2019 från 25 % till 0 %. Återföring av 
inbetald moms har begärts för delar bakåt i tiden. Totalt ca 1 600 tkr. Inget slutligt besked har meddelats ännu. 
Om vi tilldelas ett beslut om att 25 % moms gäller för badavgifterna på Stadsparksbadet behöver vi betala 
momsandelen beräknat på den försäljning vi har haft sedan ändringen. 
 
Som beskrevs närmare i tertialrapport 1 så kan ca - 16 300 tkr av den prognostiserade avvikelsen koppas till 
pandemin. Till största delen lägre intäkter än budgeterat. 

 

Prognos vid årets slut - Bidragsramen 
Beslut om kompensation till föreningslivet har utbetalats i april, ca 1 500 tkr. En del verksamhetsområden 
beräknas få ett lägre utfall än budgeterat som en konsekvens av pandemin och andra underskott. I nuläget 
prognostiseras ett underskott på ca - 1 000 tkr. 
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§ 80 Dnr KS 2021-00274 2.3.1.0 

Personalekonomisk redovisning 2020 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 60, sid B 2793) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2020.            

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-12, § 147 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Godkänna den personalekonomiska redovisning 2020.      

Sammanfattning av ärendet 

Den personalekonomiska redovisningen ska ligga till grund för kommunens 
strategiska arbete inom personalområdet. Redovisningen beskriver personal-
arbetet för 2020 och några år bakåt med fokus på personalstruktur, lön, arbets-
miljö, hälsa, jämlikhet, kompetensutveckling och utbildning.  
2020 ett annorlunda år på många sätt. Ett år med pandemi har krävt om-
ställning och påfrestning för alla verksamheter på olika sätt. Vissa medarbetare 
har upplevt ökad andra minskad arbetsbelastning. Digitaliseringen har ökat 
markant liksom distansarbete för de som kunnat arbeta hemifrån.  
 
Det är en utmaning att kompetensförsörja en kommun. Det tillsammans med 
den demografiska utvecklingen kräver både nytänkande och mod att utmana 
traditionella arbetssätt. Borås Stad har mycket att vinna på att förstå hur 
organisatoriska strukturer samt styrning/ledning har ett nära samband med 
villkoren på den enskilda arbetsplatsen eller arbetsgruppen. Det sker mycket bra 
arbete inom olika verksamheter men för att få full utväxling behövs en ökad 
samsyn och en större samverkan. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 
tagit fram nio strategier för att hjälpa kommunerna att möta kompetensut-
maningen. Borås Stad arbetar med dessa på olika sätt där uppdragen från 
personalekonomisk redovisning täcker upp många av strategierna. Det handlar 
om att stötta medarbetarnas utveckling, stärka ledarskapet och ge rätt förut-
sättningar för chef. Vidare att se vikten av att rekrytera bredare och använda 
befintlig kompetens rätt. Utnyttja tekniken smart och söka nya samarbeten. 
Prioritera arbetsmiljöarbetet, öka heltidsarbetet och förlänga arbetslivet. Med 
detta som bakgrund uppmanas nämnderna att fortsätta sitt arbete inom upp-
dragen. 
 

 

Nämnderna ska under 2021 fortsätta fokusera på att 
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arbetsmiljöarbetet genomsyrar samtliga ledningsnivåer i organisationen. 
arbeta för ett jämställt arbetsliv. 
motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar. 
motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  
organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. 
öka anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens för-
fogande. 
 
Kommunstyrelsen fortsätter ta sitt strategiska ansvar för kompetensförsörj-
ningsprocessen som innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, 
rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom skapa 
förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål.  

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Personalekonomisk redovisning 2020 
2. Kommunfullmäktigeskrivelse  
 

Yrkande 
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Personalekonomisk redovisning 2020. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Personalekonomisk redovisning 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2020.            

Ärendet i sin helhet 

Den personalekonomiska redovisningen ska ligga till grund för kommunens 

strategiska arbete inom personalområdet. Redovisningen beskriver 

personalarbetet för 2020 och några år bakåt med fokus på personalstruktur, lön, 

arbetsmiljö, hälsa, jämlikhet, kompetensutveckling och utbildning.  

2020 ett annorlunda år på många sätt. Ett år med pandemi har krävt 

omställning och påfrestning för alla verksamheter på olika sätt. Vissa 

medarbetare har upplevt ökad andra minskad arbetsbelastning. Digitaliseringen 

har ökat markant liksom distansarbete för de som kunnat arbeta hemifrån.  

 

Det är en utmaning att kompetensförsörja en kommun. Det tillsammans med 

den demografiska utvecklingen kräver både nytänkande och mod att utmana 

traditionella arbetssätt. Borås Stad har mycket att vinna på att förstå hur 

organisatoriska strukturer samt styrning/ledning har ett nära samband med 

villkoren på den enskilda arbetsplatsen eller arbetsgruppen. Det sker mycket bra 

arbete inom olika verksamheter men för att få full utväxling behövs en ökad 

samsyn och en större samverkan. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 

tagit fram nio strategier för att hjälpa kommunerna att möta 

kompetensutmaningen. Borås Stad arbetar med dessa på olika sätt där 

uppdragen från personalekonomisk redovisning täcker upp många av 

strategierna. Det handlar om att stötta medarbetarnas utveckling, stärka 

ledarskapet och ge rätt förutsättningar för chef. Vidare att se vikten av att 

rekrytera bredare och använda befintlig kompetens rätt. Utnyttja tekniken smart 

och söka nya samarbeten. Prioritera arbetsmiljöarbetet, öka heltidsarbetet och 

förlänga arbetslivet. Med detta som bakgrund uppmanas nämnderna att 

fortsätta sitt arbete inom uppdragen. 

Nämnderna ska under 2021 fortsätta fokusera på att 

 arbetsmiljöarbetet genomsyrar samtliga ledningsnivåer i organisationen. 

 arbeta för ett jämställt arbetsliv. 
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 motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar. 

 motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  

 organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 

 genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. 

 öka anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

Kommunstyrelsen fortsätter ta sitt strategiska ansvar för 

kompetensförsörjningsprocessen som innebär att med rätt strategisk inriktning 

attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare och 

därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål. 

   

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Personalekonomisk redovisning 2020 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samtliga nämnder och bolag 

2. tommy.jingfors@boras.se 

eva-lotta.franzen@boras.se  

tina.arekvist.lundell@boras.se  

Hans.Abrahamsson@boras.se  

magnus.stenmark@boras.se  

maria.j.jonsson@boras.se  

anders.waldau@boras.se  

agneta.sander@boras.se  

jonas.ward@boras.se  

kenneth.lundkvist@boras.se  

magnus.palm@boras.se  

ina.furtenbach.linden@boras.se  

par.faldt@boras.se  

christer.samuelsson@boras.se  

svante.stomberg@boras.se  

andreas.ekelund@boras.se  
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Borås Stads personalekonomiska redovisning är en viktig 
och omfattande informationskälla. Redovisningen sum-
merar det gångna årets personalförsörjning och ger oss 
möjlighet att se trender inom exempelvis arbetsmiljö,  
jämställdhet och hälso- och ohälsofaktorer. Genom redo-
visningen får vi en lägesbild att utgå ifrån i arbetet med att 
utveckla och stärka Borås Stad som arbetsgivare.

Det gånga året har varit svårt på många sätt. 2020 har 
präglats av covid-19-pandemin, och Borås Stad är inget 
undantag. En del medarbetare har fått ställa om helt och 
göra andra arbetsuppgifter än vad de vanligtvis gör. Andra 
har fått utföra sina arbetsuppgifter under helt andra förut-
sättningar än tidigare. Omställningen har visat hur viktigt 
det är med ett aktivt arbetsmiljöarbete, och vikten av en 
bra grund att stå på.

Även om pandemin tagit många resurser i kraft fortgår 
arbetet för att möta de utmaningar som vi ser framöver, 
och de vi känner av redan nu. Välfärdens kompetensför-
sörjning är en av det kommande decenniets viktigaste 
frågor. Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på 
välfärdstjänster gör att kommuner behöver rekrytera 
många nya medarbetare de kommande åren.

Borås Stad arbetar aktivt med att rekrytera och utveckla 
medarbetare med rätt kompetens. Detta för att säkra en 
beredskap för att möta omfattande förändringar, inte 
minst med anledning av den demografiska utvecklingen. 
Under 2020 har arbetsgrupperna som påbörjades under 
ledning av Stadsledningskansliet år 2019 fortsatt. Äldre ska 
jobba längre, deltid blir heltid, minska sjukfrånvaron, digi-
talisering för att frigöra värdeskapande tid och ökad anställ-
ningsbarhet. Arbetsgrupperna har fram till nu tagit fram 
olika förslag kopplade till varje område. Äldreomsorgens 
utmaningar har varit tydliga tidigare, men har synliggjorts 
än mer under pandemin. För att stärka bemanningen i 
äldreomsorgen på lång sikt pågår den statliga satsningen 
Äldreomsorgslyftet. Genom den satsar Borås Stad på att 
utöka antalet utbildade undersköterskor och vårdbiträden 
inom äldreomsorgen.

En bra arbetsmiljö som bidrar till god hälsa är kanske 
den viktigaste faktorn i arbetet med att säkra den fram-
tida personalförsörjningen och leva upp till att vara en 
trygg arbetsgivare. Projektet Frisk organisation har fortsatt 
under 2020 och inriktningen för projektet har varit de 
förvaltningar som i ohälsotal och kostnader har de största 
utmaningarna. Utöver kartläggningar har det konkret 
inneburit stöd till arbetsplatser. Stöd som individuellt 
chefsstöd, grupputveckling, processhandledning och 
andra insatser på grupp- och organisationsnivå.

Att arbeta med jämställdhet är en självklar del för Borås 
Stad. En utveckling i rätt riktning är det faktum att kvinnors  
medianlön tar ett kliv närmare männens och ligger på 99,7 
procent av männens medianlön. Men det finns mycket kvar 
att göra. Kvinnor arbetar oftare deltid jämfört med män, har 
högre sjukfrånvaro och lägre livsinkomst. Kvinnor tar också 
ut fler föräldradagar. Två viktiga områden för att uppnå jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män är ökat heltidsarbete och 
delad föräldraledighet. Områdena hänger ihop med varandra 
genom att om fler ska arbeta heltid kräver det att föräldra- 
ledighet och VAB-dagar delas lika. För att uppnå en jämställd 
arbetsmarknad måste vi gå i den riktningen.

År 2020 har som sagt varit svårt på många sätt. Avslutningsvis 
vill jag därför rikta ett extra stort tack till alla anställda i  
Borås Stad för ert arbete under det gångna året.

Ulf Olsson (S)

Ordförande i Kommunstyrelsen

Borås Stad - en aktiv arbetsgivare

Bra personalpolitik ligger steget före

Ulf Olsson (S) 
Ordförande i Kommunstyrelsen

Att vara en god och attraktiv arbetsgivare borde vara 
en självklarhet för varje företag och organisation. Ett 
mål att sträva mot och ständigt förbättra för att trygga 
kvalitet i sin verksamhet. Ledord i den processen är att 
medge delaktighet, 

inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje 
medarbetare. Detta i sin tur kräver styrning av verk-
samheten och då är personalredovisning, kalkyler och 
statistik viktiga, rentav nödvändiga, instrument för den 
önskade utveckling. Relevant information måste hela 
tiden finnas tillgänglig och varje medarbetare ha möjlig-
het att hålla sig informerad.

Förtroendet för kommunen som arbetsgivare måste 
alltid vara högt och det kräver ständig utveckling och 
förbättring av det vi är till för att utföra. Erfarenheten 
säger oss att vid de förändringar det innebär reagerar vi 
som människor olika. Några tar snabbt till sig det nya 
medan andra behöver lite längre tid. Kunskap om varför 
förändringen sker och delaktighet i förändringsarbetet 
är avgörande för att det nya skall planteras, slå rot och 
ges möjlighet att blomma.

Arbetet med heltid till alla, att ta bort de delade turerna 
och minska behovet av timanställda rullar på. Enkelt 
uttryck; Det som varit duger inte längre, då når vi inte 
den attraktivitet som arbetsgivare som är nödvändig för 
framtiden.

Självklart är det alltid den verksamhet som bedrivs i 
förskolan, vid äldreboendet eller på biblioteket som 
bestämmer personalbehovet. Det i sin tur innebär en 
inbjudan, inte en motsättning, till en modern personal-
politik. Vi tvingas tänka nytt och se möjligheterna i en 
bra balans mellan arbete och fritid som en av nycklarna 
till en hälsosam tillvaro. 

Tyvärr måste vi konstatera att sjuktalet inte minskat 
utan visat en viss ökning. Vi kommer att fortsätta ar-
betet med att bryta utvecklingen och där så krävs vidta 

ytterligare åtgärder. Det gör vi i nära samarbete med 
personalen och de fackliga organisationerna. Arbetet 
måste vara långsiktigt och tydligt målinriktat med be-
aktande av såväl sociala, fysiska som psykiska faktorer. 

Nyckelord för framtida personalförsörjning är rekrytera, 
behålla och utveckla. En sanning som påtalats många 
gånger är att rekryteringsbehovet för de kommande åren 
är stort, inte bara för Borås Stad, utan för alla Sveriges 
kommuner. Utbildning, kompetensutveckling och kar-
riärmöjligheter kommer att vara av strategisk betydelse 
för framtida rekrytering. Borås kommer att vara redo.

Genom att ligga steget före antar vi utmaningen!
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Inledning 

År 2020 går till historien som ett annorlunda år som ställde stora krav på alla medarbetare i Borås Stad. 
Verksamheterna har problem av helt nya slag att brottas med. Vissa medarbetare har fått ökad medan 
andra upplevt mindre arbetsbelastning. Ingen medarbetare har varit opåverkad och arbetsdagen har 
förändrats för alla. Pandemin har visat medarbetarnas goda förmåga att ställa om och mobilisera när det 
behövs.  

Borås Stad har ambitionen att vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser som erbjuder 
viktiga och utvecklande jobb. I det arbetet måste arbetsmiljö och kompetensförsörjning få ett stor 
utrymme. 

Ett mål för arbetsmiljöarbetet är en frisk organisation med en rimlig och stabil nivå på sjukfrånvaron, hög 
kunskap och medvetenhet om vilka organisatoriska faktorer som skapar hälsa på grupp- och 
organisationsnivå. Projektet Frisk organisation har nu varit igång i två år. Satsningen är ett stöd till 
förvaltningarnas arbete med sjukskrivningar och deras påverkan på verksamheten.  

Det är en utmaning att kompetensförsörja en kommun, speciellt i tider när konkurrensen om 
arbetskraften är stor och pensionsavgångarna ökar. En utmaning är att rekrytera bredare och tänka nytt 
kring hur befintlig kompetens används på bästa sätt. Under 2020 fortsatte det övergripande arbetet med 
att utveckla strategier för kompetensförsörjning som Kommunfullmäktige beslutade om i samband med 
föregående års personalekonomiska redovisning. För att skapa ett helhetsperspektiv i frågorna har arbetet 
fördelats på fem förvaltningsövergripande grupper som samordnas och leds av Stadsledningskansliet, 
Personal och förhandling. Syftet är att med gemensamma krafter hitta nya sätt att klara välfärdsuppdraget. 

Borås Stad arbetar strategiskt med arbetsgivarvarumärket i syfte att visa att man är en potentiell 
arbetsgivare för alla, både nuvarande och framtida medarbetare. Arbetet har uppmärksammats genom 
utmärkelsen ”Karriärföretag 2021” och nomineringar till ”Årets innovativa kommun” samt ”Årets 
employer branding-manager”. 

Under året har två nya system införts för att stödja organisationens chefer. Power-BI som är ett 
beslutsstöd och KIA som är ett rapporteringssystem för arbetsskador och tillbud. 

Statistikuppgifterna i den personalekonomiska redovisningen har i huvudsak hämtats ur Heroma och 
Stratsys. Mångfaldsstatistik med uppgifter om anställda med utländsk bakgrund har inhämtats från 
Statistiska Centralbyrån (SCB). Uppgifter om personalkostnader har hämtats från kommunens 
ekonomisystem Agresso. Det som inte varit möjligt att ta fram ur IT-systemen har inhämtats genom 
uppgiftsinsamling från kommunens förvaltningar. Den statistik som presenteras gäller tillsvidareanställda 
och visstidsanställda med månadslön, om inte annat anges. 

Marianne Andrén och Linnéa Nilsson vid Stadsledningskansliet är huvudansvariga för den perso-
nalekonomiska redovisningen. 

STADSLEDNINGSKANSLIET 

Annica Dahlén 
Personalchef 
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Sammanfattning 

Verksamhetsmål 2020 

 Sjukfrånvaron ökade till 9,1 procent. Målet var att nå 7,2 procent.  

 Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 367,9 årsarbeten. Målet var att inte överstiga 
440 årsarbeten. 

 Andel medarbetare som nyttjat friskvårdsbidraget var 35,9 procent. Årets mål var 40 procent. 

Några fakta i korthet  

Anställda 
10 296 personer var tillsvidare- eller visstidsanställda den 1 november. 97,8 procent av de 
tillsvidareanställda har heltidstjänst. Timavlönade har utfört arbete motsvarande 368 årsarbeten. Anställda 
med utländsk bakgrund har ökat med en procentenhet till 32 procent.  

Kompetensutveckling  
Exempel på genomförda utbildningar som riktat sig till hela organisationen är medieträning och utbildning 
i direktupphandling. Riktade insatser till specifika grupper är till exempel utbildning i tillgängliga dokument 
och grundutbildning i våldsprevention. 

Attraktiv arbetsgivare 
Borås Stad har under året utsetts till ”Karriärföretag 2021”, är nominerad till ”Årets innovativa kommun” 
och till ”Årets employer branding-manager 

Personalomsättning  
Personalomsättningen sjönk från 9,4 procent till 7,1 procent. 

Löneläge  
Medianlönen för tillsvidareanställda ökade med 750 kr till 30 000 kr. Kvinnornas medianlön uppgår till 
99,7 procent av männens.  

Frisk organisation 
Uppföljning visar att screenade arbetsplatser haft i genomsnitt 17,8 procent lägre sjukfrånvaro under april-
december 2020 än Borås Stad som helhet. 

Helårsfriska medarbetare  
Andelen helårsfriska kvinnor har ökat vid sju förvaltningar och andelen helårsfriska män vid fem. Totalt 
ökar andelen helårsfriska medarbetare vid sju förvaltningar.  

Sjukfrånvaro 
Frånvaro på grund av sjukdom motsvarade 1 033 årsarbeten, vilket är en ökning med 210 jämfört med 
2019. Efter 60 dagars sjukskrivning är 97 procent av medarbetarna tillbaka i arbete vilket visar att aktiv 
rehabilitering har stor betydelse.  

Personalkostnaden  
Personalkostnaden var drygt 5,3 miljarder kronor. 

Chefer  
69 procent av cheferna är kvinnor. 14,2 procent av cheferna har utländsk bakgrund. 
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Uppdrag – Borås Stads strategier för kompetensutmaningen 

Fokus under året har varit att på bred front fortsätta arbetet med att möta kompetensutmaningarna på 
såväl kort som lång sikt. Delar av årets arbete redovisas här och uppgifterna är hämtade från nämndernas 
redovisning i Stratsys. Uppdraget som handlade om hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar 
beskrivs i avsnittet om kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 

Motivera äldre medarbetare att vara kvar efter 65 
Flera förvaltningar har använt medarbetarsamtalet för att kommunicera en positiv attityd till äldre 
medarbetare genom att visa på värdet av deras kunskap och erfarenhet. En del förvaltningar arbetar aktivt 
med att kontinuerligt se över arbetsuppgifter för att skapa möjlighet åt alla att klara sitt uppdrag. Det kan 
handla om tillfällig avlastning eller utökat ansvar beroende på den anställdes behov. Sociala 
omsorgsförvaltningen betonar till exempel vikten av att erfarna medarbetares kompetens tas tillvara på ett 
sätt som motiverar dem att bidra till förvaltningens stabilitet och utveckling. Avslutningssamtalet är ett 
annat exempel: ett samtal genomförs för att få information om vad som påverkar beslutet att välja 
pension. Förvaltningar lyfter fram att kompetensutveckling är viktig att erbjuda under hela 
anställningstiden oavsett ålder. Kommunstyrelsens beslut som ger möjlighet till lönetillägg för medarbetare 
som fyller 66 år används av flera förvaltningar. 

Motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid 
Heltidsmåttet är till för att främja jämställdhet, god arbetsmiljö och individens välmående. Förvaltningarna 
som har många medarbetare som väljer partiell tjänstledighet är väl medvetna om detta och arbetar för att 
motivera medarbetarna till heltidsarbete. Individ- och familjeomsorgsförvaltningen lyfter fram 
organisatoriska faktorer som kan motverka val av heltid. Vård- och äldreförvaltningen har arbetat i samma 
riktning och anställt en projektledare för att arbeta med heltid som norm. Inom projektet har flera faktorer 
lyfts fram som är viktiga för hela Borås Stads organisation. En bra arbetsmiljö, vikten av återhämtning och 
en långsiktigt hållbar arbetstidsförläggning är exempel på viktiga faktorer i omställningen till en 
heltidsorganisation. 

Organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron 
Förvaltningarnas arbete är huvudsakligen inriktat på rehabiliteringsprocessen. Det finns ett värde i att 
bredda perspektivet och arbeta mer aktivt med organisatoriska faktorer. Bland annat görs ett aktivt arbete 
med deltidssjukskrivning istället för heltidssjukskrivning. Vård- och äldreförvaltningen har satsat på 
internutbildning där HR utbildar cheferna i rehabilitering. Lokalförsörjningsförvaltningen lyfter fram ett 
exempel där ledningsgruppen kontinuerligt diskuterar arbetsbelastningens påverkan på sjukfrånvaron och 
Förskoleförvaltningen beskriver dialogen vid uppföljningar mellan chef, HR och ekonomer som en 
nyckelfaktor. Resultat från medarbetarenkäten har använts av flera förvaltningar som stöd för att 
identifiera och vidta åtgärder på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Organisationshälsas arbete, inom 
projektet Frisk organisation, har också nått ut till allt fler förvaltningar och verksamheter. 

Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid 
Det finns en medvetenhet om att digitalisering går hand i hand med verksamhetsutveckling och påverkar 
arbetssätt, förhållningssätt och rutiner för medarbetare, vilket i sin tur påverkar arbetsmiljön och 
kompetensbehovet på både kort och lång sikt. För att minska friktionen i övergången till ett digitalt 
arbetsliv ställs krav på kontinuerlig kompetensutveckling. Samtidigt kräver det nya kompetenser, inte 
minst inom förändringsledning hos chefer. Pandemin har bidragit till en snabb digitalisering under året 
och till en annan arbetssituation för de som fått ställa om till digitalt hemarbete. Arbetslivsförvaltningen 
har en målsättning att ge socialsekreterare mer tid för det sociala arbetet genom att införa digitala 
ansökningar för ekonomiskt bistånd. Sociala omsorgsförvaltningen har tagit fram en digital introduktion 
för kärnpersonal för att frigöra tid för enhetschefer och säkra kvalitén på introduktionen. Vård- och 
äldreförvaltningen har, tillsammans med nio andra kommuner, utsetts till modellkommun för att 
tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) stötta andra kommuner med kunskap om 
digitala tjänster och välfärdsteknik. 
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Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
Förvaltningarna visar en stor öppenhet för att erbjuda praktik och arbetsträning och på andra sätt hjälpa 
unga vuxna som ska in på arbetsmarknaden. Kompetensförsörjningsplaner hjälper till att synliggöra hur 
arbetsuppgifter kan differentieras och hur kompetenser kan användas mer effektivt. Validering och 
nyttjande av Omställningsfonden ses som instrument för att öka anställningsbarheten för flera grupper. 
En större utmaning är att hitta vägar för att skapa hållbara arbetsplatser som går längre än traditionell 
handikappanpassning eller enskilda integrationsåtgärder. Sociala omsorgsförvaltningens och 
Arbetslivsförvaltningens gemensamma projekt ”Fler vägar in” har använt modellen Universell utformning 
av arbetsplatser (UUA) som stöd för att öka tillgänglighet för personer med funktionssätt som påverkar 
deras möjlighet till anställning. 

Vägen framåt 

2020 var ett annorlunda år på många sätt. Ett år med pandemi har krävt omställning och inneburit 
påfrestningar för alla verksamheter på olika sätt. Vissa medarbetare har fått ökad medan andra upplevt 
mindre arbetsbelastning. Digitaliseringen har ökat markant liksom distansarbete för de som kunnat arbeta 
hemifrån. Allt sammantaget har ställt stora krav på nytänk, flexibilitet och ett aktivt arbetsmiljöarbete. 
  
Rubriken för 2020 kan liksom tidigare år anges med ett ord: kompetensförsörjning.  

Så klaras kompetensutmaningen  
Borås Stad har mycket att vinna på att förstå hur organisatoriska strukturer samt styrning/ledning har ett 
nära samband med villkoren på den enskilda arbetsplatsen eller arbetsgruppen. Det sker mycket bra arbete 
inom olika verksamheter men för att få full utväxling behövs ökad samsyn och större samverkan. 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tagit fram nio strategier för att hjälpa kommunerna att möta 
kompetensutmaningen. Borås Stad arbetar med dessa på olika sätt och uppdragen från personalekonomisk 
redovisning svarar mot många av strategierna. Det handlar om att stötta medarbetarnas utveckling, stärka 
ledarskapet och ge rätt förutsättningar för chef. Vidare att se vikten av att rekrytera bredare och använda 
befintlig kompetens rätt, att utnyttja tekniken smart och att söka nya samarbeten samt att prioritera 
arbetsmiljöarbetet, öka heltidsarbetet och förlänga arbetslivet. 

Nämnderna ska under 2021 fortsätta fokusera på att 

  arbetsmiljöarbetet genomsyrar samtliga ledningsnivåer i organisationen 

  arbeta för ett jämställt arbetsliv. 

  motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar. 

  motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  

  organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 

 genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. 

 öka anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens förfogande. 

Kommunstyrelsen fortsätter ta sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som innebär att 
med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla medarbetare och 
därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål. 
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1 Medarbetare 

Medarbetarna skapar kvalitet i arbetet varje dag och arbetsgivaren måste stödja och ge förutsättningar för 
dem att göra ett gott jobb. I avsnittet redovisas och kommenteras det som har med bemanning att göra. 
För den som vill ta del av mer statistik finns fler tabeller i slutet på avsnittet. 

1.1 Anställda 

Antalet tillsvidareanställda ökade under året med 159 personer. Personalgruppen med störst procentuell 
ökning är behandlingsassistenter/arbetsmarknadskonsulenter som ökat med drygt 44 procent. Framförallt 
är det arbetsmarknadskonsulenter som ökat vilket kan vara en spegling av en ökande arbetslöshet. Andra 
grupper där antalet tillsvidareanställda ökat är vårdbiträden med 23 procent, arbets- och fysioterapeuter 
samt övrigt lärararbete som ökat med drygt 12 procent. Exempel på personalgrupper som minskat i antal 
är ledningsarbeten och barnskötare. Fördelningen mellan män och kvinnor är oförändrad jämfört med 
tidigare år. 77 procent av de tillsvidareanställda är kvinnor och 23 procent är män. 

Medelåldern för Borås Stads tillsvidareanställda är 46 år. För kommunanställda i riket är motsvarande 
siffra 45 år (2019). 

97,8 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna har heltidsanställning. Åtta dispensansökningar för 
deltidsanställningar beviljades under året. Hälften av dessa gällde modersmålslärare, två gällde lärare inom 
kulturskolan (cirkus och textil). Resterande två dispensansökningar gällde tjänst som samordnare och 
tjänst som arkitektur/konstpedagog. 879 medarbetare har beviljats partiell tjänstledighet i enlighet med 
heltidsbeslutet vilket är 40 fler än föregående år. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för dessa 
medarbetare är 79,9 procent. 4,6 procent av männen har beviljats partiell tjänstledighet och de har en 
genomsnittlig sysselsättningsgrad på 78,3 procent. 11,5 procent av kvinnorna har motsvarande 
tjänstledighet med en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 80,1 procent.  

Inom de kommunala bolagen varierar andelen tillsvidareanställda med heltidsanställning. Totalt har Borås 
Djurpark AB lägst andel där 82 procent av kvinnorna och 93 procent av männen har heltid. Den största 
skillnaden sett till kön återfinns hos Fristadbostäder AB. Där har samtliga män men endast 60 procent av 
kvinnorna heltidsanställning. På Borås Kommuns Parkerings AB, Borås Elnät AB, Akademiplatsen i 
Borås AB och Viskaforshem AB är alla medarbetare anställda på heltid. 

 

Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när man varit 
visstidsanställd mer än två år under en femårsperiod. 2020 har 96 personer fått tillsvidareanställning enligt 
denna bestämmelse vilket är 45 personer färre än år 2019. 
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För att nå jämställdhet bland cheferna bör könsfördelningen motsvara den fördelning som finns för 
anställda totalt, det vill säga 77 procent kvinnor och 23 procent män. Det är en nivå som Borås Stad inte 
når då andelen kvinnliga chefer uppgår till 69 procent. Liksom tidigare år är andelen kvinnliga chefer störst 
på enhetschefsnivå men blir lägre högre upp i organisationen. Bland förvaltningscheferna har andelen 
kvinnor sjunkit från 38 till 34 procent.  

 

Medarbetare med utländsk bakgrund har ökat från 31 procent år 2019 till årets 32 procent. Männen ökar 
från 33 till 34,1 procent och kvinnorna från 30,3 till 31,4 procent. Behandlingsassistent, 
arbetsmarknadskonsulent är den personalgrupp som ökat mest från 15 till 27,5 procent. Drygt 70 procent 
av medarbetarna bland vårdbiträden samt städ, tvätt och renhållningsarbete har utländsk bakgrund. Chefer 
med utländsk bakgrund har minskat från 14,8 till 14,2 procent. I förvaltningarnas ledningsgrupper har 6 
procent utländsk bakgrund. Om kommunens medarbetare med utländsk bakgrund skulle avspegla Borås 
befolkningssammansättning av personer i yrkesverksam ålder med utländsk bakgrund skulle den utgöra 
34,7 procent.  

 

1 484 medarbetare har någon gång under året varit föräldralediga. Kvinnorna har i genomsnitt tagit ut 86,9 
dagar vilket är drygt 56 dagar fler än männens 30,3 dagar.  

2 542 medarbetare har under året tagit ut ledighet för vård av barn (VAB). 81 procent av de medarbetare 
som varit frånvarande på grund av VAB är kvinnor och 19 procent är män. Kvinnorna har i genomsnitt 
tagit ut 11,6 dagar vilket är drygt 3 dagar mer än männens 8,3 dagar. Skillnaden mellan kvinnors och mäns 
uttag av VAB har ökat med 0,9 dagar jämfört med föregående år. 

Andelen anställda inom olika verksamheter har förändrats marginellt jämfört med år 2019. Ledningsarbete 
har minskat med 0,5 procentenheter, teknikområdet har ökat med 0,3 procentenheter och socialt och 
kurativt arbete har ökat med 0,2 procentenheter. 
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1.2 Personalomsättning 

Personalomsättning uttrycks i procent av genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. En sund 
personalomsättning är när rörligheten bidrar till att behålla kontinuitet och kvalitet i verksamheten. En 
alltför stor rörlighet innebär ökad arbetsbelastning för de medarbetare som stannar kvar och 
verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet. Efter lite av en topp 2016 med en förhållandevis 
hög personalomsättning på 14 procent har den därefter sjunkit för att 2020 vara 7,1 procent. 
Konjunkturen på arbetsmarknaden och ett år med pandemi är naturligtvis yttre faktorer som bidragit till 
att rörligheten bromsat upp ganska snabbt. Ett aktivt arbetsmiljöarbete och goda utvecklingsmöjligheter är 
exempel på interna faktorer som bidragit till kontinuitet och kvalitet i verksamheterna.  

För personalgrupper med minst 100 anställda är det sjuksköterskor samt arbets- och fysioterapeuter som 
har den högsta personalomsättningen med 11,5 procent. Personal inom hantverkararbeten och personal 
inom städ, tvätt och renhållning är grupper där hälften av de som slutat avgått med pension.  
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De tre större chefsgrupperna: rektorer i grund- eller gymnasieskola, rektorer i förskolan och chefer inom 
äldreomsorgen har en personalomsättning på 6,0 procent, 9,3 procent respektive 6,3 procent. Liksom 
föregående år handlar den högre personalomsättningen för rektorer inom förskolan i första hand om 
pensionsavgångar.  

 

Under året har 1 240 medarbetare avslutat sin anställning . Av dessa är 314 registrerade som 
pensionsavgångar. Inom närmaste 10-årsperiod kommer 26 procent av dagens tillsvidareanställda att fylla 
65 år och 23 procent uppnår 67 år. För att klara framtida kompetensförsörjning finns ett stort värde i att 
få medarbetare att välja att arbeta längre.  

Inom teknikarbeten väntas fortsatt stora pensionsavgångar. Av hantverksarbetare uppnår, inom närmaste 
10-årsperiod, drygt 46 procent 65 års ålder och drygt 40 procent 67 års ålder. I två tredjedelar av de 31 
personalgrupperna kommer minst 20 procent av dagens medarbetare att ha uppnått 65 års ålder alternativt 
67 års ålder 2030.  

 

Antalet anställda i de kommunala bolagen varierar stort. En jämförelse mellan bolagen är därför omöjlig. 
Bättre är att jämföra bolagen var för sig över tid. Flertalet bolag visar liksom kommunens förvaltningar en 
lägre personalomsättning jämfört med föregående år. 
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Vad kostar personalomsättningen? 
Det finns ett stort värde i att sträva efter en balanserad personalomsättning. Bidrar rörligheten till att öka 
eller förnya kompetensen är personalomsättningen positiv. Men den blir negativ om återbesättningar tar 
lång tid eller om det finns svårigheter att hitta ersättare med rätt kompetens eftersom det leder till minskad 
kvalité och ökad belastning för de medarbetare som är kvar. Det är även viktigt att ha insikt i vad en 
rekrytering kostar. Det är många faktorer att ta hänsyn till och långt ifrån alla syns i den ekonomiska 
redovisningen. I en ekonomisk beräkning av personalomsättningen ska hänsyn tas till både 
återbesättningskostnader (rekrytering, upplärningstid) och kostnader för avveckling, som till exempel 
minskad eller förlorad effektivitet som uppstår under uppsägningstid och eventuell vakansperiod. Utifrån 
en personalekonomisk modell, som ekonomen Anders Johrén utvecklat, har kostnaderna delats upp i fyra 
olika områden: 

Rekryteringskostnader  

 Direkt kostnad för annonsering. 

 Indirekt kostnad för den tid de medverkande behöver lägga i rekryteringsprocessen (rekryterande 
chef, HR-avdelning, kollegor, fackliga företrädare).  

Introduktionskostnader 

 Tid för inledande introduktion första dagen, i form av aktiviteter som till exempel rundvandring, 
presentation och genomgång av övriga praktiska frågor. 

 Tid som chef och övriga kollegor lägger ned under första perioden för löpande handledning av den 
nyanställda. 

Inskolningskostnader 

 Kostnader för minskad effektivitet för den nyanställda och för den som ska handleda samt för annan 
personal som är delaktig under inskolningstiden. Det är alltså de kostnader som uppstår till följd av 
skillnaden på arbetsinsats mellan en erfaren medarbetare och en nyanställd.  

Avvecklingskostnader 

 Kostnad för minskad prestation från den som ska lämna. 

 Kostnad för förlorad effektivitet under vakansperiod minus insparad lönekostnad. 

Kostnaden för att ersätta medarbetare varierar mellan olika yrkesgrupper. Den största kostnaden är för 
tiden det tar att skola in nya medarbetare. Om man med hänsyn till ovanstående områden utgår från att en 
genomsnittlig kostnad för en extern rekrytering uppgår till 200 000 kr, vilket är lågt räknat, så är kostnaden 
för de 231 externa rekryteringar som gjorts under året drygt 46 miljoner kronor. 

1.3 Timavlönade 

Timavlönade uttryckt i årsarbeten är en av tre indikatorer som följs av kommunfullmäktige sedan många 
år. Målet för 2020 var att antalet timavlönade medarbetare anställda enligt avtalet allmänna bestämmelser 
(AB) inte skulle överstiga 440 årsarbeten. Utfallet för året blev 368 årsarbeten. Förskoleförvaltningen står 
för den klart största minskningen från 87 årsarbeten 2019 till 51 årsarbeten 2020. Ett annat exempel är 
Sociala omsorgsförvaltningen som minskat antalet timavlönade med nästan 10 årsarbeten. Resultatet har 
sannolikt påverkats av pandemin i två riktningar. För vissa förvaltningar kan situationen bidragit till en 
större restriktivitet med att ta in extra personal med hänsyn till risk för smittspridning. För andra 
förvaltningar har pandemin istället medfört ett lägre behov av ersättare. Till exempel kan 
distansundervisningen bidragit till att gymnasieförvaltningen minskat andelen timavlönade med nästan 5 
årsarbeten. 

Timavlönade medarbetare anställda enligt beredskapsavtalet (BEA) eller PAN-avtalet (personliga 
assistenter och anhörigvårdare) har utfört arbete som motsvarar 48 årsarbeten. 
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Korttidsfrånvaro, vård av barn och semester är exempel på faktorer som påverkar behovet av timavlönad 
personal. Det måste avgöras i varje enskilt fall när det är försvarbart att ta in eller avstå från att ta in 
timavlönad ersättare. En alltför restriktiv hållning kan leda till ökad sjukfrånvaro eller ökad 
personalrörlighet. 

För att få en bild av hur förhållandet mellan frånvaro och ersättare ser ut har en jämförelse gjorts mellan 
de mest personalkrävande verksamheterna förskola, skola, social omsorg, och äldreomsorg. För samtliga 
verksamheter har antalet timmar för sjukfrånvaro 1-14 dagar och tillfällig vård av barn (VAB) summerats. 
För äldreomsorg och social omsorg har även semester räknats med då dessa verksamheter har stort behov 
av ersättare även vid sådan frånvaro. Frånvarotimmarna har jämförts med antalet timmar utförda av 
timavlönade medarbetare. Jämförelsen visar att i äldreomsorg har 36 procent av frånvaron täckts med 
timavlönade medarbetare och i social omsorg är motsvarande siffra 26 procent. Inom förskola och skola 
har däremot 65 procent av frånvaron täckts med timavlönade. Även om jämförelsen inte ger en exakt bild, 
ger den en fingervisning och belyser vikten av att överväga vad det kan få för konsekvenser om man är 
alltför återhållsam med att ta in ersättare vid korttidsfrånvaro. 

Korttidsfrånvaro i förhållande till timavlönade uttryckt i årsarbeten 

Verksamhet Frånvaro Timavlönade 

Förskola 79 51 

Grundskola 88 58 

Social omsorg  157 42 

Äldreomsorg  452 164 
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1.4 Resursanvändning 

14 862 588 arbetstimmar utfördes under året vilket motsvarar 8 743 årsarbeten. Det innebär en 
nettoarbetstid på 72,8 procent av överenskommen tid. 

 

 

1 440 personer har inlöst övertid och saknar rätt till övertidsersättning. Deras övertid, så kallad TT-tid, 
registreras normalt inte i kommunens löne-/PA-system utan registreras som flextid.  

Vid årets slut fanns 107 432 sparade semesterdagar vilket innebär en semesterskuld för Borås stad på 
228 596 804 kr. Att ge förutsättningar och stimulera medarbetare att ta ut den lagstadgade semestern är 
viktigt på många sätt, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv. 
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1.5 Tabellavsnitt medarbetare 

Tabell 1.5.1 Anställda per nämnd 2020-11-01 

 Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsvidarean

ställda 
jämfört med 

föreg år 

Nämnd Kvinnor Män Kvinnor Män 

Arbetslivsnämnden 171 81 3 13 16 

Fritids- och folkhälsonämnden 108 75 8 9 -12 

Förskolenämnden 1 149 50 285 16 -23 

Grundskolenämnden 1 692 451 320 179 102 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 505 267 43 51 -16 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 218 55 6 5 -12 

Kommunstyrelsen inkl. Valnämnden 93 54 6 7 4 

Kulturnämnden 140 71 23 5 1 

Lokalförsörjningsnämnden 18 27 0 1 8 

Miljö- och konsumentnämnden 52 18 3 1 1 

Revisorskollegiet 2 3 1 0 0 

Samhällsbyggnadsnämnden 35 37 1 1 2 

Servicenämnden 98 270 10 23 21 

Sociala omsorgsnämnden 711 177 50 28 6 

Tekniska nämnden 47 90 0 3 6 

Vård- och äldrenämnden 1 782 381 187 80 55 

      

Totalt kommunen 6 821 2 107 946 422 159 

Tabell 1.5.2 Anställda per personalgrupp 2020-11-01 

 Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsvidarean

ställda 
jämfört med 

föreg år 

Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män 

Ledningsarbete 331 140 2 4 -36 

Handläggar- och administratörsarbete      

Handläggararbete 345 145 13 14 4 

Administratörsarbete 290 47 16 2 -4 

Vård och omsorgsarbete      
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 Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsvidarean

ställda 
jämfört med 

föreg år 

Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män 

Psykolog 10 4 0 1 2 

Sjuksköterska 228 29 5 0 3 

Undersköterska 1 104 180 76 12 -13 

Vårdbiträde 124 80 104 64 47 

Rehabilitering och förebyggande arbete      

Arbets- och fysioterapeut m.fl 95 16 0 0 14 

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare m.fl. 238 38 4 4 -3 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 68 33 6 2 45 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 480 134 35 23 -1 

Personlig assistent, anhörigvårdare 129 28 9 5 7 

Övrigt socialt och kurativt arbete 55 15 4 1 -2 

Skol- och förskolearbete      

Grundskollärare 611 149 108 78 -3 

Gymnasielärare 230 157 23 40 -9 

Förskollärare 788 35 202 13 35 

Fritidspedagog 56 20 89 44 3 

Övrigt lärararbete 222 90 29 16 39 

Barnskötare 408 17 92 5 -23 

Dagbarnvårdare 0 0 0 0 -1 

Elevassistent 167 83 36 23 10 

Övrigt skol- och förskolearbete 37 16 14 6 -1 

Kultur, turism och friluftsarbete      

Fritidsledare 33 39 5 11 -3 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 59 18 8 0 2 

Övrig kultur, turism och fritid 71 58 16 7 -1 

Teknikarbete      

Teknisk handläggare 33 22 4 1 0 

Ingenjör 27 69 0 2 2 
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 Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsvidarean

ställda 
jämfört med 

föreg år 

Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män 

Tekniker 13 69 0 2 -1 

Hantverkare m.m. 20 270 4 26 7 

Köks- och måltidsarbete 308 65 17 6 21 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 241 41 25 10 20 

      

Kod saknas 0 0 0 0 -1 

      

Totalt kommunen 6 821 2 107 946 422 159 

Tabell 1.5.3 Anställda (tillsvidare och visstid) med utländsk bakgrund i procent 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Ledningsarbete 14,5 13,4 14,2 

Handläggar- och administratörsarbete    

Handläggararbete 18,7 18,1 18,5 

Administratörsarbete 20,8 31,9 22,3 

Vård och omsorgsarbete    

Psykolog 10 20 13,3 

Sjuksköterska 20,6 31 21,8 

Undersköterska 48,9 70,7 51,9 

Vårdbiträde 67,5 80,9 72,6 

Rehabilitering och förebyggande arbete    

Arbets- och fysioterapeut m.fl 18,9 25 19,8 

Socialt och kurativt arbete    

Socialsekreterare m.fl. 26,5 51,2 30,1 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 26,7 29,4 27,5 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 28,1 33,5 29,4 

Personlig assistent, anhörigvårdare 43,9 48,5 44,8 

Övrigt socialt och kurativt arbete 19 18,8 18,9 

Skol- och förskolearbete    

Grundskollärare 20,2 23,1 20,9 
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Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Gymnasielärare 22,2 16,1 19,6 

Förskollärare 22,0 17,4 21,8 

Fritidspedagog 22,9 30,8 25,4 

Övrigt lärararbete 31,2 41,7 34,3 

Barnskötare 38,7 36,4 38,6 

Elevassistent 23,4 37,9 28,2 

Övrigt skol- och förskolearbete 23,2 50 31,3 

Kultur, turism och friluftsarbete    

Fritidsledare 32,4 60 48,3 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 24,2 5,6 20,2 

Övrig kultur, turism och fritid 11,5 17,5 14 

Teknikarbete    

Teknisk handläggare 16,2 9,1 13,6 

Ingenjör 11,1 14,5 13,5 

Tekniker 15,4 23,3 22,1 

Hantverkare m.m. 4,2 24,5 23 

Köks- och måltidsarbete 45,1 47,1 45,5 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 69,8 74,0 70,5 

    

Totalt kommunen 31,4 34,1 32 

Tabell 1.5.4 Hel- och deltidsanställda per personalgrupp i procent  

 Kvinnor Män 

Personalgrupp Heltid Deltid Heltid Deltid 

Ledningsarbete 99,7 0,3 100 0 

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete 97,9 2,1 99,3 0,7 

Administratörsarbete 92,4 7,6 88,9 11,1 

Vård och omsorgsarbete     

Psykolog 100 0 100 0 

Sjuksköterska 99,6 0,4 100 0 

Undersköterska 98,4 1,6 99,4 0,6 
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 Kvinnor Män 

Personalgrupp Heltid Deltid Heltid Deltid 

Vårdbiträde 99,2 0,8 96,2 3,8 

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m.fl 99,0 1,0 100 0 

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m.fl. 98,3 1,7 100 0 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 100 0 100 0 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 98,5 1,5 100 0 

Personlig assistent, anhörigvårdare 96,9 3,1 100 0 

Övrigt socialt och kurativt arbete 91,4 8,6 100 0 

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare 99,2 0,8 99,3 0,7 

Gymnasielärare 98,7 1,3 99,4 0,6 

Förskollärare 98,9 1,1 100 0 

Fritidspedagog 98,2 1,8 100 0 

Övrigt lärararbete 96,4 3,6 97,7 2,3 

Barnskötare 97,1 2,9 100 0 

Elevassistent 95,2 4,8 95,1 4,9 

Övrigt skol- och förskolearbete 94,6 5,4 93,8 6,3 

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare 87,9 12,1 97,4 2,6 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 89,8 10,2 100 0 

Övrig kultur, turism och fritid 93,2 6,8 100 0 

Teknikarbete     

Teknisk handläggare 100 0 100 0 

Ingenjör 100 0 98,5 1,5 

Tekniker 100 0 95,8 4,2 

Hantverkare m.m. 95,0 5,0 95,6 4,4 

Köks- och måltidsarbete 94,8 5,2 100 0 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 97,5 2,5 95,1 4,9 
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 Kvinnor Män 

Personalgrupp Heltid Deltid Heltid Deltid 

Totalt kommunen 97,7 2,3 98,2 1,8 

Tabell 1.5.5 Tillsvidareanställda chefer 2020-11-01 

Nämnd Kvinnor Män 

Arbetslivsnämnden 9 8 

Fritids- och folkhälsonämnden 16 8 

Förskolenämnden 53 4 

Grundskolenämnden 48 24 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 24 13 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 11 6 

Kommunstyrelsen inkl. Valnämnden 8 9 

Kulturnämnden 14 4 

Lokalförsörjningsnämnden 2 5 

Miljö- och konsumentnämnden 5 2 

Revisorskollegiet 0 1 

Samhällsbyggnadsnämnden 2 3 

Servicenämnden 9 29 

Sociala omsorgsnämnden 38 6 

Tekniska nämnden 3 13 

Vård- och äldrenämnden 79 10 

   

Totalt kommunen 321 145 

Tabell 1.5.6 Personalomsättning för personalgrupper med minst 100 tillsvidareanställda 

Personalgrupp Genomsnittligt antal 
anställda 

Antal externa 
avgångar 

Personalomsättning 
i procent 

Ledningsarbete 472 35 7,4  

Handläggar- och administratörsarbete    

Handläggararbete 465 30 6,5 

Administratörsarbete 327 23 7 

Vård och omsorgsarbete    

Sjuksköterska 253 29 11,5 



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2020 MEDARBETARE 

19 

Personalgrupp Genomsnittligt antal 
anställda 

Antal externa 
avgångar 

Personalomsättning 
i procent 

Undersköterska 1 258 108 8,6 

Vårdbiträde 187 16 8,6 

Rehabilitering och förebyggande arbete    

Arbets- och fysioterapeut m.fl 104 12 11,5 

Socialt och kurativt arbete    

Socialsekreterare m.fl. 264 23 8,7 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 100 9 9 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 606 48 7,9 

Personlig assistent, anhörigvårdare 153 7 4,6 

Skol- och förskolearbete    

Grundskollärare 749 40 5,3 

Gymnasielärare 390 23 5,9 

Förskollärare 799 56 7 

Övrigt lärararbete 289 22 7,6 

Barnskötare 433 29 6,7 

Elevassistent 243 9 3,7 

Kultur, turism och friluftsarbete    

Övrig kultur, turism och fritid 130 7 5,4 

Teknikarbete    

Hantverkare m.m. 292 23 7,9 

Köks- och måltidsarbete 359 16 4,5 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 273 14 5,7 

    

Totalt kommunen 8 733 620 7,1 

Tabell 1.5.7 Möjliga pensionsavgångar 2021-2030 

Område Antal pensionsavgångar Procent av antal 
tillsvidareanställda 

Ledararbete 148 30,9 

Handläggar- och administratörsarbete 242 29,7 

Vård och omsorgsarbete 469 27 

Rehabilitering och förebyggande arbete 24 21,9 
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Område Antal pensionsavgångar Procent av antal 
tillsvidareanställda 

Socialt och kurativt arbete 323 27 

Skol- och förskolearbete 733 24,1 

Kultur, turism och friluftsarbete 64 22,9 

Teknikarbete 438 37,3 

   

Totalt kommunen 2 441 27,6 

Tabell 1.5.8 Arbetade timmar av timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN 

  2020 

Personalgrupp 2018 2019 Kvinnor Män Totalt 

Ledningsarbete 0,8 1,4 0 0,5 0,5 

Handläggar- och administratörsarbete      

Handläggararbete 4,5 4,7 2,5 1,0 3,5 

Administratörsarbete 10,5 10,1 6,9 0,6 7,5 

Vård och omsorgsarbete      

Psykolog 0 0 0 0 0 

Sjuksköterska 3,7 3 2,7 0,3 3 

Undersköterska 56,3 47,1 36,1 7,7 43,8 

Vårdbiträde 133,8 111,2 72,4 38 110,4 

Rehabilitering och förebyggande arbete      

Arbets- och fysioterapeut m.fl 1,2 0,3 0 0 0 

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare m.fl. 8,7 5 1,6 1,6 3,2 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 0 3,2 3 0,7 3,7 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 26,1 46,8 23,7 13,9 37,6 

Personlig assistent, anhörigvårdare 9,3 9,1 5,4 4,1 9,5 

Övrigt socialt och kurativt arbete 1,7 0,8 0,1 0,8 0,9 

Skol- och förskolearbete      

Grundskollärare 1,3 0,5 0,1 0,1 0,2 

Gymnasielärare 1,8 0,7 0,2 0,4 0,6 

Förskollärare 0,9 0,7 0,1 0 0,1 
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  2020 

Personalgrupp 2018 2019 Kvinnor Män Totalt 

Fritidspedagog 0,2 0,2 0,1 0 0,1 

Övrigt lärararbete 108,7 107,4 57,7 15,4 73,1 

Barnskötare 0,5 1,2 0,5 0,3 0,8 

Elevassistent 3,6 0,8 0,1 0 0,1 

Övrigt skol- och förskolearbete 22,9 25,2 18,5 5 23,4 

Kultur, turism och friluftsarbete      

Fritidsledare 4,5 4,4 2,2 2,5 4,7 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 2,6 1,7 1,2 0,4 1,6 

Övrig kultur, turism och fritid 4,4 6,3 2,3 1,2 3,6 

Teknikarbete      

Teknisk handläggare 0,1 0 0 0,2 0,2 

Ingenjör 1,1 1,4 0,2 0,6 0,8 

Tekniker 0,4 0,6 0,8 1,5 2,3 

Hantverkare m.m. 11,8 10,9 1,0 7,2 8,2 

Köks- och måltidsarbete 22,5 23,5 15,7 7,6 23,4 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 2,8 2 0,7 0,4 1,1 

      

Totalt kommunen 446,6 430,3 255,8 112 367,9 
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2 Lön 

Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten och ska stimulera till 
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Borås Stads lönepolitik visar hur vi ska arbeta med lön och 
inkludera medarbetarna. Varje arbetsplats ska föra en dialog kring verksamhetens mål, resultat och 
lönekriterier för att skapa förståelse kring sambandet mellan mål, resultat och lön. Ett partsgemensamt 
arbete för att utveckla löneöversynsprocessen har genomförts för att stärka arbetet med lön som 
styrmedel. Utvecklingen av processen ska stärka cheferna i deras uppgift med lönesättning. 

Under 2018 startade en pilotgrupp för att testa decentraliserad löneinplacering vid nyanställning inom 
Hälso- och sjukvårdsverksamhetens yrkesgrupper. Projektet utvärderades under 2019 men på grund av 
pandemin blir det en fördröjning till 2021 innan möjlighet finns att utöka med ytterligare yrkesgrupper. 
Detta projekt tydliggör chefers mandat att styra och ta fullt ansvar för lönesättningen av medarbetarna. I 
lönearbetet är lönekartläggning och arbetsvärdering viktigt. Borås Stad har ett strukturerat arbetssätt som 
ger möjlighet att kartlägga och analysera lönerna utifrån ett helhetsperspektiv. 

Lön och förmåner påverkar förutsättningarna att rekrytera och attrahera nya medarbetare, men också 
förutsättningarna att behålla nuvarande medarbetare. I Borås Stad har flera förmåner tagits fram för att 
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Bland annat finns möjligheten att växla semesterdagstillägget 
till fler lediga dagar, bruttolöneväxling till pension, mentorsavtal, friskvårdsbidrag, fria bad och 
förmånscyklar. 

2.1 Lönepolitik 

Lönepolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för Borås Stad att rekrytera och behålla medarbetare 
med rätt kunskap och erfarenhet. Den ska bidra till att verksamhetens mål kan uppnås och att goda 
prestationer kan belönas. Det förutsätter att målen, såväl för verksamheten som för medarbetarna, är 
tydliga och går att följa upp. 

Borås Stad eftersträvar en ökad lönespridning och lönen ska differentieras med hänsyn till 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets krav samt resultat och 
prestation. Förutsättningarna för en god löneutveckling ska vara väl kända för samtliga medarbetare. 

I bilagorna till HÖK 20 med Allmän kommunal verksamhet (AKV) och Kommunal har parterna 
förbundit sig att under avtalsperioden ha dialog och uppföljning av lönenivåer, lönespridning och 
löneutveckling. Under avtalsperioden kommer arbetsgivaren och AKV föra dialog om lönespridning och 
lönekarriär med start hösten 2021. Dialogen följs upp med årliga avstämningar om utvecklingen inom 
angivna områden utifrån en eller några yrkesgrupper kopplade till AKV. Kommunal och arbetsgivaren har 
förbundit sig att tillsammans efter avslutad löneöversyn göra en uppföljning och analys av lönenivåer och 
lönestrukturer inom respektive yrke på kommunals avtalsområde.  

För arbetstagare på Kommunals avtalsområde som slutfört utbildning som efterfrågas av arbetsgivaren, 
ska samtal föras mellan medarbetare och chef om hur arbetsuppgifter och lön kan påverkas med hänsyn 
till arbetstagarens nya kompetens. 

Löneöversyn 
I löneöversyn 2020 gjordes särskilda satsningar på första linjens chefer, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och samtliga lärargrupper. I det centrala avtalet gjordes dessutom en särskild satsning på 
barnskötare, elevassistenter, undersköterskor, stödassistenter, boendestödjare, kock och personlig assistent 
med utbildning. 
Förvaltningscheferna ansvarade för analys av sin verksamhet, prioriteringar och åtgärder som behövde 
göras i löneöversynen utöver de centrala direktiven. Löneökningarna för samtliga avtalsområden 
motsvarade 2,79 procent. 
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Lönekartläggning och arbetsvärdering 
För att kvalitetssäkra den lokala lönebildningen och utifrån lagstiftning gör Borås Stad årligen en 
lönekartläggning med syfte att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Lönekartläggning 
görs endast på central nivå men analys görs på förvaltningsnivå. Detta är en viktig del av löneprocessen. 
Kartläggning görs av löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika arbeten. Det vill säga mellan 
medarbetare som utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter. Det görs också en kartläggning mellan 
kvinnor och män som utför likvärdigt arbete. Likvärdiga arbeten bedöms utifrån arbetets krav när det 
gäller arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Eventuella skillnader analyseras i syfte att upptäcka om de 
har ett indirekt eller direkt samband med kön. Resultatet redovisas i en handlingsplan. 

Arbetsvärdering genomförs på central nivå och är en del i den lagstadgade lönekartläggningen. Årets 
analysarbete har identifierat behovet av en översyn av yrkesgruppers grundkrav utifrån ett 
arbetsgivarperspektiv. En revidering av arbetsvärderingen påbörjades under våren 2020. Särskilt 
budgetfinansierad satsning har genomförts från och med 1 januari 2020 för förskollärare. Syftet med 
åtgärden är bland annat att öka lönespridningen för erfarna förskollärare. 

Övriga åtgärder för lön 

Mentorsavtal 
Inom några avtalsområden har kollektivavtal slutits som reglerar uppdrag som mentor inom följande 
yrkesgrupper: förskollärare, fritidspedagoger, samtliga lärargrupper, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och samtliga socionomgrupper med myndighetsutövning. Avtalen innebär att 
medarbetare som genomgår mentorsutbildning får ett lönepåslag på 500 kr samt ett lönetillägg på 1 500 kr 
per månad under tiden man har ett uppdrag som mentor. Under 2020 hade 75 medarbetare 
mentorsuppdrag. 

Erfarenhetssatsning 
Borås Stad har beslutat om en särskild erfarenhetssatsning för att minska personalomsättningen bland 
socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, psykiatrihandläggare, metodhandledare och 1:e 
socialsekreterare. Det innebär att medarbetare som tjänstgör två år eller längre med samma arbetsuppgifter 
inom Borås Stad erhåller ett lönepåslag. För de som arbetat två år är lönepåslaget 500 kr i månaden och 
efter fyra års arbete ökar lönepåslaget till 1 000 kr per månad. Verksamheterna bedömer att behovet inte 
är lika stort längre varför erfarenhetssatsningen kommer att upphöra 2021. 

Cyklar som personalförmån 
För femte året i rad finns förmånen att hyra cykel genom bruttolöneavdrag. En förmån som ger möjlighet 
till förbättrad hälsa och bidrar till en bättre miljö samt är en del av stadens budgetmål för att sänka CO2-
utsläppen. Vid utgången av 2020 hade 322 medarbetare hyrt totalt 380 cyklar. Det är 226 kvinnor och 96 
män som har förmånscyklar. När nuvarande avtal för förmånscyklar går ut under 2021 kommer en ny 
upphandling att genomföras. 

Lönetillägg för anställda 65+ 
Från februari 2017 finns möjlighet för förvaltningarna att besluta om lönetillägg om 3 000 kr per månad 
för medarbetare som fyller 66 år under kalenderåret. Lönetillägget kan användas för att behålla 
medarbetare och kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade grupper. Under 
2020 var det 66 månadsavlönade medarbetare som fick lönetillägget vilket är åtta fler än 2019. 
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Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar 
Borås Stad erbjuder medarbetare anställda under ett helt kalenderår möjlighet att växla 
semesterdagstillägget till extra lediga dagar. Medarbetare som är 39 år eller yngre får fem extra lediga dagar 
och medarbetare som är 40 år eller äldre får sex extra lediga dagar. Under 2020 var det 1 308 medarbetare 
som växlade semesterdagar, vilket motsvarar cirka 17 procent av de som har möjlighet att växla till extra 
lediga dagar. 

Årskort för kollektivtrafik 
Medarbetare i Borås Stad har möjlighet att köpa Västtrafiks årskort på avbetalning under 12 månader 
genom nettoavdrag på lön. Genom att utnyttja detta sparar medarbetaren två månadsavgifter jämfört med 
att köpa månad för månad. Kortet gäller för resor i 365 dagar och är inte personligt. Vid årets slut hade 
238 medarbetare köpt totalt 250 busskort. 

Rekryteringsbonus 
En bonus tilldelas medarbetare som kan tipsa en legitimerad lärare, sjuksköterska, arbetsterapeut, 
fysioterapeut eller socionom (till myndighetsutövande befattning) att söka och få en tillsvidareanställning i 
Borås Stad. Bonusen betalas ut när anställningen för den man tipsat om varat i ett år. Detta i syfte att 
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Under 2020 betalades totalt 34 rekryteringsbonusar ut à 
15 000 kr. 

2.2 Lönestatistik och lönespridning 

Medianlönen har ökat med 750 kronor jämfört med 2019 vilket motsvarar en medianlöneökning med 2,6 
procent. Totalt har medianlönen ökat med 25,8 procent eller 6 158 kronor under perioden 2012 till 2020. 

En jämförelse inom respektive personalgrupp visar att kvinnornas medianlön är högre än männens i 17 av 
totalt 31 personalgrupper. 

 

Vid lönekartläggningen som genomfördes i november 2020, där både tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda ingick, var kvinnornas lön i förhållande till männens 99,7 procent, en ökning från 2019 då 
motsvarande siffra var 97,6 procent. Diagrammet visar kvinnors lön i förhållande till mäns lön för 
tillsvidareanställda. Ingen hänsyn har tagits till befattningarnas olika arbetsuppgifter, krav på kompetens, 
ålder, erfarenhet och ansvar. 
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Lönespridningen1 för kvinnor är 16 800 kronor, för män 20 300 kronor och totalt för båda könen 17 800 
kronor. Den totala lönespridningen för tillsvidareanställda ökade med 900 kronor eller 5,3 procent jämfört 
med 2019. 

Medianlönen varierar stort mellan de kommunala bolagen. Då både antal anställda och verksamheter 
varierar mycket så bör jämförelsen göras över tid och inte mellan bolagen. I diagrammet har endast 
medianlön för de kommunala bolag som har mer än fem anställda tagits med. 

 

I sex av totalt tio bolag är kvinnornas medianlön högre än männens. 

 

                                                

1 Lönespridning är skillnaden mellan 90:e och 10:e percentilen 
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2.3 Tabellavsnitt lön 

Tabell 2.3.1 Medianlön i kronor per månad för tillsvidareanställd medarbetare 209-12-31. 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnors lön i 
förhållande  

till männens i 
procent 

Ledningsarbete 46 150 50 4000 47 176 91,6 

Handläggar- och administratörsarbete     

Handläggararbete 38 400 40 700 38 900 94,3 

Administratörsarbete 29 600 29 900 29 600 99,0 

Vård och omsorgsarbete     

Psykolog 45 300 44 550 45 300 101,7 

Sjuksköterska 36 500 36 800 36 500 99,2 

Undersköterska 26 805 25 896 26 660 103,5 

Vårdbiträde 22 829 21 630 22 472 105,5 

Rehabilitering och förebygg. arbete     

Arbets- och fysioterapeuter m.fl. 33 000 33 000 33 000 100,0 

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m.fl. 36 400 34 950 36 300 104,1 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 30 735 29 450 30 420 104,2 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 27 075 26 980 27 022 100,4 

Personlig assistent, anhörigvårdare 26 047 26 030 26 047 100,1 

Övrigt socialt och kurativt arbete 34 900 33 500 34 700 104,2 

Skola och förskola     

Grundskollärare 35 800 36 000 35 900 99,4 

Gymnasielärare 39 000 39 775 39 300 98,1 

Förskollärare 32 600 32 250 32 600 101,1 

Fritidspedagog 32 300 29 950 31 450 107,8 

Övrigt lärararbete 38 600 36 900 38 150 104,6 

Barnskötare 25 500 24 650 25 500 103,4 

Elevassistent 26 550 26 050 26 450 101,9 

Övrigt skol- och förskolearbete 34 800 27 100 31 400  128,4 

Kultur, turism och fritidsarbete     

Fritidsledare 26 425 26 660 26 560 99,1 
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Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Kvinnors lön i 
förhållande  

till männens i 
procent 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 29 700 30 250 29 750 98,2 

Övrig fritid, kultur, turism 30 850 30 275 30 500 101,9 

Teknikarbete     

Teknisk handläggare 37 700 37 300 37 600 101,1 

Ingenjör 37 600 39 000 37 800 96,4 

Tekniker 31 500 32 360 32 185 97,3 

Hantverkararbete 26 400 27 400 27 250 96,4 

Köks- och måltidsarbete 26 150 26 850 26 240 97,4 

Städ, tvätt och renhållningsarbete 24 125 24 375 24 175 99,0 

     

Totalt kommunen 30 000 30 100 30 000 99,7 

Tabell 2.3.2 Löneutveckling i procent för tillsvidareanställda 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kvinnor 3,3 2,5 2,3 2,6 3,2 4,4 3,1 2,8 3,1 

Män 4,0 2,4 2,3 2,3 1,5 5,5 1,7 1,7 1,3 

          

Totalt kommunen 3,4 2,5 2,3 2,5 3,1 4,4 3,3 2,6 2,6 

Tabell 2.3.3 Lönespridning för tillsvidareanställda per 31 december 

 10:e percentilen2 Median 90:e percentilen3 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Kvinnor 23 800 24 300 29 100 30 000 40 000 41 100 

Män 23 185 23 500 29 700 30 100 42 540 43 800 

       

Totalt kommunen 23 700 24 100 29 250 30 000 40 600 41 900 

 

                                                
2 10:e percentilen är den nivå under vilken 10 procent av lönerna återfinns. 
3 90:e percentilen är den nivå under vilken 90 procent av lönerna återfinns 
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3 Arbetsmiljö 

Hur viktigt arbetsmiljöarbetet är har synliggjorts än mer 
under det här året med pandemin och allt vad den fört med 
sig. Medarbetare skapar kvalitet i verksamheten varje dag, 
och arbetsgivaren måste stödja och ge förutsättningar för 
människor att göra ett gott jobb. Arbetslivet ska erbjuda 
var och en som arbetar trygghet, utveckling och god hälsa. 
Ett strategiskt arbetsmiljöarbete tar fasta på insatser utifrån 
både ett främjande, förebyggande och efterhjälpande 
perspektiv och måste finnas på alla ledningsnivåer. I Borås 
Stad används arbetsmiljö som ett paraplybegrepp där 
hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete och jämlikhetsfrågor 
ingår och interagerar med varandra.  

Forskning kring organisatorisk och social arbetsmiljö har successivt breddat bilden av vilka faktorer som 
har betydelse för hälsosamma arbetsplatser. Från ett snävare perspektiv på individer, medarbetare och 
första linjens chefer, sätts nu hela organisationen och dess omgivning i fokus. Sveriges företagshälsor 
(2019 och 2020) belyser hur den övergripande styrningen och ledningen har en stark påverkan på 
arbetsmiljön och poängterar vikten av att den högsta ledningen tar sitt ansvar för arbetet. Det finns behov 
av att synliggöra alla vinster som kommer utifrån ett gott arbetsmiljöarbete. Så som stärkt, 
arbetsgivarvarumärke, ökad kvalitet och produktivitet, en innovativ organisation och naturligtvis nöjda 
medarbetare. Men det är också viktigt att tydliggöra vad ohälsa egentligen handlar om. Det är inte 
acceptabelt att utsätta medarbetare för risker som går att undvika genom att främja, förebygga och åtgärda.  

Ett främjande arbetsmiljöarbete är en långsiktig process, ett förändringsarbete som rätt genomfört möjliggör 
för medarbetare att behålla och förbättra sin hälsa. Det kräver kontinuerlig och strategisk planering, ett 
tydligt ansvarstagande, bra kommunikation, resurser och målinriktade insatser. Det handlar inte om att 
undvika sjukfrånvaro, utan om att förstå vilka situationer, orsaker och sammanhang som kan ge effekter i 
sjukfrånvaro. Höga sjuksiffror är konsekvensen av något som sker på arbetsplatsen, men de ger inte hela 
bilden. Ändå är det oftast mot sjukfrånvaro och sjukskrivning som uppmärksamheten riktas. Det är viktigt 
att ta med fler personalindikatorer i diskussionen om den hållbara hälsosamma arbetsplatsen med friska 
medarbetare.  

I avsnittet presenteras först vilka personalindikatorer som Borås Stad arbetar med inom ramen för 
arbetsmiljöområdet och hur dessa definieras. Sedan kommer en redogörelse för årets utfall följt av en 
analysdel där utfallet också ställs i relation till forskning. Därefter förs ett resonemang kring vikten av god 
personalekonomi där det också redogörs för ekonomiska beräkningar på utvalda yrkesgrupper. Avsnittet 
fortsätter sedan med en redogörelse för arbetsmiljöarbetet över det gånga året och fångar upp främjande, 
förebyggande och efterhjälpande insatser inom friskvård, hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete samt arbetet 
med inkludering och icke diskriminering som sker inom ramen för lika rättigheter och möjligheter. Statistik 
över arbetsskador och tillbud presenteras liksom samarbetet med företagshälsovården.  

3.1 Personalindikatorer 

Långtidsfriska - Begreppet långtidsfrisk har använts sedan mitten av 90-talet, när forskningen för att hitta 
de positiva faktorer inom och utom arbetet som främjar hälsa och välmående tog fart. Begreppet bidrog 
till att lyfta fram arbetsorganisationen, företagskulturen, ledarskapet och medarbetarskapet som viktiga 
parametrar för en välmående arbetsplats. Det gjorde att fokus kunde förskjutas från individens sjuklighet 
till avgörande faktorer på organisationsnivå. Idag visar forskning allt tydligare att organiseringen av arbetet 
och den sociala arbetsmiljön har stor betydelse för arbetsmiljö och hälsa. Nyckeltalet långtidsfriska visar 
antalet medarbetare som inte har någon sjukdag under 2 år.  

Hälsa - Nyckeltalet hälsa visar antalet helårsfriska medarbetare under 1 år. Det hjälper till att flytta fokus 
från individens sjuklighet till faktorer på organisationsnivå som har betydelse för hälsa och välmående. Det 
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är ett nyckeltal som använts av Sveriges företagshälsor sedan 2007 och det finns därmed bra 
jämförelsedata. Fungerade som kommunfullmäktiges indikator fram till 2018. 

Frisktalet - Svarar för det som kan benämnas normal sjuklighet. Frånvaro på grund av sjukdom ligger i en 
genomsnittlig grupp människor någonstans mellan två och fyra procent. Omräknat till sjukdagar handlar 
det om ett spann mellan 0 och 5 sjukdagar på ett år. 

Sjukfrånvaro - Sjukfrånvaron i relation till arbetad tid. Denna siffra är enligt lag obligatorisk för alla 
Sveriges kommuner att redovisa för att möjliggöra nationella jämförelser. 

Rehabilitering inflöde - Antal påbörjade rehabiliteringsärenden. 

Rehabilitering återgång - Antal avslutade rehabiliteringsärenden. 

Personalomsättning – Personalomsättningen beräknas genom att dividera antalet externa avgångar med 
genomsnittligt antal tillsvidareanställda under perioden. Personalomsättning kan synliggöra brister i 
arbetsmiljön och är därför en viktig parameter vid bedömning om en arbetsplats är välmående.  

Sammanställning personalindikatorer i procent  

Nyckeltal 2017 2018 2019 2020 

    Mål Kvinnor Män Totalt 

Hälsa 30,9 29,1 28,8  19,7 30,0 22,2 

Långtidsfrisk 19,5 18,5 17,9  12,0 22,1 14,4 

Frisktal 55,5 53,8 55,3  37,5 47,9 40,0 

        

Obligatorisk sjukfrånvaro 7,3 7,4 7,3 7,2 9,9 6,9 9,1 

Sjukfall 13,9 14,2 14,5  19,7 15,1 18,5 

        

Rehabilitering - inflöde 1,2 0,9 0,9     

Rehabilitering - återgångar 0,5 0,4 0,5  0,6 0,7 0,6 

Personalomsättning (extern) 12,9 10,4 9,4  7,2 6,7 7,1 

3.1.1 Långtidsfrisk  

Nyckeltalet långtidsfrisk sjönk under året för både män och kvinnor. Under tvåårsperioden 2019-2020 har 
Borås Stad 14,4 procent långtidsfriska medarbetare. Det är det lägsta resultatet som uppmätts sedan 
mätningarna i slutet av 90-talet. En förväntad förändring utifrån det läge som råder i Borås och Sverige 
med pandemin och restriktionerna som införts till följd av den.  

3.1.2 Hälsa 

Nyckeltalet hälsa sjönk totalt för Borås Stad och totalt för både kvinnor och män. Andelen helårsfriska 
medarbetare ligger 2020 på totalt 22,2 procent, 19,7 procent av kvinnorna och 30 procent av männen. 
Precis som för långtidsfriska är det en rimlig nedgång utifrån rådande situation. Men detta nyckeltal 
tydliggör också att pandemin påverkat förvaltningarna på olika sätt. När vissa förvaltningar visar stora 
sänkningar i hälsa finns det även de som påvisar en ökning. Andelen helårsfriska kvinnor har ökat vid sju 
förvaltningar och andelen helårsfriska män vid fem. Totalt ökar andelen helårsfriska medarbetare vid sju 
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förvaltningar. En förklaring kan vara att restriktionerna att vara hemma vid minsta symptom på förkylning 
inte slagit lika hårt på förvaltningar med större möjligheter att arbeta på distans. En annan kan vara att 
restriktionerna generellt har gjort att människor inte träffas i stora gruppen och stannat hemma även vid 
lindriga symptom vilket har inneburit att medarbetare kunnat hålla sig friska från andra vanliga infektioner 
och säsongsinfluenser. Något som bekräftas av Folkhälsomyndigheten. Det har varit en stor nedgång 
nationellt av den typen av infektioner i år. Även Försäkringskassan stärker bilden av minskad förekomst av 
andra infektioner genom att de redogjort för ett minskat uttag av vård av barn. 

 

Utvecklingen av antalet helårsfriska medarbetare i Borås Stad är en spegling av den nationella minskningen 
av andelen helårsfriska i arbetslivet enligt Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex mätningar. 
De har följt helårsfriska arbetare i Sverige sedan 2007 och deras rapporter visar att de helårsfriska blir allt 
färre, de yngre är oftare frånvarande på grund av sjukskrivning medan de äldre friska går i pension. New 
public management lyfts fram av bland andra Annika Härenstam, professor emerita i arbetsvetenskap vid 
Göteborgs Universitet, som en bidragande faktor till denna negativa utveckling inom offentlig sektor.  

Borås Stads siffror visar att staden genom åren haft en hög andel friska medarbetare. Det är alltså en fullt 
rimlig förväntan att komma tillbaka till dessa nivåer. Inom hälso- och arbetsmiljöområdet lyfter det 
salutogena perspektivet fram tre begrepp som viktiga för att uppnå arbetshälsa; meningsfullhet, begriplighet 
och hanterbarhet. Studier från Kairos Future, Universum och liknande organisationer lyfter fram att 
kommuner och offentliga arbetsgivare erbjuder meningsfulla arbete. Borås Stad har påbörjat resan mot en 
mer tillitsorienterad styrning som 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 och långtidsfriska medarbetare kommer att öka.  

3.1.3 Frisktal 

Frisktalet sjunker under året liksom övriga nyckeltal för hälsoområdet. Samtliga åldersgrupper har en 
negativ utveckling. Den största förändringen står åldersgruppen 30 – 50. Gruppen har har tidigare år visat 
ett något högre utfall än övriga. I år ser man att grupperna närmar sig varandra totalt även om det fortsatt 
finns viss skillnad mellan kvinnor och män.   
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Frisktal per åldersintervall 

 2017 2018 2019 2020 

    Kvinnor Män Totalt 

29 år och yngre 52,4 52,0 50,5 38,5 41,3 39,4 

30-50 år 59,1 56,5 55,1 37,7 47,7 39,9 

51 år och äldre 52,1 50,9 48,6 37,5 51,8 40,6 

Totalt kommunen 55,5 53,8 55,3 52,2 47,9 40,0 

3.1.4 Sjukfrånvaro och sjuktal 

Det är tydligt att sjukfrånvaron påverkats av restriktionerna kring pandemin och dess konsekvenser. Borås 
Stad ökar som landet i övrigt och sjukfrånvaron stiger från 7,3 procent till 9,1 procent.  

 

Sjukfrånvaron ökar i samtliga åldersintervall för både kvinnor och män och kvinnorna har de högsta 
siffrorna. Gruppen yngre medarbetare, båda könen, ligger kvar på höga nivåer, en förändring som inte verkar 
vända. En ökad sjukfrånvaro i de yngre åldersgrupperna överensstämmer med den bild som Jobbhälsoindex 
(2019 och 2020) ser i hela landet. I deras rapport 2020:3 lyfter de fram en ålderseffekt utifrån pandemin. 
Deras undersökning, som är Sveriges största arbetsmiljöundersökning sett till antalet svarande, har visat på 
att en större andel yngre arbetstagare uppgett att de haft covid-19 jämfört med äldre arbetstagare. Vilket kan 
vara en förklaring till ökad sjukfrånvaro i den åldersgruppen. 

En annan effekt som kan ha påverkat sjukskrivning under året är oron för pandemin och dess 
konsekvenser. Denna oro bland medarbetare belyste jobbhälsoindex i en tidigare rapporter från i år 
(2020:1). I det materialet såg man en könsskillnad där kvinnor kände större oro än män för att bli smittade. 

Sjukfrånvaron i bolagen ligger generellt något lägre än för staden som helhet, undantaget är Borås 
Djurpark AB. Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medarbetare i bolagen från 1 till 
drygt 300 medarbetare. Det är därför inte lämpligt att jämföra bolagen med varandra utan istället studera 
förändringar över tid i respektive bolag. För bolagen redovisas sjukfrånvaro för de med fler än fem 
medarbetare. 
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Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger i år på 8,1 procent, jämfört med 6,5 procent 
för 2019. Det är en likartad ökning för flertalet kommuner i landet, Borås Stad inräknat. Pandemin har 
inneburit att sjukfallen ökat över hela landet men en stor del av dem har varit och är korta sjukskrivningar, 
upptill 14 dagar, vilket leder till att den längre sjukskrivningen inte påverkats på samma sätt. 
Försäkringskassan har statistik som visar att efter tre månaders ökning i samband med att pandemin nådde 
Sverige, började de längre sjukskrivningarna återigen minska från sommaren 2020 om än i långsam takt. 
Försäkringskassan följer utvecklingen över hela landet genom förändringar i sjukpenningtalet. Skillnaden 
mellan kvinnor och män har minskat sedan mars 2020 och sedan sommaren 2020 har kvinnornas 
sjukpenningtal fortsatt att minska medan mäns sjukpenningtal planat ut. Det är viktigt att den stora 
ökningen låg inom korta sjukskrivningar. Kan minskningen i inflödet till längre sjukskrivning fortgå 
begränsar det antalet sjukfall som potentiellt kan bli långa. Det är viktigt för både individer, arbetsgivare 
och Sverige som helhet.  

  
En av restriktionerna i pandemins spår är hemarbete där det är möjligt. Bland kommun och 
regionanställda har en fjärdedel arbetat hemifrån under pandemin. För Borås Stads del skulle det innebära 
drygt 2 000 medarbetare. Jobbhälsoindex tog med aspekten i den senare av rapporterna (2020:3). Här ser 
de en tydlig skillnad efter åldersgrupp. Av de som arbetat hemifrån, närmare 40 procent, upplever de äldre 
medarbetarna det mycket svårare att göra ett bra jobb på grund av distansarbetet jämfört med sina yngre 
arbetskamrater. De äldre upplever också större problem med sin arbetsmiljö än vad de yngre gör. Av de 
som inte haft möjlighet att arbetat hemifrån, ca 60 procent, anser en klar majoritet att möjligheterna att 
göra ett bra jobb har försämrats genom åtgärder på arbetsplatsen på grund av pandemin. Dessa faktorer 
påverkar utfall av upplevd arbetsmiljö och möjligen också ett negativt utfall i form av sjukskrivning och 
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upplevd arbetsbelastning. Som väntat upplever sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden i större 
utsträckning än övriga att arbetsbelastningen ökat som en följd av pandemin. Något som troligtvis gett 
negativ effekt på sjukskrivningstalen för dessa yrkesgrupper. Jobbhälsoindex visar dock att arbetsgivarna 
över lag får ett gott betyg för de åtgärder som vidtagits på grund av pandemin även om anställda inom 
vård och omsorg är något mindre nöjda än övriga.  

3.1.5 Sjukfrånvaro och sjukfall  

Nyckeltalet sjukfall stiger ordentligt under året. Från till 14.5 till 18.5. Tidigare år har förändringen varit 
någon tiondel men i år är det en rejäl ökning. Ökningen är större för kvinnor än män. Att det ser ut så 
befästs av Socialförsäkringsrapport 2020:8, en registerstudie från 2018-2019, där det tydliggörs att kvinnor 
har större risk än män att påbörja ett sjukfall. Handlar det om sjukfall med stressrelaterad psykisk ohälsa 
har kvinnor en ökad risk med hela 41 procent jämfört med män. Studien visar också att familjesituationen 
är en påverkansfaktor och att stressrelaterad psykisk ohälsa i form av utmattningssyndrom är vanligare då 
man har barn i förskole- och lågstadieåldern, tre till åtta år. Man tror att detta har att göra med balansen 
mellan arbete och familjeliv: om man både arbetar och tar stort ansvar för familjen så ökar risken för 
stressrelaterad psykisk ohälsa. Detta gäller både män och kvinnor, men drabbar fler kvinnor än män.  

Studien lyfter också fram att risken att bli sjukskriven generellt stiger efter 50-årsåldern, för att sedan avta i 
åldrarna över 60 år. Men för psykiatriska diagnoser är risken 10 till 15 procent högre i åldrarna 25–39 år 
för både kvinnor och män jämfört med åldersgruppen 45–49 år. Stressrelaterad psykisk ohälsa är vanligast 
förekommande i åldersspannet 30–39 år.  

3.1.6 Sjukfrånvaro och tidsintervall 

Den längre sjukfrånvaron (över 60 dagar) har inte förändrats nämnvärt utan ligger kvar på samma nivå 
som 2019. Troligtvis är den längre sjukfrånvaron inte lika påverkad av pandemin. Däremot synliggörs det 
tydligt att både kortidssjukfrånvaron (dag 1-14) och inflödet i de lite längre sjukfallen (dag 15 – 60) har 
ökat under året. 

 

Vid uppdelning av sjukfrånvaron i korttidssjukfrånvaro (dag 1-14) och långtidssjukfrånvaro (dag 15 eller 
längre) synliggörs det att män och kvinnor ligger relativt lika inom dag 1-14 men att fler kvinnor än män 
blir kvar i längre sjukskrivning. Sjukfrånvaron över 15 dagar visar att både män och kvinnorna hade en 
positiv trend med minskade siffror fram till 2019. I år har båda grupperna ökat, där männen procentuellt 
sett stått för den största ökningen. Männens längre sjukfrånvaro är tillbaka på samma nivåer som för fem 
år sedan.   
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3.1.7 Sjukfall för att beskriva inflödet i sjukfrånvaro  

Försämringar av arbetsmiljön på en arbetsplats slår vanligen igenom i sjukstatistiken först efter ett par år, 
vilket innebär att en arbetsplats där arbetsmiljön försämras kan ha rimliga sjuktal under lång tid. För att få 
en samlad bild av kort- och långtidssjukfrånvaron och belysa förändringar och skillnader inom och mellan 
yrkesgrupper används en matris. Matrisen visar om det handlar om lång- eller korttidssjukfrånvaro, 
arbetsmiljöförändringar i närtid eller dåtid. För att hålla fokus på organisatoriska faktorer som 
arbetsgivaren kan påverka jämför matrisen personalgrupper fördelade på yrken och kön.  

De siffror som används som indelningsgrund är från 2012. Dessa svarar bäst upp mot regeringens 
målsättning för rimlig sjukfrånvaro.  

 Många sjukfall (många sjuka personer) 
(> 13,6) 

Få sjukfall (få sjuka personer) 
(< 13,6) 

Högt sjuktal  
(många sjukdagar) 
( > 5,4) 

A 

Höga sjuktal och många sjukfall 

Placeras yrket i den här rutan tyder det på att 
något skapar ohälsa för de anställda. Då är 
det av betydelse att det görs en analys av 
arbetssituation och arbetsmiljö. Det är viktigt 
att poängtera att det inte nödvändigtvis är 
faktorer på arbetsplatsen som orsakar 
sjukfrånvaron. 

B 

Höga sjuktal och få sjukfall 

Placeras yrket i ruta B innebär det att det 
främst är långtidssjukskrivningar som ligger 
till grund för sjuktalet. Orsakerna finns troligt-
vis inte i den nuvarande arbetsmiljön, och det 
är därför viktigt att se till historiken samt att 
se över re- 
habiliteringsrutinerna. 

Lågt sjuktal 
 (få sjukdagar) 
(< 5,4) 

C 

Lågt sjuktal och många sjukfall 

Om yrket hamnar här visar det att hälsoläget 
försämrats relativt nyligen och troligtvis 
kommer att fortsätta att försämras om det 
inte sätts in åtgärder. En förklaring kan vara 
att det skett förändringar i arbetsmiljön 
/arbetssituationen. Än så länge är det främst 
korttidssjukskrivning som ligger bakom 
siffrorna.  

D 

Låga sjuktal och få sjukfall  

För de yrken som hamnar i den här rutan är 
hälsoläget troligtvis gott, men det kan vara bra 
att vara observant på viss sjuknärvaro. 
Önskescenariot är givetvis att flertalet 
yrkesgrupper hamnar här.  
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Placering i matrisen efter personalgrupp  

Personalgrupp 

Plac. 
Kvinnor 

2019 

Plac. 
Kvinnor 

2020 

Plac. 
Män 
2019 

Plac. 
Män 
2020 

Ledningsarbete D D D D 

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  D D D D 

Administratörsarbete  B B D D 

Vård- och omsorg     

Psykolog A A D D 

Sjuksköterska D A D C 

Undersköterska A A A A 

Vårdbiträde  A A A A 

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m.fl. A A A A 

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m.lf. A A D A 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent A A D A 

Stödpedgog, -assistent, vårdare A A B A 

Personlig assistent, anhörigvårdare B A D B 

Övrigt socialt och kurativt arbete B A D B 

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  D A D C 

Gymnasielärare  D D D D 

Förskollärare  A A C A 

Fritidspedagog  A A A A 

Övrigt lärararbete  B B D D 

Barnskötare  A A A A 

Dagbarnvårdare  - - - - 

Elevassistent  A A A A 

Övrigt skol- och förskolearbete  B B A C 

Kultur, turism och friluftsarbete     
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Personalgrupp 

Plac. 
Kvinnor 

2019 

Plac. 
Kvinnor 

2020 

Plac. 
Män 
2019 

Plac. 
Män 
2020 

Fritidsledare  A A A A 

Bibliotekarie, biblioteksassistent A A C A 

Övrig fritid, kultur, turism A A D D 

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  C D D D 

Ingenjör D D D D 

Tekniker  D D D D 

Hantverkararbete A A B A 

Köks- och måltidsarbete  B A B A 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  B A D B 

I Borås Stad, liksom i övriga riket, är sjukfrånvaron högst inom yrken där arbetsdagen bestäms utifrån 
någon annans behov och där det ställs höga emotionella krav. Många gånger omnämns dessa yrken som 
”kontaktyrken”. En utmaning med att arbeta inom ett så kallat kontaktyrke är att ens arbetsdag är styrd 
utifrån någon annans behov och att den egna kontrollen över arbetsuppgifterna därmed minskar. 
Kombineras detta med höga känslomässiga insatser från medarbetaren så ökar behovet av socialt stöd från 
chef och arbetsgrupp. I Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell lyfts sambanden mellan dessa 
faktorer fram som viktiga för välmående: krav och kontroll i balans tillsammans med gott socialt stöd är 
viktiga friskfaktorer för ett hållbart arbetsliv. Samvetsstress är också en faktor som kan spela in vid arbete 
inom kontaktyrken. Det handlar om den stress som skapas vid dåligt samvete, när man känner sig 
otillräcklig. Forskare vid Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet har kunnat påvisa att hög 
samvetsstress har samband med utbrändhet. Samvetet är en viktig drivkraft som hjälper oss att göra ett bra 
jobb. Men det kan också leda till stress, om vi i jobbet upplever att vi slits mellan andra människors behov 
och krav och vår egen förmåga att räcka till. Stöd från chefer och kollegor, samt möjligheten att kunna se 
sitt samvete som en tillgång kan dämpa stressen. Ibland hjälper det att förändra arbetssätt och rutiner. Det 
är viktigt att lyfta fram att om det ges rätt förutsättningar inom dessa så kallade kontaktyrken, så innehåller 
arbetet i sig friskfaktorer. ”Det brukarnära, ganska emotionellt krävande arbetet är något av det mest 
stimulerande och meningsfulla arbete som finns”, enligt Annika Härenstam, tidigare professor i 
arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.  

Matrisen visar främst att många yrken haft det tufft under året och att pandemin påverkat sjukfrånvaron 
för i stort sett samtliga yrkesgrupper. Några är kvar på samma nivåer och någon enstaka har förbättrat sina 
siffror. Matrisen synliggör som sagt att ohälsan är högst inom kontaktyrken och den visar att det inte är 
könet som är avgörande utan arbetsmiljön och de förutsättningar som råder inom yrket. Även män inom 
dessa så kallade kontaktyrken har hög sjukfrånvaro. Kommer man tillrätta med organiseringen av arbetet 
som påverkar arbetsmiljön så kommer också kvinnors överrepresentation i sjukskrivningsstatistiken att 
minska. Det visar på vikten av att se på statistiken utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  

3.1.8 Sjukfrånvaro och skilda arbetsmarknader 

Försäkringskassan (2018) lyfter fram att den könssegregerade arbetsmarknad, som innebär att kvinnor och 
män har olika arbetsförhållanden och villkor, är en viktig förklaring till skillnader i sjukfrånvaro. Rapporten 
tar upp flera studier kring arbetsmiljöns betydelse som visar att kvinnor och män som utsätts för samma 
situationer, arbetsuppgifter och belastningar påverkas på likartat sätt. Detta talar för att kvinnors ökade 
risk för ohälsa inte beror på att kvinnor skulle vara mer känsliga för påfrestningar utan att det handlar om 
utformningen av arbetsmiljön och arbetsuppgifterna. En större andel kvinnor, särskilt inom 
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kvinnodominerade yrken, rapporterar till exempel om högre krav och lägre resurser i arbetet samt höga 
psykologiska och emotionella krav, än vad män gör. Kvinnors sämre möjligheter till återhämtning i arbetet 
och till sömn och vila efter arbetet kan delvis förklara könsskillnader i sjukfrånvaro. Rapporter från 
Arbetsmiljöverket stärker resonemanget med stora könsskillnader på arbetsmarknaden. Hur avspeglar det 
sig på arbetsplatser i Borås Stad? Finns det skillnader i de uppdrag och förutsättningar som män respektive 
kvinnor har? Finns det hjälpmedel på arbetsplatserna som är bättre anpassade till det ena eller andra 
könet? Bemöts kvinnor och män på samma sätt? Erbjuds män och kvinnor lika villkor på arbetsplatserna? 
Erbjuds lika villkor för chefskap inom traditionellt mansdominerade verksamheter som inom traditionellt 
kvinnodominerade verksamheter? Matrisen synliggör att samma yrke i Borås Stad kan visa upp motsatta 
hälsolägen (placeringar i matrisen) när det presenteras uppdelat efter kön. Frågorna är därför rimliga att 
ställa.   

Nyckeltalsinstitutets analys (2020) indikerar att kvinnodominerande verksamheter inte bara har utmaningar 
utifrån kontaktyrken och relationskapande arbete med människor. Det är också inom dessa verksamheter 
som de stora arbetsgrupperna finns. De har i tidigare rapporter (Nyckeltalsinstitutet 2019) synliggjort en 
stark samvariation mellan storleken på arbetsgrupper, räknat som antal anställda per chef, och 
sjukfrånvaro. Arbetsgrupper med många underställda per chef har högre långtidssjukfrånvaro men även 
den korta sjukfrånvaron påverkas. Statistiken visar att det finns en större andel stora arbetsgrupper inom 
kvinnokodade verksamheter än i manskodade. I arbetsgrupper där chefen ansvarar för 30 eller 40 
medarbetare är det svårare att uppmärksamma om medarbetare mår dåligt, det är svårare att förebygga 
ohälsa och svårare att prioritera tid och andra resurser när medarbetaren väl blir sjuk.  

3.1.9 Rehabilitering, inflöde och återgång 

Ett tidigt agerande i rehabiliteringsprocessen är bästa sättet att förhindra en längre sjukskrivning. Det 
minskar efterföljande rehabiliteringsarbete och minimerar de konsekvenser som frånvaron får för 
individen, arbetsgruppen och verksamheten. I enlighet med Borås Stads rehabiliteringsrutiner ska ett 
rehabiliteringsärende påbörjas om individen har varit sjukfrånvarande vid fler än sex tillfällen de senaste 12 
månaderna, varit sjuk längre än 28 dagar eller om medarbetaren ber om det. I samtliga situationer behövs 
en bra dialog mellan medarbetare och chef och ett tidigt agerande. I rehabiliteringssammanhang tenderar 
ärenden att blir alltmer komplicerade ju längre tiden går, oavsett om orsakerna bakom sjukskrivningen är 
arbetsrelaterade eller inte.  

Rehabiliteringsbehov efter 28:e dagen – inflöde  

Inflöde 

Antal Nyckeltal inflöde1 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2020 1 556 269 1 825 1,4 0,6 1,0 

2019 1 515 228 1 743 0.9 0,4 0,9 

2018 1 522 248 1 770 1,1 0,5 0,9 

2017 1 570 214 1 811 1,4 0,6 0,9 

2016 1 519 237 1 756 1,1 0,5 1,0 

Tabellen beskriver rehabiliteringsbehovet när sjukskrivning pågått längre än 28 dagar. Vid denna gräns kan 
man anta att det finns ett rehabiliteringsbehov ur både ett hälsoperspektiv och ett verksamhetsperspektiv. 
Av alla sjukfall avslutas merparten, 91 procent, inom 14 dagar utan någon rehabiliteringsinsats. Ytterligare 
5 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 97 procent tillbaka i arbete. Endast 3 procent 
av sjukfallen blir kvar i en långtidssjukskrivning som kräver längre tid för rehabilitering och återhämtning 
innan återgång i arbete ska bli möjlig.  

                                                      

1 Antal sjukfall som påbörjar dag 29/totalt arbetad tid x 10 000 
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Rehabilitering – återgångar 

Återgångar  

Antal Nyckeltal återgång2 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2020 202 76 278 0,6 0,7 0,6 

2019 180 55 235 05 0,6 0,5 

2018 81 40 121 0,4 0,7 0,4 

2017 101 39 140 0,5 0,7 0,5 

2016 306 45 351 0,6 0,8 0,7 

Tabellen visar återgångar i arbete efter påbörjade rehabiliteringsutredningar. Uppgifterna är hämtade från 
förvaltningarnas rapportering om påbörjade och avslutade rehabiliteringsärenden.  

Statistiken visar att fler rehabiliteringsärenden har avslutats jämfört med tidigare år. Det är positivt och ett 
kvitto på förvaltningarnas aktiva arbete med rehabilitering. Av de avslutade ärendena står männen för en 
större andel än kvinnorna. En del av förklaringen kan finnas i själva sjukskrivningsorsaken. Psykiatriska 
diagnoser står för den största ökningen av nya sjukfall och är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i 
Sverige sedan 2014 och det är inom de kvinnodominerade verksamheterna som den psykiska ohälsan är 
störst. Psykiatriska diagnoser leder till längre sjukskrivningar än de flesta andra sjukdomar och 
sjukfallslängden relaterad till psykisk ohälsa har ökat över tid. Den stressrelaterade psykiska ohälsan står 
för en allt större del av sjukskrivningarna bland psykiatrisk diagnos, till exempel utmattningssyndrom, 
vilket ofta innebär halvårslånga sjukskrivningar enligt Försäkringskassan (Socialförsäkringsrapport 
2020:8). Enligt Riksrevisionen (2018 b) kan det också vara svårare att bedöma arbetsförmåga vid psykisk 
ohälsa vilket kan ha betydelse för sjukfallens längd och återgång i arbete.  

Forskning visar att män generellt får specialistremisser snabbare och det förs en diskussion om att män 
rehabiliteras utifrån arbete medan kvinnor rehabiliteras utifrån sin sociala situation. Borås Stad behöver 
dels analysera om det görs skillnad i rehabilitering mellan män och kvinnor, dels om det finns skillnader i 
återgång i arbete utifrån yrke och kön. För att kunna göra bättre analyser är det nödvändigt att samtliga 
förvaltningar använder Heroma varSAM i hanteringen av rehabiliteringsärenden. Det är också av betydelse 
att se över hur andra berörda parter, exempelvis den allmänna sjukvården och sjukskrivande läkare, 
reagerar och agerar i de ärenden som berör Borås Stads medarbetare. Den förvaltningsövergripande 
arbetsgruppen med uppdrag att arbeta för att minska ohälsan har under året tagit kontakt med både 
Försäkringskassa och rehabiliteringskoordinatorer inom allmän sjukvård för att hitta bättre arbetssätt. 
Arbetsgruppen ser även över hur Heroma varSAM kan optimeras och bli ett fullvärdigt stöd genom hela 
rehabiliteringsprocessen.  

3.2 Sjuklön och kostnader vid sjukfrånvaro 

Sjuklönekostnaderna för Borås Stad ökade under året till 153 miljoner kronor. En tydlig konsekvens av 
nästan ett helt år med pandemin. Noterbart är att fem förvaltningar i stort sett ligger kvar på samma nivåer 
som föregående år, medan de nio förvaltningar som har förhöjda kostnader ökar med i snitt 40 procent.  

Riksdag och regering har infört tillfälliga regler som skydd mot höga sjuklönekostnader. Ett skydd som 
innebär att arbetsgivare kan få stöd för ökade sjuklönekostnader, som kommit i spåren av pandemin.  

                                                      

2 Antal avslutade rehabiliteringsärenden/påbörjade rehabiliteringsärenden enligt förvaltningarnas inrapporterade uppgifter. 
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3.3 Värdet av god hälsa 

Det är viktigt att i resonemanget kring värdet av friska medarbetare vara medveten om att den kostnad 
som består av sjuklön endast är en del av de kostnader arbetsgivaren har vid en sjukskrivning. Övriga 
ekonomiska aspekter kring sjukskrivning och dess effekter på verksamheten fångas inte lika lätt. Det rör 
sig om kostnader för vikarier, nyrekryteringar, introduktion, personalomsättning, kvalitetssänkning m.m. 
Frånvaro ger produktions- och kvalitetsbortfall och rent krasst betalar kommunen för den som är 
frånvarande utan att få någon motprestation tillbaka. Man kan vända på resonemanget och se de positiva 
effekter som uppkommer av att ha friska medarbetare på plats, effekterna och värdet av god hälsa. 

 

 

 

 

 

+ Friska medarbetare 

- Sjuka medarbetare 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen beskriver möjliga konsekvenser av att ha hög sjukskrivning och möjliga vinster av att ha friska 
medarbetare.  
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I vissa verksamheter krävs det en vikarie när en medarbetare är sjukskriven vilket innebär att arbetsgivaren 
under korttidsjukfrånvaro betalar dubbelt för samma arbete. Om man dessutom utgår ifrån att den 
ordinarie medarbetaren är mer produktiv än vikarien så betalar arbetsgivaren en större summa pengar men 
får mindre arbete utfört. För de verksamheter där det inte sätts in någon vikarie betalar arbetsgivaren 
sjuklön utan att få någon motprestation tillbaka. En viktig effekt av att beräkna vad kort- och 
långtidssjukskrivning faktiskt kostar är att visa värdet av att ha medarbetare som är friska. För att illustrera 
vilka storheter det handlar om beskrivs två exempel.  

Vid en längre sjukskrivning har arbetsgivaren ingen kostnad för utbetalning av sjuklön men exemplen 
nedan visar att kostnaderna ändå kan vara höga. Vid långtidssjukfrånvaro rekryteras ofta en vikarie och 
denna tar då över den ordinarie medarbetarens arbetsuppgifter inklusive kostnader för lokal, utrustning 
med mera. I det fallet blir de stora utgifterna istället kostnader för rekrytering av vikarien och kostnader 
för rehabilitering av den sjukskrivna medarbetaren. En korttidssjukfrånvarodag kostar minst 10 procent av 
månadslönen och kostnaden för en långtidssjukfrånvaro på sex månader är minst 100 000 kr (Johrén, 
Högberg och Catasus, 2012).  

Exemplen visar de faktiska siffrorna vad gäller antal sjuktimmar för respektive personalgrupp. I 
beräkningen ingår medianlön, semesteravgift, sociala avgifter, OH-kostnad och produktionsstörning. 

Grundskollärare Kostnad kr/tim Sjuktimmar Total kostnad 

    

I arbete 446   

    

Sjuk dag 1-14 385 51 902 19 982 270 

Långtidssjuk dag 15-90 67 15 302 1 025 234 

    

Ord sjukkostnad + vikariekostnad vid korttidssjukfrånvaro 828 51 902 42 974 856 

Ord sjukkostnad + vikariekostnad vid långtidssjuk upp till 90 
dagar 

513 15 302 7 849 926 

 

Sjuksköterska Kostnad kr/tim Sjuktimmar Total kostnad 

    

I arbete 453   

    

Sjuk dag 1-14 392 17 871 6 987 561 

Långtidssjuk dag 15-90 69 5 753 396 957 

    

Ord sjukkostnad + vikariekostnad vid korttidssjukfrånvaro 840 17 871 15 011 640 

Ord sjukkostnad + vikariekostnad vid långtidssjuk upp till 90 
dagar 

522 5 753 3 003 066 

Det intressanta är skillnaden mellan frisk och sjuk. I exemplet med grundskollärare blir det en ökad 
kostnad med 385 kr per timme vid korttidssjukfrånvaro om det sätts in en vikarie. En ökad kostnad men 
arbetet blir utfört utan att övriga i arbetsgruppen behöver belastas extra. För en sjuksköterska är 
motsvarande siffra 392 kr per timme. Om man väljer att inte ta in någon vikarie borde det bli en 
produktions-/verksamhetsstörning i åtminstone samma storleksordning som vad den ordinarie skulle ha 
kostat. Om inte så är fallet bör man fråga sig vad den ordinarie gör när denna är på arbetet. 

3.4 Åtgärder för en god arbetsmiljö 

Arbetsmiljöarbetet kräver insatser utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande, efterhjälpande perspektiv och 
samspel mellan flera aktörer. Arbetsgivaren råder inte ensam över de faktorer som orsakar höga 
sjukskrivningstal. Här handlar det om både individ-, arbetsplats-, organisations- och samhällsnivå. Men de 
områden där arbetsgivaren styr och/eller har möjlighet att påverka, där ska också arbetsgivaren agera så 
bra det bara går.  
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Under 2020 har det bland annat öppnats upp en direktlinje till företagshälsovården för att stötta chefer i 
behov av krisstöd och enheten Organisationshälsa ställde resurser till förfogande för att kunna gå in med 
chefsstöd. Pausprogrammet Pausit har fått en större betydelse för alla som arbetat hemifrån och 
Priushealth har kunnat hjälpa och motivera medarbetare till att upprätthålla hälsosamma vanor i en 
situation där både den fysiska och psykiska hälsan påverkats.  

3.4.1 Främjande, förebyggande och efterhjälpande 

Frisk organisation  
Frisk organisation är ett projekt som sträcker sig över tre år (2019-2021) och arbetar med att förbättra den 
psykosociala arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron. Satsningen är ett stöd till förvaltningarna i arbetet 
kring sjukskrivning och dess påverkan på verksamheten. Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för 
sjukfrånvaro och öka kunskapen och medvetenheten i staden om vilka organisatoriska faktorer som bidrar 
till hälsa, både på grupp- och organisationsnivå. 

Under projektets andra år har enheten Organisationshälsa arbetat med de arbetsplatser som i ohälsotal och 
kostnader har de största utmaningarna. Utöver kartläggning/screening har arbetet inneburit stöd till 
arbetsplatser med t.ex. individuellt chefsstöd, grupputveckling, processhandledning och/eller andra 
insatser på grupp- och organisationsnivå. Totalt har enheten kartlagt den sociala och organisatoriska 
arbetsmiljön på 50 arbetsplatser på åtta av stadens förvaltningar. Övergripande återkoppling har också 
skett till uppdragsgivare, projektägare och förvaltningsledningar kring de generella utvecklingsområden 
man identifierat, där påverkansmöjligheten för förändring står att finna på förvaltningsnivå respektive 
Borås Stads nivå. Dessa kan beskrivas som organisatoriska förutsättningar som i första hand berör chefers 
förutsättningar men i förlängningen hela organisationen. Det handlar om introduktion, antal medarbetare 
per chef, stöd och samordning från stödfunktioner, tillgång till och stöd från närmsta chef samt forum för 
dialog, lärande och socialt stöd bland chefskollegor. För att arbeta vidare med chefers förutsättningar, togs 
under hösten 2020 beslut om att enheten tillsammans med intresserade förvaltningar ska arbeta med 
verktyget Chefoskopet. Detta möjliggörs genom samarbete med Sjuhärads samordningsförbund och 
projektet PR - Hälsa i hållbart arbetsliv. 

Pandemin har inneburit att uppdrag och stöd till arbetsplatser har fått skjutas fram eller ibland till och med 
ställts in. En del processer har kunnat fortgå enligt lagd plan medan andra har kunnat fortgå efter justering 
i arbetssätt. Under våren ställde enheten Organisationshälsa om och erbjöd individuellt chefsstöd och 
avlastning till ett antal arbetsgrupper som var extra belastade av pandemin. 

Projektet följs och utvärderas av extern part, RISE, (Research Institutes of Sweden). Fokus för årets 
utvärdering var att granska de screeningrapporter som enheten Organisationshälsa tar fram och jämföra 
dessa med de insatser som finns i arbetsplatsernas handlingsplaner. De arbetsplatser som gått igenom hela 
arbetsprocessen samt efterföljande uppföljningar var med i granskningen. Syftet med rapporten var att 
synliggöra lärdomar av arbetssättet för fortsatt utveckling av projektets arbete och det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i kommunen.  
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Procentuell förändring jämfört med referensmånad under 20183 

 

RISE visar i sin kvantitativa uppföljning att det skett en positiv utveckling för de grupper som enheten 
Organisationshälsa arbetat med. Fram till och med mars 2020 har både screenade enheter och Borås Stad 
som helhet en liknande utveckling. Därefter har gruppen av screenade arbetsplatser haft en markant lägre 
sjukfrånvaro än Borås Stad i jämförelse med respektive grupps referensmånad 2018. I genomsnitt har 
gruppen av screenade arbetsplatser under perioden april till december 2020 17,8 procent lägre 
sjukfrånvaro än Borås Stad som helhet.   

Beslutsstöd till chef 
Under året har ett beslutsstöd, Power-BI, byggts upp och implementerats i organisationen. Arbetet har 
letts av Stadsledningskansliet, Kvalitet- och utveckling och medarbetare från Personal- och förhandling 
har medverkat i utvecklingen av layout och begreppsdefinitioner samt påverkat vilken data och vilka 
nyckeltal som ska visas på personalområdet. Beslutsstödet kommer att stärka chefer och HR-
funktionernas arbete med att följa upp, analysera och agera på personalnyckeltal. 

SAM-i-Stratsys 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå är med en egen modul inbyggt i stadens styr- och 
ledningssystem, Stratsys. Modulen är ett chefsstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet som samlar alla 
aktiviteter, stödmaterial, tips och blanketter samt arbetsplatsens handlingsplan för det kontinuerliga 
arbetsmiljöarbetet. Medarbetarenkät, skyddsronder, arbetsplatsträffar, arbetet med lika rättigheter och 
möjligheter, mätstickan, medarbetarsamtal tillsammans med tillbud och arbetsskador är olika sätt att hitta 
risker och friskfaktorer på arbetsplatsen. Varje verksamhet ska regelbundet arbeta med att undersöka, 
riskbedöma, planera, genomföra och kontinuerligt följa upp åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Brister 
ska åtgärdas men huvudfokus ska läggas på att förebygga och främja en god arbetsmiljö.  

Borås Stads SAM-kalender ger en tydlig styrning i vad som ska göras enligt arbetsmiljölag och 
personalpolitik, den stärker likvärdighet och underlättar uppföljning av arbetsmiljöarbetet. I början av 
pandemin gjordes en del justeringar i SAM-kalendern med tydligt fokus på att prioritera riskbedömningar 
kopplade till pandemin, den ökade eller förändrade arbetsbelastningen samt måendet hos medarbetarna. 

Pausit 
Pausit är ett pausprogram på datorn för att motverka stillasittande och främja rörelse och återhämtning 
under arbetsdagen. Programmet har varit mer betydelsefullt än tidigare under 2020 på grund av att många 
nu arbetar hemifrån med en helt ny arbetsmiljö omkring sig. I snitt har det varit 800 aktiva användare per 
månad.  

PriusHealth 
PriusHealth är en digital hälsotjänst för att motivera livsstilsförändringar ur ett helhetsperspektiv på hälsa. 
Borås Stad får tillgång till tjänsten genom ett samarbete med Göteborgs och Lunds universitet. 

                                                      

3 Tabell hämtad från RISE rapport ”Kvantitativ uppföljning 2020” 



PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2020 ARBETSMILJÖ 

43 

Programmet har fått fler användare under året och har varit ett bra stöd för att bibehålla hälsan under de 
påfrestningar som tiden med pandemin inneburit och delvis kompenserat för de begränsade möjligheterna 
till ordinarie fritidsaktiviteter.  

Friskvårdsbidraget  
Friskvårdsbidraget som erbjuds medarbetare oavsett förvaltningstillhörighet och anställningsgrad är på 
max 2 000 kr per person och år. Det kräver att medarbetaren själv bidrar med 50 procent av kostnaden. 
Vikarier och timavlönad personal kan ta del av bidraget utifrån intjänade LAS-dagar. Under 2020 har detta 
varit en av Kommunfullmäktiges indikatorer med syftet att öka nyttjandegraden och få fler medarbetare 
att välja en aktiv fritid. För 2020 var målet att få minst 40 procent av medarbetarna att nyttja 
friskvårdsbidraget. Utfallet blev 36 procent. Under året har 3 698 medarbetare hämtat ut hela eller delar av 
bidraget, något färre än föregående år. Det är mycket möjligt att pandemin påverkat utfallet då nationella 
restriktioner begränsat träningsmöjligheterna, vilket indirekt har inneburit begränsad verksamhet för 
många träningsanläggningar under stor del av året. Totalt har 5 080 552 kronor betalats ut i 
friskvårdsbidrag.  

Fria bad  
Det har skett nära 12 500 fria bad vid kommunens bad/friluftsanläggningar fördelade mellan 
Stadsparksbadet, Borås Simarena, Dalsjöforsbadet och Sandaredsbadet. Det är en minskning med nästan 
10 000 bad jämfört med 2019. För baden debiterades förvaltningarna i år totalt 796 214 kr.  

Familjeföreläsning  
En inspirationsföreläsning anordnas varje vår i syfte att inspirera och motivera medarbetare. Till föreläs-
ningen får medarbetaren bjuda med sig en gäst, där av namnet Familjeföreläsning. Årets föreläsning var 
planerad till den 11 mars, samma dag som Folkhälsomyndigheten beslutade att begränsa större 
folksamlingar. Stadens krisledningsstab tog beslutet att ställa in föreläsningen.  

MerKraft  
Borås Stads personalklubb har uppdraget att genom ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang 
inspirera, aktivera och ge möjligheter till fritidsuppleveler för alla medarbetare. Restriktionerna under året 
har på grund av pandemin påverkat MerKrafts utbud. Aktiviteter har planerats om för att antingen ske 
digitalt, i begränsad anpassad form, utomhus eller helt enkelt ställts in.  

Rutin för skyddsorganisationen  
Rutin för skyddsorganisationen skulle implementeras på förvaltningarna under året. Arbetet startade men 
pausades sedan på grund av pandemin. Rutinen sätter fokus på skyddsområde, skyddsombud och 
huvudskyddsombud samt skyddskommittéuppgifterna.  

Rutin för alkohol- och drogmissbruk 
Rutin för alkohol- och drogmissbruk har reviderats under året. I samband med det uppdaterades också 
den behandlingsöverenskommelse som skrivs mellan medarbetare och chef. 

3.4.2 Roller och samarbetspartners 

Hälsoinspiratörer 
Hälsoinspiratörer verkar på den egna arbetsplatsen för att tillsammans med chef sätta fokus på arbets-
platsens främjande arbetsmiljö- och hälsoarbete. Idag finns det drygt 500 hälsoinspiratörer runt om på 
stadens arbetsplatser. Under året har samtliga träffar och nyhetsbrev varit på temat Hållbar hälsa.  

Skyddsombud 
Skyddsombudet är arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön. I uppdraget ingår att bevaka 
att arbetsgivaren uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete och delta i planeringen av 
arbetsplatsens arbetsmiljöarbete. Det har varit svårt under några år att rekrytera medarbetare till uppdraget 
som skyddsombud. Något som både fackliga organisationer och Borås Stad vill se en ändring på. Det 
optimala är att det finns ett skyddsombud på varje arbetsplats.  
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Medarbetarcentrum  
Medarbetarcentrum är en neutral resurs för tillsvidareanställda medarbetare med fokus på välmående och 
möjlighet till utveckling på arbetsplatsen. Medarbetarcentrum medvetandegör och fokuserar på 
möjligheter, utmanar, väcker mod och inspirerar medarbetare i vägval genom flera olika tjänster.  

Aleforsstiftelsen  
Aleforsstiftelsen Borås Stads samarbetspartner vid alkohol- och drogärenden. De är behjälpliga med stöd 
vid översyn av rutin, utbildning inom riskbruk, missbruk och beroende, ger stöd till chef/HR vid 
behandling och tar emot medarbetare vid sitt behandlingshem och erbjuder öppenvård efter behov.  

Försäkringskassan 
Samverkan med Försäkringskassan sker genom en överenskommelse som revideras vartannat år. 
Överenskommelsen hanterar till exempel möjlighet till avstämningsmöten kring rehabiliteringsärenden. 
Försäkringskassan är en viktig part i samarbetet mellan Närhälsan och Borås Stad. Årets revidering har 
inneburit ett tydligare fokus på aktiva åtgärder. 

3.5 Arbetsskador och tillbud 

Arbetsrelaterad ohälsa kan ta sig många olika uttryck. I Sverige har antalet anmälningar och 
arbetssjukdomar som orsakats av stress och hög arbetsbelastning fördubblats enligt Arbetsmiljöverket. 
Rapporteringen av arbetsskador och tillbud är ett sätt att uppmärksamma risker i det dagliga arbetet och 
utgör ett viktigt underlag för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det vilar ett stort arbete på 
skyddskommittéerna liksom på chef, skyddsombud och medarbetare att agera lärande utifrån de 
arbetsskador och tillbud som uppstår. 

Ibland kan det vara svårt att avgöra när ett tillbud har skett och om det är en händelse som ska rapporte-
ras. Definitionen på ett tillbud är att det är en händelse som skulle kunna leda till olycksfall eller ohälsa. 
Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska dessutom alltid anmälas till Arbetsmiljöverket. 
Tillbuds- och arbetsskaderapporteringen har varit ett viktigt verktyg under pandemin, vilket också satts på 
prov och behövt förtydligas både från SKR och Arbetsmiljöverket.  

 

Arbetsmiljöverket beskriver förhållandet mellan arbetsskador, tillbud och riskabla förhållanden/beteenden 
som en pyramid. En väl genomförd riskbedömning och skyddsrond är viktiga friskfaktorer och förebygger 
tillbud och arbetsskador. En god säkerhetskultur fungerar som en stödjande struktur i det främjande 
arbetsmiljöarbetet.  

Antalet anmälda arbetsskador uppgick i Borås Stad 2020 till totalt 779 stycken, en minskning med 200 
anmälningar jämfört med 2019. Den i särklass vanligaste orsaken för både kvinnor och män är ”skadad av 
person”. Den står för drygt 35 procent för båda könen. För kvinnornas del är ”skada på grund av fall” den 
näst vanligaste på 14 procent, medan den näst vanligaste för männen är ”skada på grund av fordonsolycka 
eller påkörning”, även den på 14 procent. Det har rapporterats in 57 arbetsskador som orsakats av kontakt 
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med smittämne. Dessa kan samtliga relateras till den pågående pandemin och absoluta merparten kommer 
från vård och äldreförvaltningen.  

Antalet anmälda tillbud har minskat till 883 jämfört med 1 142 år 2019. Utifrån Arbetsmiljöverkets 
pyramidmodell blir det tydligt att en organisation som har nästan 900 tillbud på ett år har väldigt många 
riskabla förhållanden och beteenden att arbeta med. Bland tillbuden är ”hotsituation” den vanligaste 
orsaken på drygt 50 procent. Sedan följer ”tidsbrist och stress” samt ”brister i arbetsorganisationen”, 
inkluderat båda könen på 17 respektive 10 procent.  

Under året har implementering av AFA:s system IA för rapportering av tillbud och arbetsskador påbörjats 
och från och med årsskiftet 2020/2021 rapporterar samtliga förvaltningar i det nya systemet. 
Utvärderingen av piloten från 2019 var mycket positiv och det finns en förhoppning att fler tillbud och 
arbetsskador ska rapporteras in och hanteras på ett korrekt sätt. Målsättningen är att organisationen nu ska 
ha bättre förutsättningar för att agera främjande, förebyggande och lärande utifrån rapporteringen. Allt för 
att undvika att dagens arbetsmiljö leder till framtida arbetsskador och sjukskrivningar.  

 

3.6 Jämställdhet och likabehandling 

Jämställdhet innebär att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och möjligheter. Jämlikhet innebär att 
alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, skall ha samma rättigheter och 
möjligheter. Att arbeta med jämlikhet och likabehandling är en självklar del inom arbetsmiljöarbetet och 
innebär att arbeta med diskrimineringsfrågor och skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna. Att 
skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering är en viktig del i arbetet med att attrahera, rekrytera och 
behålla rätt kompetens.  

Nyckeltalsinstitutet (rapport 2019 och 2020) belyser att korttidssjukfrånvaro kan hanteras utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv men att långtidssjukfrånvaro i mångt och mycket bör hanteras utifrån ett 
jämlikhetsperspektiv. Skillnaden mellan kvinnor och män när det kommer till långtidssjukfrånvaro är stor. 
Kvinnor har i det närmaste dubbelt så hög långtidssjukfrånvaro som vad män har. Nyckeltalsinstitutet för 
ett resonemang där de tydligt kopplar den högre långtidssjukfrånvaron till storlek på arbetsgrupper och de 
anser vidare att det är detta som är arbetsmarknadens största jämställdhetsfråga.  

IFAU, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har i uppdrag att följa upp och 
utvärdera arbetsmarknadseffekter inom socialförsäkringsområdet. De forskar bland annat på sambandet 
mellan hälsa och sjukfrånvaro, rehabilitering tillbaka till arbetslivet och hälsans samband med 
arbetskraftsdeltagande och produktivitet. IFAU slår fast att kvinnor är borta från arbetet längre och 
inlagda på sjukhus längre än män vid samma diagnos. Slutsatsen är att det inte bara är den enskildes ohälsa 
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eller upplevda hälsa som avgör. Det är även en fråga om inställning till sjukskrivning hos såväl individen 
som arbetsgivaren och sjukvården. Det kan alltså finnas skäl att anta att skillnaderna i synen på kvinnors 
och mäns arbete och ohälsa befästs av arbetsgivare, myndigheter och hälso- och sjukvården.  

Oavsett vilka förklaringar som finns till kvinnors högre sjukfrånvaro är det viktigt att den inte betraktas 
som norm. Kvinnors sjukfrånvaro ska inte behöva vara högre än mäns, vad den än beror på. Annika 
Härenstam, tidigare professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, förstärker det här 
resonemanget. Enligt Härenstam är det inte könet som skapar ojämställdheten, det är organiseringen av 
arbetet som gör det. Nyckeltalsinstitutets understryker detta genom att beskriva samvariationen mellan 
långtidssjukskrivning, stora arbetsgrupper och kvinnodominerade verksamheter. Det som idag benämns 
som kvinnors arbetsmiljö är i själva verket en konsekvens av hur arbetsmarknaden är könssegregerad och 
organiserad och det finns systematiska skillnader mellan mans- och kvinnodominerade verksamheter.  

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. Beslutet om heltid som norm togs utifrån ett tydligt fokus på jämställdhet. Men det 
finns mycket kvar att göra inom jämställdhetsarbetet. Sveriges Kommuner och Regioner tog 2020 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 har varit det arbetet som påbörjats under året inom ramen för 
Mänskliga rättigheter tillsammans med Emerga Institute som är ett företag för utbildning, utvärdering 
samt kartläggning inom området. Ett förvaltningsövergripande arbete underledning av 

Stadsledningskansliet, Kvalitet och utveckling. En del i arbetet är att synliggöra Borås Stads viktiga 
uppdrag som arbetsgivare. Genom ett internt aktivt 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. Liksom med det övriga 
arbetsmiljöarbetet är det av stor vikt att samtliga hierarkiska nivåer i organisationen lyfter fram och agerar i 
de här frågorna. Jämlikhetsarbetet är inte något som enbart medarbetare och första linjens chef ska eller 
kan lösa på egen hand.  

3.7 Företagshälsovård 

Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta Borås Stad som arbetsgivare i hälso- och arbetsmiljöarbetet. 
Avonova blev ny leverantör av företagshälsovårdstjänster till Borås Stad inför 2020, med avtalsstart 2020-
01-01. Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänster inom arbetsmiljö och rehabilitering. Chefscoachning/ 
chefshandledning, ledningsgruppsutveckling samt team-/grupputveckling har lyfts ut i separata avtal med 
leverantörer som är specialister inom dessa områden. I och med en ny leverantör innebar årets första 
månader dels ett avslut med tidigare leverantör Feelgood och dels en nystart på samarbetet med Avonova. 
Under en övergångsperiod pågick uppdrag hos båda leverantörerna parallellt för att säkerställa att bytet av 
leverantör inte inverkar negativt på ärenden som rör den enskilda medarbetaren.  

Kostnaden för företagshälsovårdstjänster under 2020 uppgick till cirka 4,8 miljoner kronor och är på 
grund av övergångsperioden delad mellan Feelgood och Avonova. Av dessa har merparten, 78,5 procent 
gått till efterhjälpande åtgärder jämfört med 19,8 procent till förebyggande insatser. Främjande insatser når 
endast upp till 2 procent. Fördelningen har en stark övervikt åt efterhjälpande åtgärder men det har skett 
en förflyttning åt det förebyggande hållet. 2018 gick 90 procent av Borås Stads samlade insatser för 
företagshälsovård till efterhjälpande åtgärder. Därför är årets förflyttning mycket positiv utifrån den 
situation som varit. Det är tjänster på individnivå som används mest till exempel stödsamtal. 
Psykolog/psykoterapeut är den profession som använts mest, följd av företagsläkare och 
företagssköterska. Det är ett väntat scenario mot bakgrund av den tuffa psykiska belastning som varit 
under det här året inom flera stora verksamhetsområden. Det stämmer också överens med tidigare år att 
psykisk ohälsa är det som merparten av rehabiliteringsärendena handlar om. 
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3.8 Tabellavsnitt arbetsmiljö 

Tabell 3.8.1 Sjukfrånvaro per personalgrupp i procent av ordinarie arbetstid 

Personalgrupp 2018 2019 

2020 

Kvinnor Män Totalt 

Ledningsarbete  2,8 2,3 2,8 2,0 2,6 

Handläggar- och administrationsarbete      

Handläggararbete  3,8 4,5 4,8 4,4 4,7 

Administratörsarbete  6,0 6,7 8,2 10,6 8,5 

Vård- och omsorgsarbete      

Psykolog 7,7 13,5 15,1 0,8 10,6 

Sjuksköterska 7,4 7,1 8,8 5,2 8,4 

Undersköterska 11,6 11,9 14,8 9,8 14,1 

Vårdbiträde  8,8 9,8 13,7 9,4 12,1 

Rehabilitering och förebyggande arbete      

Arbets- och fysioterapeut m.fl. 9,2 7,9 12,6 8,4 12,0 

Socialt och kurativt arbete      

Socialsekreterare m.fl. 6,7 6,1 8,2 4,7 7,6 

Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 7,3 11,0 12,0 9,0 11,1 

Stödpedagog, -assistent, vårdare 10,3 9,9 12,9 9,1 12,0 

Personlig assistent, anhörigvårdare 6,5 5,2 10,4 6,1 9,5 

Övrigt socialt och kurativt arbete 5,5 5,7 5,8 6,2 5,9 

Skol- och förskolearbete      

Grundskollärare  3,9 3,8 5,5 4,4 5,3 

Gymnasielärare  4,4 3,5 2,9 1,8 2,4 

Förskollärare  9,5 9,6 12,2 8,3 12,0 

Fritidspedagog  7,8 7,3 11,4 8,9 10,6 

Övrigt lärararbete  4,5 4,9 7,1 4,6 6,4 

Barnskötare  10,0 10,4 12,3 14,8 12,4 

Dagbarnvårdare  16,9 37,6 60,7  60,7 

Elevassistent  7,7 7,5 12,7 9,3 11,5 

Övrigt skol- och förskolearbete  7,1 8,2 5,6 4,1 5,1 

Kultur, turism och friluftsarbete      
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Personalgrupp 2018 2019 

2020 

Kvinnor Män Totalt 

Fritidsledare  9,0 9,6 19,9 8,9 13,4 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 6,7 6,4 9,4 5,5 8,5 

Övrig fritid kultur turism  5,0 4,5 7,0 4,1 5,6 

Teknikarbete      

Teknisk handläggare  5,9 4,1 3,8 0,6 2,6 

Ingenjör 2,5 3,9 2,7 3,3 3,1 

Tekniker  4,4 2,9 3,3 3,7 3,6 

Hantverkararbete  7,0 6,9 14,6 10,8 11,2 

Köks- och måltidsarbete  7,2 6,8 8,9 8,9 8,9 

Städ tvätt och renhållningsarbete 7,3 7,4 8,9 10,0 9,1 

      

Kod saknas 0,1 0,6 0,1 0,1 0,1 

      

Totalt kommunen 7,4 7,3 9,9 6,9 9,1 

Tabell 3.8.2 Sjukfrånvaro per nämnd i procent av ordinarie arbetstid  

Nämnd Kvinnor Män Totalt 

Arbetslivsnämnden 6,9 9,6 7,9 

Fritids- och folkhälsonämnden 10,4 8,2 9,5 

Förskolenämnden 11,6 10,0 11,5 

Grundskolenämnden 8,2 6,4 7,7 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 4,7 3,5 4,3 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 8,7 7,4 8,4 

Kommunstyrelsen inkl. Valnämnden 3,7 20, 3,1 

Kulturnämnden 7,0 2,9 5,6 

Lokalförsörjningsnämnden 19,6 4,1 10,1 

Miljö- och konsumentnämnden 5,4 6,8 5,8 

Revisorskollegiet 2,0 0,0 1,0 

Samhällsbyggnadsnämnden 6,0 2,6 4,3 

Servicenämnden 7,3 6,1 6,4 

Sociala omsorgsnämnden 11,4 8,0 10,7 
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Nämnd Kvinnor Män Totalt 

Tekniska nämnden 8,1 11,0 10,2 

Vård- och äldrenämnden 12,8 8,6 12,0 

    

Totalt kommunen 9,9 6,9 9,1 

Tabell 3.8.3 Sjukfrånvaro bolag i procent av ordinarie arbetstid 

Bolag 2017 2018 2019 

2020 

Kvinnor Män Totalt 

AB Bostäder i Borås 5,5 5,0 4,8 5,6 4,84 5,1 

Borås Djurpark AB 8,1 8,2 14,6 10,0 12,0 11,0 

Borås Elnät AB 2,8 3,6 2,9 6,6 0,7 2,4 

Borås Energi och Miljö AB 4,7 4,5 4,6 4,6 4,7 4,7 

Borås kommuns Parkerings AB 5,1 5,8 6,0 2,5 8,1 5,2 

Borås Regionen Sjuhärads 
kommunalförbund 

 3,2 1,9 3,2 0,5 2,3 

BoråsBorås TME AB   3,2 8,0 3,0 7,0 

Fristadbostäder AB   3,3 8,0 4,3 5,6 

Inkubatorn i Borås AB 3 4 3   0,3 

Södra Älvsborgs Räddningsförbund    1,7   2,7 

Tabell 3.8.4 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per åldersintervall 

Åldersgrupp 2017 2018 2019 

2020 

Kvinnor Män Totalt 

29 år och yngre 6,7 6,8 7,0 9,0 7,2 8,4 

30-49 år 6,7 7,1 7,0 9,4 6,4 8,7 

50 år och äldre 8,4 8,1 7,9 11,0 7,3 10,0 

       

Totalt kommunen 7,3 7,4 7,3 9,9 6,9 9,1 
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Tabell 3.8.5 Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av total sjukfrånvarotid 

Kön 2017 2018 2019 2020 

Kvinnor 58,5 56,7 57,1 45,4 

Män 43,5 41,4 38,7 30,2 

     

Totalt kommunen 56,1 54,2 54,2 42,5 

Tabell 3.8.6 Sjukfrånvaro för heltids- och deltidsanställda i procent av ordinarie arbetstid  

År 

Deltid Heltid 

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2015 10,2 5,1 9,2 8,6 5,2 7,8 

2016 10,1 5,6 9,1 8,7 4,4 8,0 

2017 6,5 3,1 5,3 8,4 4,9 7,5 

2018 11,1 5,7 9,7 8,4 4,9 7,6 

2019 10,1 6,1 9,0 8,4 4,6 7,5 

2020 10,1 8,8 9,7 9,8 6,6 9,0 

Tabell 3.8.7 Sjukfallsfrekvens – inflödet i sjukfrånvaro  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Kvinnor 15,3 16,1 13,9 15,1 15,8 15,5 19,7 

Män 9,8 10,6 9,8 10,4 10,7 11,5 15,1 

        

Totalt kommunen 13,9 14,7 12,9 13,9 14,5 14,5 18,5 

Tabell 3.8.8 Placering i matrisen procentuellt efter antal personalgrupper 

 Kvinnor Män 

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

A 46,4 45 50 70 7,1 20 27 47 

B 28,5 35 23 10 17,8 14 10 13 

C 0,0 3 3 0 14,2 14 7 10 

D 25,0 17 23 20 60,7 52 57 30 
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Tabell 3.8.9 Antal sjukfall över 60 dagar per personalgrupp 2020 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Dagar per anställd 

Ledningsarbete 18 5 23 5,1 

Handläggar- och administrationsarbete     

Handläggararbete  33 10 43 9,9 

Administratörsarbete  43 6 49 20,3 

Vård- och omsorgsarbete     

Psykolog 3 0 3 31,2 

Sjuksköterska 33 0 33 13,0 

Undersköterska 231 14 245 24,0 

Vårdbiträde.  39 9 48 15,0 

Rehabilitering och förebyggande arbete     

Arbets- och fysioterapeut m.fl. 17 1 18 21,2 

Socialt och kurativt arbete     

Socialsekreterare m.fl. 30 1 31 12,8 

Behandlingsassistent, 
arbetsmarknadskonsulent 

11 4 15 22,4 

Stödpedgog, -assistent, vårdare 83 11 94 20,8 

Personlig assistent, anhörigvårdare 22 2 24 15,6 

Övrigt socialt och kurativt arbete 6 1 7 6,3 

Skol- och förskolearbete     

Grundskollärare  43 346  5,4 

Gymnasielärare  15 4 19 4,5 

Förskollärare  130 3 133 18,0 

Fritidspedagog  18 4 22 8,4 

Övrigt lärararbete  23 5 28 10,5 

Barnskötare  83 2 85 21,1 

Elevassistent  28 5 33 14,3 

Övrigt skol- och förskolearbete  3 0 3 1,7 

Kultur, turism och friluftsarbete     

Fritidsledare  10 3 13 23,6 

Bibliotekarie, biblioteksassistent 8 0 8 12,0 

Övrig fritid, kultur, turism 7 2 9 5,4 
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Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Dagar per anställd 

Teknikarbete     

Teknisk handläggare  1 0 1 3,7 

Ingenjör 2 4 6 6,2 

Tekniker  0 3 3 2,4 

Hantverkararbete 5 29 34 17,5 

Köks- och måltidsarbete  33 7 40 11,8 

Städ, tvätt och renhållningsarbete  36 5 41 18,2 

     

Totalt kommunen 1 015 143 1 158 14,6 

Tabell 3.8.10 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal arbetsskador 2020 

Orsak Kvinnor  Män Totalt 

Elolycka, brand, explosion, sprängning 3 0 3 

Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller smittämne 51 6 57 

Den skadade föll 89 13 102 

Den skadade slog eller stötte emot något (ej vid fall) 19 6 25 

Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse) 5 2 7 

Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering) 19 2 21 

Skadad av hanterat föremål (egen hantering) 26 14 40 

Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt) 235 53 288 

Skadad av djur 0 0 0 

Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse) 60 10 70 

Psykisk överbelastning (hot, chock) 16 2 18 

Snedtramp, feltramp, ”spik”-tramp (ej fall) 23 5 28 

Fordonsskada eller påkörd 23 19 42 

Annat 69 9 78 

Totalt kommunen 638 141 779 
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Tabell 3.8.11 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal tillbud 2020 

Orsak Kvinnor  Män Totalt 

Tekniska brister 40 6 46 

Brister i underhåll och service 45 14 59 

Brister i arbetsinstruktioner 33 5 38 

Brister i utbildning 11 0 11 

Brister i kommunikation 32 4 36 

Brister i arbetsorganisation 73 14 87 

Tidsbrist eller stress  124 29 153 

Hotsituation 363 90 453 

Totalt kommunen 721 162 883 
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4 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 

Definition: Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en process för att på både kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har 
den kompetens som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Kompetensförsörjningsprocessen innebär att med 
rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare och 
därigenom skapa förutsättningar för att verksamheten ska klara sina mål. 

Definition: Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är aktiviteter för att ge medarbetare och grupper kompetens att klara nuvarande 
eller framtida arbetsuppgifter. Dessa aktiviteter kan vara kurser och utbildningar likväl som kollegialt 
erfarenhetsutbyte eller att man lär sig saker genom att utföra sina arbetsuppgifter. 

4.1 Framtida kompetensförsörjning 

Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar är något som Borås Stad, liksom andra kommuner, 
har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraft med rätt kompetens är hård och kommer med all 
sannolikhet att bli hårdare under de närmsta åren. Befolkningsutvecklingen i Borås under perioden 2019-
2029 utmärks av en ökning av både gruppen barn i skolåldern och gruppen äldre. Barn och unga i åldrarna 
6-19 år ökar under perioden med 12,6 procent. Bland dessa ökar ungdomar i gymnasieåldern (16-19 år) 
allra mest med 26 procent. Äldre över 80 år ökar med knappt 29 procent. Under samma period ökar 
befolkningen i arbetsför ålder (20-67 år) med 9 procent. 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 grundskole- och gymnasieskolålder) än gruppen i arbetsför ålder (20-67 år) skapar 
utmaningar gällande den framtida kompetensförsörjningen. 

Rekryteringsprognos utifrån pension och demografi för Borås Stad till och med 2029 

Personalgrupp Anställda 2020 
Ökning på grund 
av demografi 

Antal om 
pension vid 65 
år 

Antal om 
pension vid 67 
år 

Rekryteringsbehov 
(inkl demografi) om 
pension vid  

65 år 67 år 

Sjuksköterska 257 67 57 43 124 110 

Undersköterska 1 284 335 327 266 662 601 

Vårdbiträde 204 53 24 21 77 74 

Grundskollärare 760 55 123 103 178 158 

Gymnasielärare 387 91 92 77 183 168 

Förskollärare 823 -15 152 132 137 117 

För att ha ett gemensamt och strukturerat sätt att arbeta med strategisk kompetensförsörjning har en 
arbetsgrupp arbetat fram ett underlag för förvaltningarnas kompetensförsörjningsarbete, vilket har införts 
under 2020. Arbetet med att trygga den framtida kompetensförsörjningen i Borås Stad sker på flera 
fronter, bland annat är det av dessa skäl viktigt att minska ohälsan. 2019-2022 pågår projektet ”Frisk 
organisation” med syfte att arbeta med organisatoriska faktorer bakom ohälsa och sjuktal. Sänkta sjuktal 
kommer i sin tur att leda till fler medarbetare i arbete, vilket också blir en del av organisationens 
kompetensförsörjning. Att genom digitalisering utveckla verksamheten är ytterligare en strategi. Ytterligare 
en satsning som pågår är den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet där Borås Stad väntas utöka antalet 
utbildade undersköterskor inom äldreomsorgen. Det behövs också nya sätt att tänka kring hur befintlig 
kompetens kan användas på bästa sätt. 

Arbetet med stadens KAL-grupper (Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor och 
Lönebildning) för socialsekreterare och medarbetare inom hälso- och sjukvårdsverksamhet är fortfarande 
under uppföljning, men det aktiva arbetet har pausats under året med anledning av pandemin. 
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Arbetet med stadens arbetsgivarvarumärke är en viktig del av kompetensförsörjningen. Det syftar till att 
på ett enhetligt, tydligt och attraktivt sätt kommunicera Borås Stad som arbetsgivare och paketera det 
erbjudande vi som arbetsgivare har till både framtida och nuvarande medarbetare. Ett inslag i detta arbete 
är en gemensam grafisk profil för Borås Stad som skapar igenkänning och tydlighet. Kanaler för att 
kommunicera vårt arbetsgivarvarumärke är bland annat internet, sociala medier, tryckt media, närvaro på 
arbetsmarknadsdagar samt personliga kontakter. Borås Stad har bland annat medverkat på STARK-dagen 
på Högskolan i Borås men på grund av pandemin har flertalet evenemang under året blivit inställda.  

Det pågår en övergripande översyn av hemsidan som handlar om Borås Stad som arbetsgivare med målet 
att lyfta fram fler yrken i syfte att kunna ge en bra och heltäckande bild av de yrken vi har i staden samt 
hur det är att arbeta inom Borås Stad. 

Under året har också Borås Stad utsetts till ”Karriärföretag 2021” och är nominerad till ”Årets innovativa 
kommun” samt ”Årets employer branding-manager”. Vård- och äldreomsorgsförvaltningen har, för att 
möta framtidens rekryteringsbehov, arbetat med att rekrytera undersköterskor och vårdbiträden från 
Finland där det finns ett överskott av kompetens i de yrken där Borås Stad har rekryteringsbehov. 
Gällande rekrytering från utlandet har Vård- och äldreförvaltningen även anställt fysioterapeuter från 
Danmark. 

4.2 Kompetensförsörjning ”De fem uppdragen” 

Utifrån att Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att möta 
omfattande förändringar, inte minst med anledning av den demografiska utvecklingen, så lyfte den 
personalekonomiska redovisningen fram sex uppdrag till nämnderna för 2018-2019. Det handlade om hur 
nämnderna 

 motiverar äldre medarbetare att vara kvar efter 65. 

 motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 

 genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 

 kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande. 

 och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som 
innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och 
därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål. 

Under 2020 har de fem arbetsgrupper (nedan) som startades utifrån uppdragen i 2019 års 
personalekonomiska redovisning fortsatt sitt arbete. Här följer en kort sammanfattning från de olika 
arbetsgrupperna: 

Motiverar äldre medarbetare att vara kvar efter 65 
Valet att lämna eller stanna kvar i arbetslivet innebär en komplex beslutssituation där många faktorer 
spelar in. Genom att utgå från det som påverkar beslutet har ett antal idéer tagits fram. Utvalda idéer har 
konkretiserats i fyra förslag och planering för att genomföra dem finns nu på plats. 

Motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid 
I de analyser som gjorts visar sig valet av deltidsarbete till stor del ha att göra med den anställdes privata 
situation men också med vilka förutsättningar cheferna ser för att motivera till heltidsarbete. 
Arbetsgruppen har arbetat fram ett antal förslag att arbeta vidare med då man ser att deltidsarbete till stor 
del är en jämställdhetsfråga. Arbetsgruppen kan se vikten av att alla medarbetare ska känna sig väl 
informerade om vilka konsekvenser valet får av att välja att arbeta deltid som anställd i Borås Stad 
eftersom kvinnor och män måste ha samma förutsättningar att självständigt kunna forma sitt liv. 

Organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron 
I gruppens inledande arbete synliggjordes tre områden med potential till förbättringar för att stärka det 
interna arbetet. Det handlade om arbetsförmåga, anpassning och rehabilitering. Inriktningen på gruppens 
arbete har därefter varit att ta fram förslag för att överbrygga gapet mellan teori och praktik för att 
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möjliggöra för chefer och HR att arbeta med hälsa och ohälsa på ett mer proaktivt sätt. I första skedet 
ligger fokus på samtalsmetodik, Heroma varSAM, systemstödet som guidar användaren genom 
anpassnings- och rehabiliteringsprocessen samt gedigen kunskap som skapar trygghet i de komplexa 
situationer som uppstår. Arbetet pågår med att utveckla dessa moment. 

Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid 
Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag på kompetensförsörjningsverktyg som kan täcka behovet av 
kompetenskartläggning för Borås Stad. Arbetet med att utveckla det digitala verktyget InfoCaption har 
påbörjats. Introduktioner, guider och information har skapats med InfoCaption för att förenkla arbetet för 
medarbetaren. 

Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
Arbetsgruppens arbete har pausat under året på grund av pandemin. 
 

4.3 Centrala utbildningar och kurser 

En stor del av stadens kompetensutvecklingsinsatser sker på respektive förvaltning i egen regi. Det rör sig 
om exempelvis introduktionsutbildningar för nyanställda och andra verksamhetsspecifika 
utbildningsinsatser. 

Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Under 2020 
genomfördes utbildningar i bland annat direktupphandling, att leda utan att vara chef och medieträning. 
Centrala utbildningar riktade till specifika grupper som återfinns på flera olika förvaltningar har också 
genomförts. Exempel på sådana är tillgängliga dokument, grundutbildning i våldsprevention och Mental 
Health First Aid (MHFA). 

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR gäller för den kommunala sektorn från och med 1 maj 
2020 och tillsvidare. Det nya avtalet skapar förutsättningar för omställning och kompetensutveckling 
under hela arbetslivet, samtidigt som det möter sektorns kompetensförsörjningsbehov och den allt 
snabbare utvecklingen av verksamheten. Avtalets förebyggande insatser syftar till att snabbt kunna 
identifiera de som är i behov av omställningsinsatser utifrån verksamhetens behov så att arbetsgivaren ska 
kunna behålla kompetensen i verksamheten och undvika framtida uppsägningar. 2020 har medel från 
fonden använts till bland annat validering till barnskötare, yrkessvenska, MI motiverande samtal, 
autismutbildning och förflyttning med personlyft. 

4.4 Chefs- och ledarutveckling 

Systematiskt chefsutvecklingsprogram 
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett omfat-
tande utbildningsprogram tagits fram. Samtliga utbildningar som ryms i programmet finansieras centralt. 
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”, som omfattar nio dagar och är obligatorisk för 
samtliga chefer på samtliga nivåer oavsett chefserfarenhet, ingår i programmet. Under 2020 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 omfattar cirka 25 dagar spridda över ett år och syftar till att förbereda de utvalda 
kandidaterna inför en ny roll som chef. Under 2020 deltog fyra personer i det interna 
chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef. Till följd av pandemin kommer deltagarna att slutföra 
programmet under 2021. 
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4.5 Fritidsstudier 

63 personer har enligt uppgift från förvaltningarna beviljats fritidsstudiebidrag under året. Det är fem fler 
än föregående år. Bidrag har till exempel beviljats för kompletterande utbildning till lärarbehörighet för 
yrkeslärare och svenska som andraspråk. 15 medarbetare har enligt KAL-beslut utbildats i bland annat 
juridik, matematik och specialpedagogik. 
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Definitioner 

Anställd Fysisk person med en eller flera anställningar i kommunen. Personen räknas 
endast en gång oavsett antal anställningar. 

Anställning En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar. 

Anställningsform Bestäms utifrån den anställningsform som gäller för grundanställningen. De 
anställda fördelas på anställningsformerna:  
- tillsvidareanställd = person anställd utan tidsbegränsning 
- visstidsanställd = person anställd för begränsad tid. Hit räknas exem-

pelvis projektanställda och vikarier. 

Extern personal- Andel tillsvidareanställda som slutat sin anställning i kommunen under 
omsättning året i procent av totalt antal tillsvidareanställda. 

Fyllnadstid Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det 
arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning. 

Medianlön Den mittersta lönen av det antal som ingår. Samtliga löner är omräknade till 
heltidslöner. Ersättning för över-, mer- och beredskapstid ingår inte. 

Nettoarbetstid Den del av överenskommen arbetstid som har utförts efter avdrag för olika 
typer av frånvaro. Över- och mertid ingår inte. 

Personalgrupp Utgår från klassificeringssystemet AID för kommuner och landsting. 
Systemet är uppbyggt av cirka 120 så kallade etiketter. När de grupperas på 
olika nivåer bildas huvudgrupper (8 stycken) och personalgrupper (30 
stycken). 

PO-pålägg Pålägg för personalomkostnader, d.v.s. lagstadgad arbetsgivaravgift och 
arbetsgivaravgift enligt avtal. 

Sjukfall Antal tillfällen anställda har varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Oavsett om 
den anställde varit sjuk 1 eller 300 dagar i följd räknas det som ett sjukfall. 

Totalt arbetad tid Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid. Se också figur på sidan 12. 

Årsarbete Ett årsarbete motsvarar 1 700 h/år, vilket motsvarar 38,5 h/vecka under 44 
veckor. De 44 arbetsveckorna erhålls genom att årets 52 veckor minskas 
med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar. 

Överenskommen  Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Kan även 
arbetstid   kallas avtalad tid eller kontrakterad tid.  

Övertid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställ-
ning. 
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Rapport av Individ- och familjeomsorgsnämndens 

arbete med hedersrelaterad problematik  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att godkänna och lägga 

informationen kring nämndens arbete och ansvar rörande hedersrelaterad 

problematik till handlingarna.  

Sammanfattning  

Socialtjänsten har ett tydligt ansvar för och uppdrag att ge stöd och hjälp till 

dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. I Borås stad är 

socialtjänsten uppdelad på 4 nämnder och det är därför viktigt att beskriva och 

klargöra varje nämndes ansvar och roll inom olika områden så även för Borås 

stads arbete mot hedersrelaterad problematik. De två nämnder som främst 

arbetar med detta är Arbetslivsnämnden och Individ- och 

familjeomsorgsnämnden. Individ- och familjeomsorgsnämnden har ansvaret för 

de som är under 18 år och Arbetslivsnämnden för övriga. En samlad plan i 

Borås håller på att tas fram. En nära samverkan finns mellan Individ- och 

familjeomsorgsförvaltning och Arbetslivsförvaltning kring dessa frågor och 

samverkan sker även med Centrum för kunskap och säkerhet (CKS).  

Ärendet i sin helhet 

Socialtjänsten har ett tydligt ansvar för och uppdrag att ge stöd och hjälp till 
dem som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Både socialtjänstlagen 
och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ger stora 
möjligheter att stödja, hjälpa och skydda de som är utsatta för hedersrelaterat 
våld.  
 
I Borås stad är socialtjänsten organiserad i 4 nämnder. Arbetslivsnämnden har 
det samordnade ansvaret och uppdraget när det gäller stadens och 
socialtjänstens arbete gällande hedersrelaterat våld. För närvarande ansvarar 
Relationsvåldsenheten inom Arbetslivsnämnden för de som är 18 år och äldre 
och Individ- och familjeomsorgsnämnden för de som är under 18 år. 
Myndighetsåldern är det som avgör gränsdragningen. I Borås stads budget för 
2020 ges Individ- och familjeomsorgsnämnden i uppdrag att, tillsammans med 
Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som relationsvåldsenheten riktar sig till 
kan sänkas från 18 år till 16 år. Utredningen ska också belysa vilken hjälp 
ungdomar mellan 16 år och 18 år kan få av respektive nämnd. 
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Verksamheten IFO Barn och unga inom Individ- och familjeomsorgsnämnden 
riktar sig till barn under 18 år. Barn, ungdomar och föräldrar vänder sig dit för 
att få stöd och hjälp. Barn som är över 15 år har rätt att själva vända sig till 
socialtjänsten för att söka stöd. Hit kommer även orosanmälningar som rör de 
under 18 år. När någon vänder sig till IFO Barn och unga görs individuella 
bedömningar utifrån de behov som framkommer. Ofta uttrycks inte 
hedersproblematik i ansökan eller anmälan utan framkommer senare i 
kontakten. Ibland finns flera problem och behov varav hedersrelaterad 
problematik är en del. Det är här viktigt att socialsekreteraren som möter barnet 
har kunskaper om hedersrelaterat våld och förtryck, dess mekanismer och 
konsekvenser av våldet såväl som kunskaper kring familjeproblematik och 
annan problematik. Utgångspunkten för arbetet är att aldrig göra avkall på det 
utsatta barnets rättigheter. Verksamheten IFO Barn och unga har utbildats i 
stödmaterialet Patriark som också används som bedömningsinstrument. 
Riskbedömning enligt Patriark är en strukturerade och evidensbaserad 
bedömning utifrån en hederskontext. Vissa handläggare är särskilt utsedda 
kunskapsstödjare i Patriark och hedersfrågor. Relationsvåldsenheten använder 
Patriark på ett liknande sätt.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för handläggning och 
utredningar utifrån Lagen med särskilda bestämmelser om våd av unga (LVU). 
Nämnden har här möjlighet att omhänderta ett barn eller ansöka om ett 
omhändertagande. LVU har från 1 juli 2020 utökats med befogenheter gällande 
utreseförbud när det finns risk att någon som är under 18 år förs utomlands i 
syfte att ingå äktenskap eller könsstympas. 
 
Stöd som ges inom nämnden kan variera utifrån behovet och kan handla om 

intern öppenvård, placering utom det egna hemmet på skyddat boende, 

jourhem och HVB. Även Stödcentrum för unga ger stöd utan 

biståndsbedömning till unga som upplever sig kontrollerade, hotad eller blivit 

utsatta för brott.  

 
Individ- och familjeomsorgen använder sig av Barnahus i de fall det behövs en 

samlad kompetens och en samlad dialog kring tillvägagångssättet kring en 

situation när någon misstänks vara utsatt för hedersrelaterat våld. Barnahus 

samlar till ett behandlingssamråd där det bestäms hur man ska agera och vilka 

som ska agera. Barnahus har målgruppen 0-17 år. Verksamheten erbjuder 

behandlingssamtal mellan barnet och socialtjänsten och föräldrar om behovet 

anses finnas, detta inkluderar hedersrelaterat våld. I behandlingssamrådet kan 

representanter från Ungas Psykiska Hälsa, Ungdomsmottagningen eller en 

psykolog från BUP delta. De statliga medlen till kompetenshöjning kring 

hedersrelaterad problematik för de under 18 år kanaliseras till landets 

Barnahusverksamheter. 

 

Relationsvåldsenheten inom Arbetslivsnämnden är tillgänglig för personer över 

18 år som behöver söka stöd och skydd utifrån våld i nära relation och 

hedersvåld. Relationsvåldsenheten ger olika former av stöd och hjälpinsatser 

och erbjuder skyddsboenden när detta behövs.  
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Socialtjänsten i Borås stad är organiserad i flera nämnder. Inom Individ- och 

familjeomsorgsnämnden finns socialtjänstens ansvar och kompetens rörande 

barn under 18 år. Här finns även ansvaret att handlägga ställningstaganden 

utifrån LVU. Inom nämndens ansvar finns även Barnahus som har 

expertkompetens kring barn som utsätts för våld och som även ger samråd 

kring agerandet när det gäller barn som är utsatta för hedersrelaterad 

problematik. När det gäller den som är under 18 år finns även föräldern med 

som vårdnadshavare som även behöver beaktas utifrån föräldrabalken. 

Arbetslivsnämnden har en samlad kompetens för personer som behöver stöd 

och skydd utifrån våld i nära relationer och riktar sig till de som är 18 år och 

över.  

 

I samråd mellan dessa två nämnders verksamheter har konstaterats att det finns 

starka skäl för att bibehålla den nuvarande ansvars- och rollfördelningen.  

Detta utifrån olika kompetensområden samt att det finns insatser och resurser 

inom båda nämnderna avpassade för att möta personer med hedersrelaterad 

problematik som väl harmonierar med de förutsättningar och villkor som gäller 

för barn respektive den som är 18 år och myndig. Ett samarbete finns mellan de 

båda nämndernas verksamhet kring arbetet med hedersrelaterad problematik 

och kring olika stödmaterial såsom Patriark. I samverkan kommer även 

arbetssätt och rutiner kring unga som är nära att fylla 18 år tas fram.  

 

En samlad plan för arbetet med hedersrelaterad problematik håller på att tas 

fram och i denna plan ska Individ- och familjeomsorgsnämndens respektive 

Arbetslivsnämndens ansvar beskrivas och utgöra delar i samma helhet för att 

beskriva hur Borås stad möter denna problematik. Centrum för kunskap och 

säkerhet (CKS) är delaktig i denna samverkan. 

Samverkan 

Ärendet har 2020-09-10 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

Förvaltningschef 

mailto:KS.diarium@boras.se


 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Fredh 
Handläggare 
073-4328498 

SKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-10-19 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00157 3.6.7.0 
 

  

 

Utredning av förutsättningar för uppstart av Mötesplats 
på Göta  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner utredningen och skickar ärendet 
vidare till Kommunstyrelsen        

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag från Kommunfullmäktige att 
utreda förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta. I utredningen har vi 
begränsat området till Göta stadsdel. Dock redogör vi även för pågående 
processer i närliggande område.  

I utredningen beskrivs Göta utifrån statistisk data, ger en lägesbild utifrån ett 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv samt uppmärksammar 
pågående processer i kringliggande område. Aktörer verksamma på Göta har 
även fått delge sin uppfattning av området samt beskriva eventuella 
framtidsplaner. Vi har valt att fokusera på uppgifter från år 2017 och framåt för 
att kunna spegla nuläget så bra som möjligt.  

Göta är ett område i staden där det sker mycket utveckling men vi ser ett behov 
av att skapa extra insatser på området. Det saknas till stor del aktiviteter av 
socialt värde och något som blir påtagligt är avsaknad av aktiviteter för barn 
och unga. Det finns förutsättningar i form av vilja till samverkan i området om 
man får ekonomiska förutsättningar.  

Vid beslut om att arbeta vidare med utredning av Mötesplats på Göta bör 
arbetet göras i medskapande processer, vilket ger underlag till vilka aktörer man 
behöver samverka med för att skapa en Mötesplats som bäst möter invånarnas 
behov. Civilsamhället bör vara en central och bärande aktör i den kommande 
verksamheten.  

Nästa steg bör vara att involvera medborgarna och utifrån det identifiera 
samverkande aktörer och lämplig lokal. 

               

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag från Kommunfullmäktige att 
utreda förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta.  
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Under de senaste åren har flera kommunala verksamheter flyttat från Göta. 
Fritidsgården flyttade sin verksamhet från Göta till Daltorpskolan 2018 och 
samma år flyttade även biblioteket sin verksamhet från området. Närmsta 
Mötesplats för boende på Göta ligger nu på Kristineberg. Där finns öppen 
förskola, bibliotek, seniorverksamhet och Öppen ungdomsverksamhet.  

Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla 
invånare i Borås men vänder sig huvudsakligen till familjer och vuxna i 
närområdet. Mötesplatserna skapar förutsättningar för att människor möts 
mellan generationer och social bakgrund. Den skapar också förutsättning för 
människor till fler möjligheter att lära och påverka sina liv. Mötesplatserna ska 
vara sociala mötesplatser, verka för verksamhetsöverskridande samverkan samt 
erbjuda medborgarservice. Dessa delar av verksamheten ska ta lika stor plats.  

I utredningen beskrivs Göta utifrån statistisk data, ger en lägesbild utifrån ett 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv, uppmärksammar 
pågående processer i kringliggande område samt ger en bild ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Aktörer verksamma på Göta har även fått delge sin uppfattning av 
området samt beskriva eventuella framtidsplaner. Vi har valt att fokusera på 
uppgifter från år 2017 och framåt för att kunna spegla nuläget så bra som 
möjligt.  

Ur ett socioekonomiskt perspektiv kan vi se att medelinkomsten och 
utbildningsnivån på Göta är låg. Det är en hög andel av invånarna som inte 
arbetar. Ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv upplevs 
området i dagsläget stabilt och lugnt. De otrygghetsskapande händelser som 
sker är i huvudsak kopplad till individer snarare än platser.  

Det pågår idag en del samverkan på Göta men detta skulle kunna utvecklas 
mer. Göta är ett område i staden där det sker mycket utveckling men vi ser ett 
behov av att skapa extra insatser på området, någon form av mötesplats som 
fångar upp olika människors behov. Barn, familjer, människor med 
funktionsnedsättning och äldre. Det saknas till stor del aktiviteter av socialt 
värde och något som blir påtagligt är avsaknad av aktiviteter för barn och unga.  

Det finns förutsättningar i form av vilja till samverkan i området om man får 
ekonomiska förutsättningar.  

Vid beslut om att arbeta vidare med utredning av Mötesplats på Göta bör 
arbetet göras i medskapande processer, vilket ger underlag till vilka aktörer man 
behöver samverka med för att skapa en Mötesplats som bäst möter invånarnas 
behov. Civilsamhället bör vara en central och bärande aktör i den kommande 
verksamheten.  

Nästa steg bör vara att involvera medborgarna och utifrån det identifiera 
samverkande aktörer och lämplig lokal. 
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Beslutsunderlag 
1. Rapport: Utredning av förutsättningar för uppstart av mötesplats Göta 
                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 







 

Rapport-  
Serveringstillstånd 

 
SAMMANSTÄLLNING AV EN ENKÄT  

TILL 15 UTVALDA KOMMUNER 

Gunnar Olsson | Niagara Utbildning AB | 2020-11-18 
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RAPPORT - SERVERINGSTILLSTÅND 

 

Enkäten har skickats till 15 kommuner.  

Uppsala; Jönköping; Karlstad; Eskilstuna; Örebro; Svenljunga; Ulricehamn; 
Västerås; Gislaved; Göteborg; Linköping; Helsingborg; Malmö; Norrköping; 
Stockholm 

Av dessa har 11 besvarat enkäten. 

De som inte har svarat har angett följande skäl: 
Stockholm – för omfattande men återkom gärna med specifika frågor 

Norrköping och Helsingborg – avböjt på grund av arbetsskäl 

Malmö har trots påminnelse inte avhörts. 

 

Nedan redogörs för rapporten: 

1. Vilken förvaltning tillhör ärenden enligt alkohollagen? 

7 - tillhör miljöförvaltningen 

4 - tillhör socialförvaltningen eller liknande 

2. Hur många är ni som handlägger ärenden enligt alkohollagen? 
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3. Finns stödresurser i form av administrativt stöd och i s vilken 
tjänstgöringsgrad i % 

Kommun Svar 

Uppsala 90% 

Borås 
Cirka 35 % (mer om man räknar även avdelning -och förvaltningschef, 
nämndsekreterare m.fl.) 

Jönköping 
Ja. Kan ej uppskatta tidsåtgången. Det handlar om nämndsekreterare, 
ekonomifunktion, personalfrågor.  

Karlstad 50% 

Eskilstuna 50% 

Örebro Ja, 4 personer på förvaltningen 

Svenljunga Nej 

Ulricehamn Jag är eget administrativt stöd 

Västerås Ja; ex övervaka kunskapsprov, scanna post m.m. ca 10 procent 

Gislaved Vi har hjälp med registrering av inkommande handlingar, fakturering etc.  

Göteborg 200% 

Linköping 
50% 

 

 

4. Antal stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten finns i 
kommunen? 
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5. Antal stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap finns i 
kommunen? 

 

 

 

6. Antal ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd inkom år 
2019 
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7. Antal ansökningar om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten 2019? 

 

 

8. Antal ärenden avseende inre tillsyn öppnades under 2019? 

Kommun Svar 

Uppsala 28 tillsynsärenden. 54 PBI-ärenden. Vi separerar inte yttre/inre ärenden och  

  
förändringar i PBI har egen kategori även om det i vissa fall kan klassas som 
tillsynsärende 

Borås 11 

Jönköping 54 

Karlstad 2 

Eskilstuna 114 

Örebro 63 

Svenljunga 4 

Ulricehamn 3 

Västerås 71 

Gislaved Inre tillsyn sker löpande via Syna 

Göteborg - 

Linköping Svårt att få fram 
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9. Antal yttre tillsynsbesök gjordes 2019? 

 

 

10. Antal diarieförda ärenden enligt alkohollagen totalt 2019 

Kommun Svar 

Uppsala 221, exklusive tillfälliga till slutna och cateringanmälningar 

Borås 801 

Jönköping 180 

Karlstad 169 

Eskilstuna 436 

Örebro 152 

Svenljunga 26 

Ulricehamn 37 

Västerås 229 

Gislaved 87 

Göteborg 1154 

Linköping Svårt att få fram 
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11. Antal delegationsbeslut under 2019 

Kommun Svar 

Uppsala För omfattande för att sammanställa enkelt 

Borås 84 

Jönköping 196 

Karlstad Allt utom återkallelse är på delegation hos oss, handläggare eller ordförande 2 

Eskilstuna 118 

Örebro 178 

Svenljunga 12 

Ulricehamn 7 

Västerås 70 

Gislaved 39 

Göteborg 898 

Linköping 165 

 

 

12. Antal beslut i nämnd/utskott 
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13. Antal administrativa åtgärder i form av erinran 2019 

 

 

 

14. Antal administrativa åtgärder i form av varning 2019 
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15. Antal administrativa åtgärder i form av återkallelse 2019 

 

Av Borås 17 återkallelser är 2 på grund av brister och 15 på grund av att tillstånd 
inte nyttjas längre. 

Av Gislaveds återkallelser är 2 på egen begäran 

 

16. Antal ärenden avseende ändring av PBI under 2019 

Kommun Svar 

Uppsala 54 

Borås 23 

Jönköping Kan ej söka fram  

Karlstad Vi har inte den beslutskoden  

Eskilstuna Vet ej 

Örebro Vet ej 

Svenljunga 2 

Ulricehamn 1 

Västerås 24 

Gislaved 1 

Göteborg 114 

Linköping Ingen statistik 
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17. Antal ärenden avseende ändringar enlig 9 kap 11 § alkohollagen - 
Förutom PBI 

Kommun Svar 

Uppsala 44 

Borås 43 

Jönköping Kan ej söka fram 

Karlstad 27 

Eskilstuna 24 

Örebro Vet ej 

Svenljunga 0 

Ulricehamn 0 

Västerås 8 

Gislaved 3 

Göteborg - 

Linköping 30 inklusive PBI 

I Borås är det 27 ärenden som omfattar ansökningar om ändring och 16 
övriga ärenden (ändrade kontaktuppgifter med mera) 

 

18. Antal informationsmöten under 2019 

Kommun Svar 

Uppsala ? 

Borås 2 

Jönköping Krögarträffar, två. 

Karlstad Vi har inte informationsmöte med krögarna utan krögarbrev 

Eskilstuna 2 

Örebro Vet ej 

Svenljunga 0 

Ulricehamn 0 

Västerås Förs ingen statistik över detta 

Gislaved 1 eller 2 krögarträffar 

Göteborg - 

Linköping 1 
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19. "Antal kundkontakter (mejl/telefon/möte) som inte är knutet till 
ett specifikt ärende" 

Kommun Svar 

Uppsala Går ej att besvara då det inte sammanställts 

Borås Uppskattning ca. 1308 (ingen statistik på det) 

Jönköping kan ej söka fram 

Karlstad Det har vi inga uppgifter på 

Eskilstuna Oändligt 

Örebro Vet ej 

Svenljunga 5 

Ulricehamn Många, kan inte svara 

Västerås Förs ingen statistik över detta 

Gislaved vet ej 

Göteborg - 

Linköping Ingen statistik 

 

20. Antal diarieförda händelser 
 

Kommun Svar 

Uppsala Går ej att besvara utan omfattande arbete 

Borås 3 786 

Jönköping 3 168 

Karlstad Har ingen sådan statistik 

Eskilstuna Vi arbetar ej i AlkT 

Örebro 3 686 

Svenljunga 0 

Ulricehamn cirka 500 

Västerås 2 388 

Gislaved 87 

Göteborg 18 648 

Linköping Vet inte hur man får fram 
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21. Antal dialogmöten 

Kommun Svar 

Uppsala Begreppet är inte bekant och är inte heller diariefört så att det går att söka ut 

Borås 1 

Jönköping Vet ej 

Karlstad Med krögarna så har vi bara möten gällande krogar mot knark 

Eskilstuna 0 

Örebro 0 

Svenljunga   

Ulricehamn ? 

Västerås - 

Gislaved   

Göteborg - 

Linköping Ingen statistik 

 

 

22. Hur har tillsynsavgifterna beräknats 

Kommun Svar 

Uppsala Beräknad på inköpt liter alkohol enligt restaurangrapporten;Fast avgift 

Borås 

Beräknat både på fast och rörlig avgift som i sin tur är beräknad på alkoholförsäljning 
som redovisats på restaurangrapporten. Utöver det har KF beslutat att skattefinansiera 
tillsynen med cirka 22%.  

Jönköping Beräknad på inköpt liter alkohol enligt restaurangrapporten 

Karlstad Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten 

Eskilstuna Fast avgift 

Örebro Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten 

Svenljunga Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten, Fast avgift 

Ulricehamn Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten 

Västerås Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten, Fast avgift 

Gislaved Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten 

Göteborg Fast avgift, beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten 

Linköping Beräknad på alkoholförsäljning som redovisats på restaurangrapporten 
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23. Hur har ansökningsavgifterna beräknats och vilka kostnader ska 
de täcka 

Kommun Svar 

Uppsala Fast avgift gäller för vissa tillägg. Avgifterna är räknade på ungefärligt antal timmar  

 nedlagd tid. Täcker 98% av våra utgifter. Tre kunskapsprov ingår 

Borås 
Tanken är att verksamheten ska vara självfinansierad genom taxor och avgifter. Tiden som läggs utöver 
den debiterade är anslagsfinansierad. 

Jönköping Enligt självkostnadsprincipen 

Karlstad Vi har höjning/sänkning av ansökningsavgifterna via KPI varje år.  

 
 Från början var det någon ekonom som räknade ut detta.  personal om serveringsregler mm när de så 
önskar eller när vi frågar om de inte vill ha ut oss.  

 
Vi är helt intäktsfinansierade men har inte delat upp vad de olika avgifterna ska täcka. Vi är ute och 
informerar krögarna o deras personal  

 om serveringsregler mm när de så önskar eller 

Eskilstuna Vi timdebiterar med hjälp av schabloner. Vi har räknat ut hur mycket tid ett specifikt ärende tar. 

Örebro Beräknad genomsnittlig arbetstid x 1070 kr. 

Svenljunga Beräkning 2019. Genomsnitt av antal timmar handläggningen tar i genomsnitt X timtaxa.  

 ska täcka alla kostnader. Genomsnittstiden var ca 14 timmar, men sattes ned till 12 timmar  

 pga. orimligt hög höjning, 

Ulricehamn 
Vi håller på att se över och eventuellt justera taxorna. I dag har vi en väldigt dålig 
kostnadstäckningsgrad. 

Västerås Verksamheten ska vara självfinansierad - avgifterna har beräknats efter detta (=allt ska täckas). 

Gislaved Avgifterna beräknas genom hur mycket alkohol de säljer procentuellt i förhållande till mat.  

 Nämndens mål är att de ska täcka 50 % av kostnaderna.  

Göteborg Schablonberäkning som ska täcka enhetens kostnader. 

Linköping Kostnaderna ska täcka allt men vet inte hur de beräknats från första början 
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24. Tidsåtgång för en ansökan om ett nytt serveringstillstånd 

Kommun Svar 

Uppsala 10 timmar 

Borås Beroende på ärendes komplexitet mellan 15-50 immar.  

Jönköping 20 timmar 

Karlstad Vid komplett ansökan 3 veckor 

Eskilstuna 13 timmar 

Örebro 9 timmar 

Svenljunga 14 timmar 

Ulricehamn 20 timmar 

Västerås Beräknar ej detta 

Gislaved Det är väldigt olika från fall till fall. Vi tänker i snitt ca 10 - 15 timmar 

Göteborg - 

Linköping ca 4 veckor 

 

25. Tidsåtgång för en anmälan om en PBI förändring 

Kommun Svar 

Uppsala PBI är gratis. Aldrig uppskattat tid 

Borås Beroende på ärendes komplexitet 5-30 timmar. 

Jönköping ca 10 

Karlstad Ca 1 - 2 veckor beror på hur fort vi får in remissvaren 

Eskilstuna 9 eller 5 tim 

Örebro 3 timmar 

Svenljunga 8 

Ulricehamn 3 timmar 

Västerås Beräknar ej detta 

Gislaved Vet inte exakt, väldigt olika här också. 5 timmar ca kanske.  

Göteborg - 

Linköping ca 2 veckor 
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26. Andel i % av samtliga beslut/besked som getts inom 2 veckor 
efter att en ansökan är komplett 

Kommun Svar 

Uppsala 95% kanske. Om ansökan är komplett när t.ex. kunskapsprov  

 eller brandskyddsyttrande inkommit 

Borås 100% 

Jönköping Vet ej 

Karlstad Vet inte, vi mäter inte det. 

Eskilstuna 99 

Örebro 100 % avseende delegationsbeslut 

Svenljunga 100 

Ulricehamn delegationsbeslut 100 % nämndbeslut 0 % 

Västerås I princip 100 % 

Gislaved Majoriteten eftersom att de flesta av våra ärenden tas på delegation.  

Göteborg - 

Linköping 100 % 

 

27. Antal tillsynsbesök avseende Folköl under 2019 

Kommun Svar 

Uppsala 45 

Borås 19 

Jönköping 71 

Karlstad 88 

Eskilstuna 56 

Örebro Vet ej 

Svenljunga 7 

Ulricehamn Kan inte svara 

Västerås Kan ej ta fram dessa uppgifter med säkerhet 

Gislaved Vi har 19 anmälda ställen och samtliga får ett besök per år.  

 Tillsyn för tobak, folköl, e-cigg och receptfria läkemedel görs samtidigt 

Göteborg 450 

Linköping 17 
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Zygmunt Cieslak, 033-35 30 18 
Zygmunt.Cieslak@boras.se 

  

 
 Miljö- och konsumentnämnden 

Effektivisering av arbetet enligt alkohollagen  
Kommunfullmäktige har gett Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att 
effektivisera förvaltningens arbete med tillsyn i enlighet med Alkohollagen 
(2010:1622). Närmare beskrivning av vilka delar i verksamheten som ska effektiviseras 
eller på vilket sätt, har inte lämnats till nämnden.  
 
Miljöförvaltningen har identifierat tre områden som blir föremål för effektivisering; 
Personal och taxor, Arbetssätt, och Administration. För var och ett av dessa områden 
föreslår förvaltningen en rad åtgärder och initiativ syftande till en effektivare 
verksamhet. 

Förslag till beslut  
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att anta:: 

- förvaltningens förslag till effektiviseringsåtgärder inom tre områden; Personal 
och taxor, Arbetssätt, och Administration,  

- förklara nämndens initiativärende ”Miljö- och konsumentnämnden uppdrar åt 
förvaltningen att göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet och att 
översynen redovisas senast 2021-01-31” från 2019-09-24 för avslutat, 
samt;  

- förvaltningens förslag så som nämndens svar på Kommunfullmäktiges 
uppdrag. 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige har gett Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att 
effektivisera förvaltningens arbete med tillsyn i enlighet med Alkohollagen 
(2010:1622) och Miljö- och konsumentnämnden har uppdragit åt förvaltningen att 
göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet (2019-09-24, §271). 

Miljöförvaltningen har identifierat tre områden som kan bli föremål för 
effektivisering; Personal och taxor, Arbetssätt, och Administration. För var och ett av 
dessa områden föreslår förvaltningen en rad åtgärder och initiativ syftande till en 
effektivare verksamhet. Bland annat har en konsult fått i uppdrag att jämföra 
kommunens arbete i enlighet med alkohollagen med andra kommuner inom en rad 
centrala områden.  

Ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige har gett Miljö- och konsumentnämnden i uppdrag att 
effektivisera förvaltningens arbete med tillsyn i enlighet med Alkohollagen 



 
Sida 
2(4) 

Datum 
2021-01-14 

Dnr 
2020-3508 

 

(2010:1622). Närmare beskrivning av vilka delar i verksamheten som ska effektiviseras 
eller på vilket sätt, har inte lämnats till nämnden. Miljö- och konsumentnämnden har 
uppdragit åt förvaltningen att göra en översyn av tillståndsenhetens verksamhet 
(2019-09-24, §271). 

Miljöförvaltningen har identifierat tre områden som kan bli föremål för 
effektivisering; Personal och taxor, Arbetssätt, och Administration. För var och ett av 
dessa områden föreslår förvaltningen en rad åtgärder och initiativ syftande till en 
effektivare verksamhet. 

Personal och taxor:  
- Extern konsult kartlägger och analyserar data från cirka femton olika 

kommuner. Fokus för denna jämförelse ligger på vilka resurser de olika 
kommunerna lägger på sina respektive tillståndsenheter i förhållande till 
arbetsmängd, samt hur avgifterna (taxorna) är konstruerade. 

- Från och med 1 april 2021 kommer samtliga handläggare på Tillståndsenheten 
att arbeta med utredning och tillsyn inom hela enhetens ansvarsområde, det 
vill säga uppdelningen mellan områdena alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel  försvinner. Åtgärden minskar sårbarheten på enheten, höjer 
effektivisering inom tobak- och alkoholområdet samt möjliggör utveckling 
inom yrket. 

- Under hösten 2020 påbörjade Tillstånd- och livsmedelskontroll en 
grupputveckling där kultur och struktur på avdelningen arbetas igenom, 
liksom styrkor och utvecklingspotential samt effektivisera tillsyn där i några 
avseende kan fler kontrollområden göras vid ett och samma inspektions 
tillfälle. 

Arbetssätt: 
- För att undersöka om Borås Stad på något sätt avviker i sin handläggning av 

alkoholärenden i förhållande till andra kommuner kommer en jämförelse att 
göras av ärenden där ett bolag med samma eller liknande verksamhet sökt 
tillstånd/ändring i Borås respektive annan kommun. Arbetet har delvis 
påbörjats och kommer att pågå fram till juni 2021. 

Administration: 
Arbetet med att analysera och begränsa de administrativa delarna i pågår 
kontinuerligt.  

- Tillståndsenheten ligger sedan flera år långt fram vad avser digitalisering av 
tjänster och kommunikation. Sedan 2016 är ansöknings- och ärendeprocessen 
helt digital. Under 2019 togs ytterligare steg då enheten i samarbete med 
Näringslivsförvaltningen utvecklade den digitala chatboten Kommun-Kim 
samt den digitala tjänsten Tillståndsguiden. Syftet är att öka möjligheten till 
information och vägledning för den enskilde företagaren och medborgaren, 
samt frigöra tid för handläggning. Dessutom får alla som frågar likvärdigt 
svar. Statistiken visar att Boråsare testar funktionen och ställer fler och fler 
frågor till Kommun-Kim.         

- Sedan mitten på 2019 finns det fler administrativa arbetsresurser att tillgå. 
Enheten uppdaterar och utvecklar löpande mallar och rutiner.                                                                      

-  
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Kommentar på ”Rapport serveringstillstånd”: 
Inom livsmedel- och miljötillsyn ger Sveriges kommuner och regioner, SKR (i 
samverkan med tillsynsvägledande myndigheter så som Livsmedelsverket, 
Jordbruksverket och Naturvårdsverket) kommunerna stöd och hjälp med bland annat 
mallar för taxor, behovsutredning, tillsynsplaner, genomför jämförelser, ger stöd i 
digitaliseringsarbetet, driver nätverk för samverkan mellan kommuner, bevakning av 
lagstiftning samt annan omvärldsbevakning. På regional nivå finns Miljösamverkan 
mellan tillsvägledande myndigheten länsstyrelsen och kommunerna i respektive 
region. Inom Miljösamverkan görs gemensamma projekt, tillsynskampanjer och 
utbildningsinsatser för att tillsyn och kontroll ska vidareutvecklas, kunna jämföras och 
göras på samma och på ett rättssäkert sätt. Motsvarande former för stöd och 
samverkan finns inte för alkohol- och tobaksområdet. 

Omvärldsbevakning och analys inom alkohol- och tobaksområdet görs därför av 
tjänstemän på respektive länsstyrelse och i respektive kommun utan systematisk 
samverkan. Omvärldsbevakning inkluderar ändringar i lagstiftning och dess 
tillämpning. Tjänstemän försöker nätverka på olika sätt med kollegor i landet men 
utan stöd från SKR eller tillsynsvägledande myndighet (Folkhälsomyndigheten) leder 
detta sällan till gemensamma projekt, verksamhetsplaneringar och möjligheterna till 
bra jämförelser saknas. Miljöförvaltningen har därför anlitat konsult för att göra en 
sammanställning av hur det ser ut i större kommuner samt i kommuner i 
Boråsregionen. På grund av olika yttre omständigheter såsom pandemin och mycket 
frånvaro på grund av sjukdom har själva rapporten begränsats till detta format. 

Konsulten har ställt frågor utifrån de flesta nyckeltal som Miljö- och 
Konsumentnämnden i Borås använder sig av. De kommuner som fått enkäten är 
Uppsala, Jönköping, Karlstad, Eskilstuna, Örebro, Svenljunga, Ulricehamn, Västerås, 
Gislaved, Göteborg, Linköping, Helsingborg, Malmö, Norrköping, Stockholm. De 
fyra sistnämnda har inte svarat. 

Cirka 4 av 7 av de tillfrågade Miljönämnderna eller motsvarande har fått ansvaret för 
serveringstillstånd det senaste året, alternativt de senaste 2-3 åren.  Erfarenheten av 
området är därför lågt. Göteborg har från och med 2021 fört över Tillståndsenheten 
från Socialnämnden till Miljö- och klimatnämnden. 

Rapporten visar tydligt att kommuner planerar och prioriterar olika och att de 
händelsestyrda ärendena tar mycket tid i anspråk. Som exempel kan nämnas att 
Örebro har många ansökningar om tillfälliga tillstånd, jobbar mer med yttre tillsyn 
medan Eskilstuna satsar mer på inre tillsyn och Karlstad har högt antal administrativa 
åtgärder i form av erinran. Göteborg i sin tur redovisar inte statistik i sådan 
omfattning som andra tillfrågade kommuner. Borås sedan flera år tillbaka klarar till 
100 % att fatta samtliga beslut inom max två veckor efter att ansökan är komplett.  

Utifrån rapporten är det svårt att jämföra och analysera hur många ärenden inom till 
exempel inre tillsyn som är tillräckligt och hur mycket tillsyn borde vara tillräcklig 
även om lagstiftaren säger minst ett besök per verksamhet. Lokala bestämmelser hos 
respektive tillsynsvägledande myndighet, dvs. länsstyrelserna, styr upplägget. Särskilt 
avseende taxor och avgifter.  

Av tidigare erfarenheter i taxearbetet vet vi att flertalet kommuners taxor och avgifter 
har samma konstruktion sedan många år tillbaka , att beräkningsunderlaget är olika, 
till exempel med eller utan kostnader för chef, administrativt stöd och andra OH 
kostnader och att avgifterna för verksamhetsutövarna inte baseras på samma underlag 
(se punkt 22 och 23 i bilagda rapport). Även tidsåtgången för olika ärenden varierar 
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mycket. Några kommuner svarar inte på frågor om nedlagd tid och/eller antal 
genomförda kontroller. 

Utifrån siffror från rapporten även om det är svårt att analysera dessa kan det 
konstateras att Tillståndsenheten i Borås inte avviker särskilt mycket i jämförelse med 
andra kommuner i Borås storlek. Det som sticker ut är att Borås ligger jämförelsevis 
med Göteborg då det gäller antalet diarieförda ärenden. 

Tillståndsenheten har i samband med digitalisering av sin verksamhet haft fokus på 
riktad information till företagen som möjliggör att handlägga inkommande ärenden i 
tid samt utfört planerat kontroll i enlighet med fastställt tillsyn- och verksamhetsplan. 
Utöver det har enheten klarat av att leverera färdigt beslut om tillstånd med cirka en 
veckas tid (istället för två veckor).  

Tillståndsenheten har fått beröm från verksamhetsutövare vid flertal tillfället för både 
professionalism, rättssäkerhet och bemötande något som har speglats i NKI 
undersökningar varje år. Under 2020 har Tillståndsenheten fått de högsta poängen 
(88) i NKI undersökningen av alla förvaltningar i Borås historia.  

Delar av konsultens utredning kommer att användas till vidare diskussioner i 
befintliga och nya nätverk med syftet att ytterligare utveckla och effektivisera 
verksamheten. De tänkbara utvecklingsområdena är arbetssätt och taxor och avgifter. 

Slutligen kan det konstateras att effektivisering av enheten är möjligt utifrån de 
områden som presenterades ovanför. Även arbetet med att effektivisera taxor och 
avgifter borde återupptas efter pandemins slut. Inom det här området finns det 
potential att ta fram en gemensam taxemodell för flertal verksamheter (beräkna OH-
kostnader på samma sätt inom alla myndighetsområden i Borås Stad).  

Bilagor  
Enkät och jämförelse mellan olika kommuner. Rapport Niagara Utbildning AB.  
Borås siffror för 2019 och 2020. 
 

Agneta Sander 
Förvaltningschef 

Zygmunt Cieslak 
Avdelningschef 
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§ 79 Dnr KS 2021-00039 1.2.4.1 

Årsredovisning 2020 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 59, sid B 1672) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 130 695 000 kronor 
överförs från tidigare år till 2021 enligt Kommunstyrelsens förslag under 
avsnittet Nämndernas resultat och verksamhet. 
 
Ej förbrukade investeringsmedel 2020 på sammanlagt 177 439 000 kronor 
omdisponeras från tidigare år till 2021 enligt Bilaga till årsredovisning, 
investeringar. 
 
Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2021 disponera 1 015 000 
kronor av sitt ackumulerade resultat till användning av klimatkompensations-
fonden. 
 
Anmälningsärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2020 läggs 
till handlingarna. 
 
I övrigt godkänns Årsredovisning 2020 för Borås Stad. 
 
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås 
Elnät AB, Borås Djurpark 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 läggs till handlingarna. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-04-12, § 155 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 130 695 000 kronor 
överförs från tidigare år till 2021 enligt Kommunstyrelsens förslag under 
avsnittet Nämndernas resultat och verksamhet. 
 
Ej förbrukade investeringsmedel 2020 på sammanlagt 177 439 000 kronor 
omdisponeras från tidigare år till 2021 enligt Bilaga till årsredovisning, 
investeringar. 
 
Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2021 disponera 1 015 000 
kronor av sitt ackumulerade resultat till användning av klimatkompensations-
fonden. 
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Anmälningsärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2020 läggs 
till handlingarna. 
 
I övrigt godkänns Årsredovisning 2020 för Borås Stad. 
 
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås 
Elnät AB, Borås Djurpark 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 läggs till handlingarna.      
 
Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
besluta:  

Dispositioner i bokslut 2020 föreslås att göras enligt nedan: 

Projekt stärkt elevhälsa under 4 år. 15 000 000 kr 

Ordningsvakter vid särskilt utsatta platser 10 000 000 kr 

Narkotikahundar i Borås Stads skolor 6 000 000 kr 

Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 130 695 000 kr 
överförs från tidigare år till 2021 enligt Kommunstyrelsens förslag under 
avsnittet Nämndernas resultat och verksamhet. 

Ej förbrukade investeringsmedel 2020 på sammanlagt 177 439 000 kronor 
omdisponeras från tidigare år till 2021 enligt Bilaga till årsredovisning, 
investeringar. 

Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2021 disponera 1 015 000 kr 
av sitt ackumulerade resultat till användning av klimatkompensationsfonden. 

Kommunfullmäktiges uppdrag om att ’Grundskolenämnden ska utreda om 
tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras 
som särskilt begåvade barn enligt Skolverkets definition’, ändras från ’Genom-
förd’ till ’Delvis genomförd’. 

Anmälningsärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2020 läggs 
till handlingarna. 

I övrigt godkänns Årsredovisning 2020 för Borås Stad. 

Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås 
Elnät AB, Borås Djurpark 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 läggs till handlingarna. 
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Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisningen har ett viktigt syfte i att ge Kommunfullmäktige en så 
rättvisande bild som möjligt över kommunens finansiella ställning och ut-
veckling. Med kommunen menas i detta sammanhang inte bara den verksamhet 
som drivs under s k offentligrättsliga former. Även sådan verksamhet som 
bedrivs i form av aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella 
föreningar eller handelsbolag skall ingå i redovisningen. Motivet bakom kravet 
på en s k sammanställd redovisning är att en stor del av verksamheten i landets 
kommuner idag drivs under s k 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 skall 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 dvs 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. En annan uppgift blir att utifrån de visioner och 
mål som beskrivs i VISION 2025 följa verksamhetens utveckling via 
målområdesanalyser. 
 
Ackumulerat resultat 
Vid behandling av årsredovisningen skall Kommunfullmäktige också besluta 
om hur nämndernas resultat för det gångna året skall regleras. Enligt 
kommunens regler för budget- och verksamhetsuppföljning skall 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 ackumulerade 
resultaten behandlas kan anpassas efter konjunkturläge och grundbudgetens 
styrka och säkerhet.  
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Yrkanden 
Ulf Olsson (S), Ida Legnemark (V), Anna Svalander (L), Kerstin Hermansson 
(C), Tom Andersson (MP), Sara Andersson (S), Andreas Cerny (L) och Ylva 
Lengberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar att Sociala omsorgsnämndens ackumulerade resultat på minus 
5 787 000 kronor avskrivs, samt texttillägg, se bilaga. 
 
Martin Nilsson (M), Anna-Clara Stenström (M), Anna Christensen (M), Ulf 
Sjösten (M) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och 
Niklas Arvidsson (KD) tilläggsyrkande. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall respektive avslag till Kommun-
styrelsens förslag och finner förstnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad.  
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer därefter proposition på avslag respektive bifall till 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill avslå 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat bifalla tilläggsyrkandet”. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 1 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 40 röster mot 31, 2 frånvarande: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas tilläggsyrkande avslås. 
 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Hans Gustavsson (KD), Lisa 
Berglund (KD), Niklas Arvidsson (KD), Magnus Sjödahl (KD), Ulf Sjösten 
(M), Anna Christensen (M), Pirita Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-
Gunnar Comén (M), Urban Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Marie Fridén 
(M), Annette Nordström (M), Nils-Åke Björklund (M), Martin Nilsson (M), 
Gunilla Christoffersson (KD), Anna-Clara Stenström (M) och Paul Andre 
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Safko (M) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) 
tilläggsyrkande. 
 
Vidare reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Leif Häggblom (SD), 
Anders Alftberg (SD) och Jonas Ellerstrand (SD) mot beslutet.  
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer därefter proposition på avslag respektive bifall till 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill avslå 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen röstar ja, den det ej vill 
röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat bifalla Sverigedemo-
kraternas reservation i Kommunstyrelsen”. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 2. 
 
Ninni Dyberg (S) kunde inte avlägga röst genom voteringssystemet utan 
lämnade denna muntligt. Ninni Dyberg (S) röstade Ja. 
 
Annette Nordström (M) kunde inte avlägga röst genom voteringssystemet utan 
lämnade denna muntligt. Annette Nordström (M) röstade Ja. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 61 röster mot 11, 1 avstår: 
 
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen avslås. 
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Leif Häggblom (SD), 
Anders Alftberg (SD) och Jonas Ellerstrand (SD) till förmån för Sverige-
demokraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 
 



Bilaga till årsredovisning 2020 - Investeringar, tkr 

Verksamhet Ansvarig Godkänd Total budget Utgift Avvikelse Omdisponeras till Status
nämnd utgift 2020 2020 2020 2021

GEMENSAMMA FUNKTIONER

Särskilda servicefunktioner
Energibesparande åtgärder Lfn 11 646 10 712 934 Årligt anslag
Miljöanpassningar Lfn 1 000 918 82 Årligt anslag
Solenergi Lfn 5 619 3 575 2 044 Årligt anslag
Tillgänglighetsanpassning kommunala lokaler Lfn 1 000 1 043 -43 Årligt anslag
Hyresgästanpassningar Lfn 8 770 8 959 -189 Årligt anslag
Säkerhetsinvesteringar Lfn 7 000 6 339 661 Årligt anslag
Underhållsinvesteringar Lfn 81 950 64 014 17 936 Årligt anslag
Fiberinstallationer egna fastigheter Lfn 7 700 8 163 -463 Årligt anslag
Brandsäkerhet myndighetskrav Lfn 10 900 2 259 8 641 Årligt anslag
Wiskania, yttre renovering Lfn 14 000 14 000 40 13 960 13 960 Pågår
Guttasjön om- och tillbyggnad Lfn 18 900 4 571 98 4 473 Förstudie
Flamenska gården utvändig hiss Lfn 1 500 1 364 0 1 364 Ej påbörjat
Entré Stadshuset, medborgarservice Lfn 7 000 2 039 1 463 576 Klart
Skjutbana för polishögskolan Lfn 32 000 50 244 -194 Klart
Fullmäktigesalen ombyggnation Lfn 8 000 173 -173 -173 Förstudie
Nytt verksamhetssystem, Miljökontoret Mkn 2 000 1 387 921 466 0 Klart
Utskriftsenheter / kontorsutrustning Sn 4 000 2 713 1 287 Årligt anslag
Fordon och maskiner Sn 15 000 23 319 -8 319 Årligt anslag
IT-infrastruktur Sn 3 000 3 000 Årligt anslag
Mobiltelefoner Sn 1 402 -1 402 Årligt anslag
Pantängen ombyggnad Sn 12 250 3 347 3 439 -92 Klart
Pantängen nybyggnation Sn 53 000 23 100 1 003 22 097 0 Ej påbörjat
Pantängen förbättringsåtgärder 2020 Sn 6 900 6 900 2 906 3 994 3 994 Pågår

SUMMA GEMENSAMMA FUNKTIONER 155 550 214 343 143 703 70 640 17 781
INFRASTRUKTUR OCH SKYDD

Markförsörjning
Inköp av fastigheter Ks 40 000 3 755 36 245 Årligt anslag

SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SKYDD 0 40 000 3 755 36 245 0
GATOR, VÄGAR OCH PARKER

Kommunikationer
Beläggningsunderhåll Tn 8 500 8 526 -26 Årligt anslag
Attraktiv stad Tn 6 074 1 614 4 460 4 460 Pågår
Div mindre gatu- och broarbeten Tn 12 915 8 408 4 507 4 607 Pågår
Program för tillgänglighet Tn 1 000 1 004 -4 Årligt anslag
Gång- och cykelvägar Tn 13 801 17 486 -3 685 -1 766 Pågår
Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Tn 1 000 1 834 -834 Årligt anslag
Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning Tn 4 000 4 627 -627 Årligt anslag
Kabelskåp Tn 2 000 1 527 473 Årligt anslag
Kollektivtrafik (stadstrafiken) Tn 10 990 10 617 373 3 632 Pågår
Upprustning centrummiljöer Tn 6 343 439 5 904 5 904 Pågår
Borås Viared flygplats Tn 500 486 14 Årligt anslag
Promenadstråk längs Viskan Tn 3 046 -1 880 4 926 4 926 Pågår
Ny Nybro Tn 44 000 31 647 1 691 29 956 19 773 Pågår

Parkverksamhet
Grönområdesplan Tn 1 000 1 009 -9 Årligt anslag
Lekplatser Tn 5 000 5 189 -189 Årligt anslag
Fristads nya stationspark Tn 6 000 3 000 0 3 000 3 000 Förstudie
Trygghetsåtgärder och diverse mindre parkinvesteringar Tn 3 000 3 287 -287 Årligt anslag
Kronängsparken Tn 18 000 10 433 369 10 064 10 064 Förstudie

SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER 68 000 124 249 66 233 58 016 54 600
FRITID OCH KULTUR

Idrotts- och fritidsanläggningar
Utveckling av konstgräsplaner Fofn 1 693 1 451 242 Årligt anslag
Utveckling av spår och leder Fofn 3 307 1 098 2 209 Årligt anslag
Utveckling av näridrottsplatser Fofn 3 901 4 028 -127 Årligt anslag
Utveckling av badplatser Fofn 400 362 38 Årligt anslag
Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne Fofn 1 500 1 589 -89 Årligt anslag
Evenemangsstaden Fofn 605 743 -138 Årligt anslag
Boda aktivitetspark Fofn 7 750 1 550 2 020 -470 -470 Pågår

Utveckling av Borås Skidstadion inkl förberedelser inför SM-
veckan 2021 Fofn 10 000 1 872 5 231 -3 359 -3 359 Pågår
Skyttecentrum Fofn 34 -34 Förstudie
Ryavallen Fofn 1 000 1 000 525 475 475 Pågår
Wifi idrottsanläggningar Fofn 1 150 370 367 3 Klart
Kronängsparken Fofn 5 000 1 000 235 765 765 Pågår
Boråshallen ombyggnad (bl a tillgänglighetsanpassningar) Lfn 8 000 8 000 1 952 6 048 150 Pågår
Boråshallen Lfn 14 000 3 994 0 3 994 Ej påbörjat
Bodavallen ombyggnad Lfn 326 -326 Förstudie
Sjöbovallen ombyggnad Lfn 17 500 9 599 7 009 2 590 2 590 Pågår
Sven Ericsonvallen ny- och ombyggnad Lfn 15 410 1 128 1 341 -213 Klart
Nya Fristadhallen Lfn 45 940 8 900 2 036 6 864 6 865 Pågår
Fristadhallen utvändig hiss Lfn 1 500 1 500 0 1 500 Ej påbörjat
Borås simarena reinvestering Lfn -67 67 Klart
Bryggaregatan anpassning Lfn 3 000 72 -72 -72 Förstudie
Ny Isyta, Borås Lfn 73 -73 Förstudie

Kulturverksamhet
Konstnärlig gestaltning / Textilkonst Kun 6 657 1 242 5 415 6 215 Pågår
Konstmuseet och Textilmuseet konstinköp Kun 1 200 984 216 Årligt anslag
Förvaltningsövergripande investeringar Kun 500 512 -12 Årligt anslag
Kulturskolan Mötesplats Hässleholmen Kun 1 000 78 1 77 77 Pågår



Konstutredning Kun 300 -300 Förstudie
Konstbiennalen Kun 3 641 65 3 576 3 386 Pågår
Kulturhuset, scenteknik Stadsteatern Lfn 72 000 82 -82 Klart

SUMMA FRITID OCH KULTUR 203 250 62 395 33 611 28 784 16 622
AFFÄRSVERKSAMHET

Kommunala vägar och belysning inom exploateringsområden
Utbyggnad av industriområde, Viared Västra Ks 1 427 -1 427 Årligt anslag
Utbyggnad av övriga industriområden Ks 12 -12 Årligt anslag
Utbyggnad av bostadsområden Ks 2 478 -2 478 Årligt anslag

SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET 0 0 3 917 -3 917 0
PEDAGOGISK VERKSAMHET

Förskola
Kristinegården ombyggnation Lfn 39 900 4 000 1 735 2 265 0 Förstudie
Alidebergs förskola, Vildmarken Lfn 47 404 3 767 2 927 840 Klart
Vinkelvägens förskola Lfn 41 400 2 500 655 1 845 Förstudie
Göta förskola, Silverpoppeln Lfn 39 240 37 -37 Klart
Sjömarken Badstrandsvägen, 6 avd Lfn 43 400 2 599 208 2 391 Förstudie
Strandvägens förskola Lfn 39 450 26 065 110 25 955 15 000 Pågår
Utemiljö förskolor Lfn 15 000 5 000 4 131 869 869 Pågår
Förskola inventarier Fn 2 700 2 187 513 Årligt anslag
Familjecentral inventarier Fn 400 609 -209 Årligt anslag

Grundskola
Särlaskolan ombyggnad Lfn 175 000 400 1 173 -773 -773 Förstudie
Myråsskolan om- och tillbyggnad Lfn 230 000 46 727 6 496 40 231 40 231 Pågår
Engelbrektskolan ombyggnad Lfn 10 -10 Förstudie
Byttorpskolan, ny- och ombyggnad Lfn 153 811 47 489 51 823 -4 334 -4 334 Pågår
Erikslundskolan om- och tillbyggnad Lfn 235 000 847 -847 Förstudie
Gånghesterskolan ombyggnad Lfn 115 000 80 -80 Klart
Utbyggnad kök Trandaredskolan Lfn 16 808 12 800 4 212 8 588 8 587 Pågår
Daltorpskolan anpassning 7-9 Lfn 9 000 9 000 8 079 921 100 Pågår
Fristad högstadie energieffektivisering/ombyggnad Lfn 43 660 30 -30 Klart
Sjömarkenskolan ombyggnad Lfn 114 000 2 185 4 458 -2 273 Klart
Kronängsskolan Lfn 20 250 1 250 1 250 Klart
Gässlösa modulskola Lfn 24 300 400 229 171 Klart
Ny skola Gässlösa Lfn 310 000 2 371 -2 371 -2 371 Pågår
Tummarpskolan utvändig hiss Lfn 1 500 1 500 0 1 500
Grundskola, inventarier Grn 14 500 6 333 8 167 4 000 Årligt anslag

Gymnasieskola
Sven Eriksongymnasiet ombyggnad Lfn 36 530 38 -38 Klart
Almåsgymnasiet NO-salar Lfn 4 500 4 500 4 285 215 215 Pågår
Almåsgymnasiet innergård Lfn 17 500 4 900 3 801 1 099 1 099 Pågår

Hyresgästanpassningar Gymnasie- o 
vuxenutbildningsnämnden Lfn 5 998 5 036 962 Årligt anslag
Gymnasieskola, inventarier Gvun 2 000 1 897 103 Årligt anslag

SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET 1 772 653 200 680 113 797 86 883 62 623
VÅRD OCH OMSORG

Omsorg om äldre- och funktionsnedsatta
Kristinegränd  vård- och omsorgsboende Lfn 338 -338 Förstudie
Brotorpsgatans LSS ombyggnad Lfn 5 000 5 000 4 723 277 277 Pågår
Björkbo LLS, Barnhemsgatan Lfn 18 500 10 500 87 10 413 Förstudie
Färgargatans LSS-boende Lfn 18 150 8 400 2 529 5 871 5 870 Pågår
Backhagsvägens LSS-boende Lfn 18 971 12 600 14 294 -1 694 -1 694 Pågår
Sörmarkslidens LSS-boende Lfn 18 150 8 400 85 8 315 Förstudie
Rydsvägen LSS Lfn 18 500 2 500 108 2 392 Förstudie
Skogsfrugatans SOL Lfn 30 000 8 600 4 122 4 478 4 477 Pågår
Metergatan SOL tillbyggnad Lfn 5 316 5 057 681 4 376 4 376 Pågår
Johannelundsgatan SOL Lfn 60 000 500 393 107 107 Förstudie
Inventarier LSS-boenden Son 2 269 0 2 269 2 000 Årligt anslag
Trygghetslarm Vän 16 700 10 400 0 10 400 10 400 Pågår

SUMMA VÅRD OCH OMSORG 209 287 74 226 27 360 46 866 25 813
Driftsinventarier 26 466
SUMMA NETTOINVESTERINGAR 2 408 740 715 893 418 842 323 517 177 439



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

 

Årsredovisning 2020  

Enligt kommunallagens 8 kap 18 § skall årsredovisningen godkännas av 

Kommunfullmäktige. Det bör inte ske innan Kommunfullmäktige beslutat om 

ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras nämnderna. Kommunfullmäktige skall 

också ta ställning till nämndernas budgetavvikelser. Nämndernas ekonomiska 

ansvar gäller över årsskiftet och eventuella budgetavvikelser, dvs resultatet efter 

kommunbidrag, skall föras över till nästkommande år som ackumulerade 

resultat. Detta gäller såväl över- som underskott. Beslut om resultatöverföring 

fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Verksamheterna under 2020 i Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, 

Borås Elnät AB, Borås Djurpark 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 varit förenliga med de fastställda 

kommunala ändamålen och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Dispositioner i bokslut 2020 föreslås att göras enligt nedan: 

Projekt stärkt elevhälsa under 4 år.  15 000 000 kr 

Ordningsvakter vid särskilt utsatta platser  10 000 000 kr 

Narkotikahundar i Borås Stads skolor    6 000 000 kr 

 

Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 130 695 000 kr 

överförs från tidigare år till 2021 enligt Kommunstyrelsens förslag under 

avsnittet Nämndernas resultat och verksamhet. 

 

Ej förbrukade investeringsmedel 2020 på sammanlagt 177 439 000 kronor 

omdisponeras från tidigare år till 2021 enligt Bilaga till årsredovisning, 

investeringar. 

 

Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2021 disponera 1 015 000 kr 

av sitt ackumulerade resultat till användning av klimatkompensationsfonden. 

E4 



 

 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag om att ’Grundskolenämnden ska utreda om 

tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som särskilt 

begåvade barn enligt Skolverkets definition’, ändras från ’Genomförd’ till ’Delvis 

genomförd’. 

 

Anmälningsärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2020 läggs 

till handlingarna. 

 

I övrigt godkänns Årsredovisning 2020 för Borås Stad. 

 

Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås 

Elnät AB, Borås Djurpark 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 läggs till handlingarna. 

 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 



 

 
Kommunfullmäktiges uppdrag med 

kommentarer 2020 

Borås Stad 
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Människor möts i Borås 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Aktivitetsplatser liknande 
den på Sjöbo ska skapas på 
Hässleholmen och Norrby. 
Förstudie görs under 2018 i 
samverkan med Tekniska 
nämnden. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Kronängsparken kommer enligt plan att 
börja iordningställas under 2021. Förarbetet 
har genomförts i nära samarbete med 
berörda förvaltningar, verksamheter och 
civilsamhället. Parken kommer erbjuda både 
aktivitet och möjlighet till rekreation. Det nya 
Norrbyhuset kommer ligga centralt i parken 
och utgöra en viktig mötesplats för både 
boende, besökare och föreningslivet. 
Norrbyhuset kommer påbörja sin 
ombyggnation under vintern 2021. 
Norrbyvallen kommer flyttas men ska även 
fortsättningsvis erbjuda barn och unga 
möjlighet till spontan och planerad aktivitet. 
Kronängsparken blir den första platsen som 
iordningsställs som en del i "Staden i 
parken". Parken planeras byggas under 
2021-2022. 
 
Bodavallen motsvarar uppdraget på 
Hässleholmen. Isyta, gräsplaner och 
multiaktivitetsyta är iordningställd men det 
saknas fortfarande en lekyta med lekplats för 
hela familjen och främst mindre barn. 
Arbetet med detaljplanen för 
allaktivitetshuset kommer påbörjas under 
2021. Utvecklingen pågår fortfarande i nära 
samarbete med lokala aktörer och RF/SISU. 

2018  

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att under 2018 ta 
fram ett åtgärdsprogram mot 
hedersrelaterat våld. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Under hösten/vintern 2020 har kvalitets-
koordinatorn mot hedersrelaterat våld och 
förtryck vid Arbetslivsförvaltningen (ALF) 
tillsammans med en analytiker vid 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum 
för kunskap och säkerhet (CKS) färdigställt 
en Handbok mot hedersrelaterat våld och 
förtryck som innehåller såväl åtgärder och 
insatser som metodstöd för olika 
verksamheter mot Hedersrelaterat våld och 
förtryck. Handboken har framställts i nära 
samverkan med en referensgrupp från 
relevanta verksamheter samt en styrgrupp 
som beslutat om innehållet i handboken. 
Arbetslivsnämnden ska under sitt möte i 
januari 2021 fatta beslut om handboken och 
därefter ska Kommunfullmäktige fatta beslut. 

2018  

Utreda ny yta för 
evenemangsområde 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är framskrivet av handläggare 
och ska under Q1-21 delges inför politisk 
beredning. 

2019  

Söka ny yta för 
evenemangsområde. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är framskrivet av handläggare 
och ska under Q1-21 delges inför politisk 
beredning. 

2019  

Föreningshus där bland 
annat kultur- och 
idrottsföreningar utan egen 
lokal skulle kunna dela på 
utrymme ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Som en del i uppdraget har vi påbörjat 
dialoger med föreningarna som hyr egna 
lokaler i Träffpunkt Simonsland. Samtalen 
förs med föreningarnas utsedda 
arbetsutskott. I processen ingår att bereda 
plats för fler föreningar, men även att 
föreningarna på Träffpunkt Simonsland ska 
få bättre ekonomiska möjligheter, mot att de 
utför utåtriktad verksamhet för andra än sina 
medlemmar. 

2019  
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen ska 
utreda möjligheten att införa 
RAM-avtal för vård- och 
omsorgsboenden samt LSS-
boenden. Utredningen ska 
vara färdig under första 
halvan av 2020. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Utredningen är genomförd och är under 
politisk beredning. 

2020 Avslutas 

Behovet av renovering och 
tillgänglighetsanpassning av 
Kommunfullmäktiges 
sessionssal ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Lokalförsörjnings-nämnden 

 
Genomfört 

Förstudien som startade våren 2020 är 
genomförd. Ett förslag har presenterats på 
kommunalrådsberedning. Projektet är inlagt i 
Lokalförsörjningsnämndens förslag till 
investeringsplan 2021. 

2020 Avslutas 

En ny mötesplats i 
stadsdelen Göta ska 
utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 
Genomfört 

En utredning avseende stadsdel Göta och 
behovet av en mötesplats i området har 
tagits fram och översänts till 
Kommunstyrelsen. Utredningen bygger på 
relevant statistik och underlag från 
verksamma aktörer på området, från Borås 
Stad och föreningslivet. I utredningen 
beskrivs Göta utifrån statistisk data, ger en 
lägesbild utifrån ett brottsförebyggande och 
trygghetsskapande perspektiv samt 
uppmärksammar pågående processer i 
kringliggande område. Aktörer verksamma 
på Göta har även fått delge sin uppfattning 
av området samt beskriva eventuella 
framtidsplaner. 

Utifrån utredningen framkommer att Göta är 
ett område i staden där det sker mycket 
utveckling. Det finns ändå ett behov av att 
skapa extra insatser på området. Det saknas 
till stor del aktiviteter av socialt värde och i 
synnerhet aktiviteter för barn och unga. Det 
finns förutsättningar i form av vilja till 
samverkan i området om man får 
ekonomiska förutsättningar. 
Flera aktörer ser ett behov av en Mötesplats, 
men det är oklart var den bör lokaliseras och 
i vilken form den bör drivas. 
 
Vid beslut om att arbeta vidare med 
utredning av Mötesplats på Göta bör arbetet 
göras i medskapande processer, vilket ger 
underlag till vilka aktörer man behöver 
samverka med för att skapa en Mötesplats 
som bäst möter invånarnas behov. 
Civilsamhället bör vara en central och 
bärande aktör i den kommande 
verksamheten. Nästa steg bör vara att 
involvera medborgarna och utifrån det 
identifiera samverkande aktörer och lämplig 
lokal. 
 
 

2020  
Avslutas 
utredningen är 
framtagen 
 

Förstudie ska genomföras 
när det gäller lokalisering av 
ny ishall och möjlighet till 
alternativ driftsform prövas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

En projektstudio har genomförts under året 
samt att ett flertal kontakter har tagits med 
ishallsföreningarna. Flera bra alternativ har 
tagits fram och kommer att bearbetas under 
det första kvartalet 2021. 

2020  
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kulturnämnden ska utreda 
möjligheten att skapa ett ”Art 
Center” – ett konstens 
skyltfönster. Utredningen 
ska belysa hur olika 
konstformer kan användas, 
till exempel Lars Thunbjörks 
fotosamling, och hur man 
kan möjliggöra för möten 
mellan boråsare. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kulturnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är delvis genomfört. En extern 
konsult upphandlades och har under hösten 
genomfört utredningen som beräknas vara 
klar i början av 2021. 

2020  

Sociala omsorgsnämnden 
får i uppdrag att i nära 
samverkan med Vård- och 
äldrenämnden utreda 
möjligheterna att inom 
ramen för vård och 
omsorgsboende inrätta 
särskilda avdelningar för 
personer inom LSS. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Sociala omsorgsnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Här ser förvaltningen att lokalen Skogslid på 
sikt skulle kunna utgöra en sådan 
gruppbostad med nära koppling till 
äldreomsorg. I Socialstyrelsens 
rekommendationer för bostad med särskild 
service (2018) beskrivs att ”undantag i fråga 
om lokaliseringen av bostad med särskild 
service bör kunna göras bland annat då det 
gäller bostäder för en mindre grupp 
personer, som är i så stort sjukvårdsbehov 
att det är nödvändigt att medicinsk vård är 
lätt tillgänglig”. Under 2021 hoppas 
förvaltningen kunna ta fastigheten Skogslid i 
anspråk och i så fall utmana principen om att 
ha en bostad med särskild service enligt 
LSS i nära anslutning till äldreomsorgen för 
dem med stora omsorgsbehov och i så fall 
flytta de brukare med störst omsorgsbehov 
dit. 

Sociala omsorgsförvaltningen har 
aktualiserat behovet av ombyggnation av 
lokalerna via en framställan till 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 
 

2020 Avslutas 
utredningen är 
genomförd 

Vård- och äldrenämnden får 
i uppdrag att erbjuda 
anhörigstöd till barn och 
unga som tar ett stort 
anhörigansvar för sina 
föräldrar, syskon eller andra 
i sin närhet 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Vård- och äldrenämnden 

 
Genomfört 

Vård- och äldrenämnden ställer sig positiv till 
att utöka anhörigstödet till att omfatta även 
barn och unga. Nämndens utredning av 
frågan har remitterats till berörda nämnder, 
vilka alla har tillstyrkt förslaget att 
anhörigstödet utökas. Vård- och 
äldrenämnden föreslår att nämnden tilldelas 
anslag i budget för det utökade uppdraget 
samt att reglementet uppdateras. 

2020 Avslutas Ett särskilt 
ärende angående 
ändrat reglemente 
tas fram och 
behandlas samtidigt 
som 
årsredovisningen. 
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Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Hur man kan stötta unga 
med NPF-diagnoser 
(neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så 
att deras möjlighet att delta i 
föreningslivet ökar ska 
utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta 
med att skapa meningsfull fritid för barn och 
unga med neuropsykiatrisk 
funktionsnedsättning och upplevd psykisk 
ohälsa. 

Verksamheten bedrivs främst inom ramen av 
befintligt IOP Jämlik hälsa, främst i 
parasportshallen där även den öppna 
ungdomsverksamheten på området är 
lokaliserad. Ytterligare verksamhet pågår på 
Simarenan där målgruppen får särskilt stöd 
för att kunna medverka i aktiviteterna. 
 
Under året har en dialog initierats 
tillsammans med SÄS, elevhälsan och 
flertalet föreningar. Syftet var att utveckla ett 
samarbete som syftar till att skapa 
förutsättningar för ett livslångt idrottande för 
målgrupper som vanligtvis inte kommer i 
kontakt med idrott eller behöver extra stöd 
för att komma in i en idrottsförening. 
Dialogen resulterade i en ansökan till 
Arvsfonden, men i december kom beskedet 
att projektet fått avslag. 
 
Projekttiden var tänkt att bli en 
uppbyggnadsfas för föreningarna och 
samverkansarbete mellan föreningar, 
kommunen och hälso- sjukvården. Under 
2021 kommer vi att titta på förutsättningarna 
för att förverkliga delar av samarbetet utan 
medel från Arvsfonden. 
 

2019  

Grundskolenämnden ska 
utreda om tillräckliga rutiner 
och samordning finns för att 
stödja de elever som 
identifieras som särskilt 
begåvade barn enligt 
Skolverkets definition. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Grundskolan 

 
Genomfört 

Riktlinjer för särskilt begåvade elever 
framtogs under 2020. Arbetet leddes av 
verksamhetsutvecklare för centrala 
elevhälsan tillsammans med 
förskoleförvaltningen, skolpsykologer GRF 
samt specialpedagoger GRF. Planen ska 
samverkas och beslutas i februari 2021. 

2020 Avslutas 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får 
i uppdrag att, i nära 
samverkan 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. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

 Ej 
genomfört 

Planeringen för att genomföra detta uppdrag 
var att bilda en arbetsgrupp med 
representanter från flera av de nämnder som 
arbetar med barn och ungdomar. Under 
våren gjorde nämndens 
verksamhetsutvecklare viss 
omvärldsbevakning men arbetsgruppen 
startade inte mycket på grund av situationen 
med Corona. Under hösten när arbetet med 
Socialt hållbart Borås utvecklades till att allt 
mer bli bli ett övergripande sammanhang för 
främjande, förebyggande och tidiga 
kommungemensamma insatser för barn och 
ungdomar så hänsköts uppdraget till 
styrgruppen för Socialt Hållbart Borås och 
kommer att utredas inom ramen för detta 
forum under våren 2021. 

2020  
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 
ska, tillsammans med 
Arbetslivsnämnden, utreda 
om åldern som 
relationsvåldsenheten riktar 
sig till kan sänkas från 18 år 
till 16 år. Utredningen ska 
också belysa vilken hjälp 
ungdomar mellan 16 år och 
18 år kan få av respektive 
nämnd. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

 
Genomfört 

Nämnden har i en arbetsgrupp tillsammans 
med Arbetslivsförvaltningen utrett och belyst 
denna fråga. Utredningen visade tydligt att 
det fanns tydliga skäl som talade för att inte 
ändra åldern för Relationsvåldsenheten men 
att däremot utveckla samverkan och rutiner 
för unga i åldern 16-17 år där det är viktigt 
med ett samarbete mellan Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och 
Arbetslivsnämndens relationsvåldsenhet. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden besitter 
både ansvar och specifik kompetens kring 
våld, övergrepp och hedersrelaterad 
problematik för de under 18 år. Barnahus 
finns inom nämndens område och även 
kompetens samt ansvar för tillämpning av 
tvångslagstiftning för de under 18 år vilket 
talar för att bibehålla nuvarande 
åldersgränser för ansvar. Samverkan har 
setts över och utvecklats under 2020. 

2020 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2. 

Samordningsansvar för 
arbetet med att motverka 
psykisk ohälsa hos barn och 
unga ska fastställas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Kartläggningen är klar. Frågan kommer tas 
upp i Socialt Hållbart Borås för vidare 
hantering. 

2020  

Förskolenämnden uppdras 
att tillsammans med 
Arbetslivsnämnden se till att 
samhällsintroduktion erbjuds 
på alla familjecentraler. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 

Förskolenämnden 
Arbetslivsnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Förskolenämnden 
Uppdraget genomfördes under 2019 till fullo. 
2020 skulle Arbetslivsförvaltningen göra om 
utbildningen men kunde inte rekrytera 
deltagare. 2020 har pandemin hindrat vidare 
insatser. 

Arbetslivsnämnden 
Uppdraget har inte genomförts beroende på 
Corona. 

2020  

Grundskolenämnden 
uppdras att utreda 
konsekvenserna av det 
uteblivna statsbidraget 
fritidshemssatsningen. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Grundskolan 

 
Genomfört 

Statsbidraget för fritidshem har funnits sedan 
2018 med syfte at hjälpa fritidshem att öka 
personaltätheten. Denna utökning av 
personal kunde ske med lärare med 
inriktning mot fritidshem, fritidspedagoger, 
förskollärare eller andra lärare med 
pedagogisk högskolekompetens. 
Statsbidraget har betalats ut till 
Grundskolenämnden till och med 2019. Inför 
budgetåret 2020 upphörde statsbidraget. 

2018 erhöll Grundskolenämnden 6 600 
000 kr, ca 13 årsarbetare. 
2019 erhöll Grundskolenämnden 4 600 
000 kr, ca 9 årsarbetare. 
Under 2019 fanns en total personalkostnad 
för fritidshem på 110 385 000 kr (inkl 
statsbidrag). Det gör att statsbidraget 
finansierar ca 4 % av 
fritidshemsverksamheten 
I mars 2019 fanns 218 årsarbetare varav 9 
finansierades av statsbidrag. Antalet elever i 
fritidshem i mars 2019 var 4 252 elever dvs. 
en genomsnittlig personaltäthet på 19,5 
elever per årsarbetare. 
Och i februari 2020 fanns 212 årsarbetare i 
Fritidshemmen. Antalet elever i fritidshem i 
februari 2020 var 4 316 elever d.v.s. en 
genomsnittlig personaltäthet på 20,4 elever 
per årsarbetare. 
Kvaliteten i fritidshemmen påverkas negativt 
när 9-13 årsarbetare försvinner. Dock 
innebär en relativt låg tilldelning till 
grundskolan att rektor tvingas omprioritera, 
och att fritidshemmets budget då 
kompenserar för skolverksamheten - i större 
omfattning än statsbidraget. 

2020 Avslutas 
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Företagandet växer genom samverkan 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Miljö- och 
konsumentnämnden ska 
utreda hur förvaltningen kan 
effektivisera 
tillsynsverksamheten enligt 
alkohollagen. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

 
Genomfört 

Genomfört. Ett förslag på 
effektiviseringsåtgärder lämnades vidare 
från Miljö- och Konsumentnämnden till 
Kommunfullmäktige januari 2021. 

2020 Avslutas 
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Livskraftig stadskärna 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Tekniska nämnden ska i 
samverkan med Borås 
Parkerings AB införa ett 
parkeringsledningssystem till 
årsskiftet 2015/16. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Borås kommuns Parkerings 
AB 

 Delvis 
genomfört 

Upphandling av parkeringsledningssystem 
är genomförd i samverkan med Tekniska 
förvaltningen. Denna upphandling blev dock 
överklagad vilket innebär att skyltarna inte 
kom på plats som planerat under 2020. Det 
finns idag ett signerat tilläggsavtal till 
nuvaranden hub som kommer att bli det nya 
parkeringsledningssystemet Uppstartsmöte 
med projektgruppen är planerat till januari. 
Preliminär tidsplan har en ambition att 
införande kommer starta före sommaren 
2021. 

2015  

Kommunstyrelsen uppdras 
under 2017 presentera ett 
förslag på hur fler bostäder 
kan byggas längs 
kollektivtrafiktäta stråk 
utanför centralorten Borås. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget behöver anpassas så det ligger i 
linje med översiktsplanen, där fokus ska 
vara på bostadsbyggande i serviceorterna. 
Strategisk plan för Tosseryd, Frufällan och 
Sparsör är gjord och en efterföljande 
detaljplan för Tosseryd är gjord, men 
överklagad. Uppdrag för nya detaljplaner för 
bostäder i stråken har givits under 2020. 

2017 Avslutas ingår i 
grunduppdraget 

Ett förslag för utveckling av 
Stora torget ska tas fram. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Ej 
genomfört 

I ett första steg ska inblandade förvaltningar 
och privata aktörer hitta ett arbetssätt kring 
utvecklingen av Stora Torget. När ramarna 
kring arbetet är satta kan ett gemensamt 
förslag arbetas fram. Inväntar besked om 
uppdragets intentioner. 

2019  

Konkretisera förslag på att 
förverkliga det som i 
översiktsplanen kallas det 
Grön-blå stråket (parken 
genom staden) som ingår i 
den beslutade 
utbyggnadsstrategin. 
Förslagen ska redovisas till 
Kommunstyrelsen för beslut. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Samhällsbyggnads-
nämnden 

 
Genomfört 

Utöver projektstudio och 
samarbetsworkshop på presidienivå under 
hösten 2019 har nämnden under 2020 även 
genomfört workshop med näringslivet och 
akademin på Samrådsarenan, en 
presidieöverläggning, en medborgardialog 
med parkvandring under sommaren och en 
öppen remiss i syfte att ta fram förslag på 
förverkligande av parken med så god 
förankring som möjligt. Responsen har varit 
överväldigande positiv och såväl övriga 
nämnder och kommunala bolag som 
näringslivet och akademin vill vara med och 
bidra. 

Kommunstyrelsen framförde i december 
2020 i sitt remissvar att de anser att 
nämnden har genomfört sitt uppdrag från 
Kommunfullmäktige, och att nämnden kan 
översända det slutliga förslaget till 
Kommunfullmäktige. Nämnden beslutade 
därför i januari 2021 att översända 
stadsbyggnadsprogrammet "Staden vid 
parken" till Kommunfullmäktige för 
godkännande. 

2020 Avslutas 

Tekniska nämnden utreda 
möjligheten att göra 
ytterligare 
gångfartsområden. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Tekniska nämnden 

 
Genomfört 

Gångfartsområde är en trafikregleringsform 
som ställer krav på utformning där fordon 
inte får framföras med högre hastighet än 
gångfart. Fordonstrafik är alltså tillåtet med 
restriktioner. Gågata är en annan 
regleringsform där motorfordon i grunden är 
förbjuden med vissa undantag för 
”nyttotrafik” och korsande trafik. 

Om meningen med uppdraget är att minska 
biltrafiken i stadskärnan och ge bättre 
förutsättningar för trivsammare mötesplatser 
och prioritera gående och cyklister så 
förefaller uppdraget kontraproduktivt med 
hänsyn till Borås Stads vision om att göra 
delar av stadskärnan bilfri. Tekniska 
nämnden kommer vid förändringar i centrum 
utreda lämplig regleringsform varav 
gångfartsområde är en möjlighet. 

2020  
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kulturnämnden ska, i 
samarbete med Tekniska 
nämnden, se över 
Annelundsparkens 
förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter. 
Utredningen ska särskilt 
belysa hur man kan 
använda konstnärlig 
utsmyckning, ljus och ljud för 
att göra en promenad i 
parken till en kulturell 
upplevelse. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kulturnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är delvis genomfört. En extern 
konsult upphandlades och har under hösten 
genomfört utredningen som beräknas vara 
klar i början av 2021. 

2020  
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden 
levande 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Arbetet med 
landsbygdsutvecklingens 
innehåll, organisatoriska 
placering och 
ansvarsfördelning ska 
utredas och tydliggöras. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Strategisk 
samhällsplanering och Näringslivsenheten 
har tillsammans med politiken utrett och 
prövat olika organisatoriska lösningar. 
Behoven har kartlagts. Utredning har gjorts 
kring vilka som är inblandande i 
förutsättningarna och den konstaterar att 
detta är komplext med flertalet förvaltningar 
som påverkar möjligheten till utveckling på 
landsbygden. Samordning på övergripande 
nivå behövs likväl som politiska beslut kring 
strategier och program. Arbetet som bedrivs 
och förutsättningarna på landsbygden 
behöver synliggöras. Arbetsgruppen har 
presenterat ett förslag som från januari 2021 
är under politisk beredning. Ett förslag på 
organisation och strategi tas fram för beslut i 
KS under 2021. 

2019  

Vägföreningars/samfällighet
ers huvudmannaskap ska 
utredas med utgångspunkt 
från tidigare gjord utredning. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet är under politisk beredning. 
Uppföljande informationsmöte är planerat. 
Därefter direktiv om fortsatt process. 

2019  

Kommunstyrelsen uppdras 
att ändra reglerna för Bidrag 
för lokal utveckling så att 
även Ortsråden kan söka 
medel därifrån. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Ortsråden kan söka. 2020 Avslutas 

Utbyggnadsstrategier för 
våra serviceorter med 
närområde ska tas fram. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Digital enkät genomfördes nov-dec 2020. 
Syftet med enkäten är att ta reda på hur 
invånare med kopplingar till orterna ser på 
dess framtida utveckling. Nästa steg i 
processen är att genomföra workshops med 
nyckelpersoner som har kopplingar till de 
olika orterna. Efter det arbetas ett utkast till 
handling fram och en dialog förs med 
allmänheten och berörda förvaltningar kring 
förslaget innan det går upp för beslut i 
Kommunfullmäktige. 

2020  
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Goda resvanor och attraktiva 
kommunikationer 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram en 
cykelstrategi. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Cykelstrategin har varit på remiss under 
hösten 2020 och antogs av KF 2021-02-25. 

2017 Avslutas  

Kommunstyrelsen uppdras 
utreda kostnaderna för 
tillköp hos Västtrafik så att 
närtrafiken kan gälla även i 
de mindre tätorterna som vi 
har i Borås. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Ej 
genomfört 

Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks 
intäkter har sjunkit under pandemin. Man 
räknar med denna effekt även under 2021 
och kommer att behöva fortsätta med 
Coronaanpassad trafik. Biljettpriser och 
kostnader efter de nya förutsättningarna 
kommer att behöva revideras. 
Kommunstyrelsen har under året gjort ett 
tillköp för närtrafik på helger. Dessa 
budgetuppdrag får anstå till dess Corona är 
över och man vet mer om utvecklingen av 
kollektivtrafiken och dess kostnader. 

2017  

Utveckling och förbättring av 
närtrafiken på landsbygden 
ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Ej 
genomfört 

Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks 
intäkter har sjunkit under pandemin. Man 
räknar med denna effekt även under 2021 
och kommer att behöva fortsätta med 
Coronaanpassad trafik. Biljettpriser och 
kostnader efter de nya förutsättningarna 
kommer att behöva revideras. 
Kommunstyrelsen har under året gjort ett 
tillköp för närtrafik på helger. Dessa 
budgetuppdrag får anstå till dess Corona är 
över och man vet mer om utvecklingen av 
kollektivtrafiken och dess kostnader. 

2019  

Hur hållbar mobilitet bäst 
kan uppnås ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Ej 
genomfört 

Arbetet avvaktar utvecklingen av resultat 
från Trafikplanen som planeras gå ut på 
remiss 2021. 

2019  

Kommunstyrelsen ska 
utreda införandet av 
anropsstyrd kollektivtrafik, 
så kallad närtrafik, även på 
helger. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

En kalkyl om tillköp för helgtrafik godkändes 
av Kommunstyrelsen 2020-06-15 § 268. Ett 
avtal med Västtrafik har undertecknats. 
Trafiken innebär resor lördagar och söndag 
inom fyra tidsintervall och startar december 
2020. 

2019 Avslutas 

Pendlingsparkeringar runt 
staden och 
samåkningsparkeringar ska 
utredas i samarbete med 
Tekniska nämnden, 
Parkeringsbolaget, Västtrafik 
och Trafikverket. 
Utredningen ska innehålla 
behovsanalys och 
genomförandeplan. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Behovet av pendelparkeringar och 
samåkningsparkeringar har utretts 
tillsammans med berörda parter. Både 
pendelparkeringar och 
samåkningsparkeringar iordningställs och 
några befintliga har utökats. Tekniska 
förvaltningen kommer arbeta fortlöpande 
med uppdateringar och genomförande. 

2020 Avslutas Behovet 
finns beskrivet i bl a 
Åtgärdsvalsstudier 
(ÅVS) och i 
Trafikplanen. 

Borås Stads Riktlinjer för 
resor ska vid den 
kommande revideringen 
utformas så att resor med 
flyg minimeras. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

 
Genomfört 

Vid revideringen har riktlinjerna förtydligats 
med avsikt att minska resandet med flyg. 

2020 Avslutas 
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras 
att genomföra en ny, politiskt 
ledd, utredning om 
framtidens kollektivtrafik 
genom stadens centrala 
delar. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Detta arbete pågår. Det har varit möten 
initierade av politikerna där Västtrafik och 
Nobina har medverkat. 

 
 

2020  
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

En utredning om att minska 
användningen av 
engångsartiklar ska 
genomföras 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Utredningen är genomförd och remissvar har 
inkommit från nämnder och bolag. 
Genomgång av svaren pågår, har blivit 
försenad på grund av Covid-19. Idag byts 
engångsartiklar i plast ut mot mer 
miljövänliga alternativ i olika upphandlingar, 
exempelvis i upphandlingen av Hygien- och 
städprodukter. 

2018  

Kostorganisationen ska i 
lämpliga verksamheter, till 
exempel 
gymnasierestauranger och 
stadens offentliga 
serveringar och 
restauranger, pröva att 
redovisa klimatpåverkan per 
portion offentligt i menyn. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget är förberett och kommer att 
genomföras på samtliga skolor inom 
grundskoleförvaltningen samt 
Viskastrandsgymnasiet under 2021. 
Uppdraget har blivit försenat på grund av 
Coronapandemin. 

2018  

Lokalförsörjningsnämnden 
ges i uppdrag att utreda 
vilka fastigheter i 
kommunens befintliga 
bestånd som lämpar sig för 
installation av solceller. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Lokalförsörjnings-nämnden 

 
Genomfört 

För att kunna göra en bedömning av en 
fastighets lämplighet för installerande av 
solceller krävs att flera förutsättningar måste 
undersökas. Kriterierna vi bedömer är 
elförbrukning, fastighetens placering 
(väderstreck) och hållbarhet i 
takkonstruktionen. 

Totalt 38 objekt har inventerats. Av dessa är 
10 stycken under utredning och 28 stycken 
är driftsatta. 

2019 Avslutas ingår i 
grunduppdraget. 
Årliga 
investeringsmedel 
finns.  

Borås Stads mångåriga 
internationella arbete med 
kunskapsöverföring inom 
avfallsområdet bör fortsätta. 
Under 2020 ska 
Kommunstyrelsen utreda 
hur detta arbete ska 
bedrivas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Under perioden har det skett få aktiviteter 
kring just kunskapsöverföringen inom 
avfallsområdet på det internationella planet 
pga covid-19.  Information och mail 
korrespondens har förekommit kring ett 
initiativ kallat CCAC – Waste Initiative 
(CCAC, Climate and Clean Air Coalition). 
www.ccacoalition.org är ett frivilligt 
partnerskap mellan regeringar, 
mellanstatliga organisationer, företag, 
vetenskapliga institutioner och 
civilsamhällets organisationer som har åtagit 
sig att förbättra luftkvaliteten och skydda 
klimatet genom åtgärder för att minska 
kortlivade klimatföroreningar. Nätverket 
inkluderar hundratals statliga och icke-
statliga partners och hundratals lokala 
aktörer som bedriver verksamhet inom den 
ekonomiska sektorn. Man har under året 
erbjudit webbseminarier för de som önskar 
delta. 

Det har startats ett avfallsprojekt kopplat till 
ACTE med mål att samla in goda metoder 
som implementeras i europeiska kommuner 
när det gäller hantering av textilavfall. Borås 
har en betydande roll i 
kunskapsöverföringen för att underlätta de 
deltagande kommunernas framtida val och 
höja kompetensen om existerande och 
framtida lösningar. 
Arbetet kommer ske i enlighet med 
riktlinjerna och färdplanen som upprättats av 
Europeiska kommissionen. På kommunal 
nivå ska arbetet följa olika insamlingsnivåer 
och återvinning av resurser samt inkludera 
och arbeta med New Green Deal mål. 
Pga Covid-19 har ingen plan kunnat tas fram 
utan arbete utifrån uppdraget har pausats 
under pandemin.  

2020  
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Servicenämnden får i 
uppdrag att köpa in och 
driva ett 
kemikaliehanteringssystem 
som ska stå till 
kommunkoncernens 
förfogande och bekostas av 
respektive förvaltning/bolag. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Servicenämnden 

 
Genomfört 

Implementeringen av kemikaliesystemet 
pågår nu och arbetet sker gruppvis, ett par 
förvaltningar/bolag i taget med likartade 
verksamheter. Kemikaliesamordnaren 
utbildar och supporterar enligt tidigare 
fastställd plan. Servicekontoret var först ut 
och testade implementeringsprocessen och 
genomförde därmed sin implementering 
innan 2020 var slut. 

2020 Avslutas 

Borås Energi och Miljö ska 
ta initiativ till en samägd 
solcellsanläggning, där såväl 
företag, föreningar och 
privatpersoner ska kunna 
köpa andelar. Detta skall 
förtydligas som en 
förändring i bolagets 
ägardirektiv och fastställas 
på bolagsstämma. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Borås Energi och Miljö AB 

 Delvis 
genomfört 

Bolaget ska under året genomföra en 
förstudie med hjälpa av en konsult med 
förutsättning att dels bygga en andelsägd 
solcellsanläggning där drift och underhåll 
och elhandel sköts av bolaget, dels bedriva 
elhandel mot slutkund och därmed starta en 
ekonomisk förening som investerar i en 
andelsägd anläggning. Ambitionen är att 
förstudien ska vara bredare än den tidigare 
studie som bolaget har gjort tidigare. 

2018  

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

 Delvis 
genomfört 

Saknar underlag med 
landskapskaraktärsanalys som 
Samhällsbyggnadsnämnden givit sin 
förvaltning i uppdrag att producera. 

2015  
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Ekonomi och egen organisation 

Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Tekniska nämnden får i 
uppdrag att se över hur 
upphandlingsverksamheten 
skall finansieras av 
förvaltningarna. Här skall 
bland annat beaktas hur 
vinsthemtagning sker utifrån 
avtalstrohet och nya 
ramavtal. Uppdraget tas 
över av Kommunstyrelsen. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

En ny debiteringsmodell för Koncerninköps 
långsiktiga finansiering testas. Modellen är 
tänkt att säkerställa den organiska tillväxten 
och utvecklingen med rätt bestyckning av 
roller som behövs. I arbetet beaktas även 
hur vinsthemtagning kan ske utifrån 
avtalstrohet och nya ramavtal, för vilket vi 
har upphandlat ett inköpsanalyssystem, 
vilket i nuläget testas av ekonomer på olika 
förvaltningar. Dock konstateras ett behov av 
utökning av resurser för att hantera frågan 
på ett tillfredsställande sätt. 

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 
gemensam förmedling av 
inventarier ska starta och 
vara förstahandsalternativ, 
innan nyanskaffning sker. 
Uppdraget tas över av 
kommunstyrelsen. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår och samtal förs med 
Arbetslivsförvaltningen som har en 
övergripande kalkyl över sina behov för att 
kunna driva en förmedling av inventarier och 
ser över sina förutsättningar. Även arbetet 
med att skapa en policy pågår. 
Koncerninköp har tilldelats pengar i 
budgeten för 2020 för att finansiera en 
projektanställning gällande uppdraget. 
Koncerninköp tittar på möjligheten att 
tillfälligt använda en konsult för delar av 
arbetet. 

På grund av rådande Covid-19 pandemi har 
arbetet flyttats fram.  

2016  

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att se över 
upphandlingsverksamhetens 
prissättning till nämnder och 
förvaltningar i syfte att 
ömsesidigt dra nytta av de 
vinster som kan uppstå vid 
upphandlingar. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Försök att använda provision i olika 
upphandlingar för att fördela kostnaderna 
och nyttorna pågår. Provision finns idag 
introducerat i flertalet avtal och utvärdering 
av resultatet kommer ske under avtalstiden. 

2017  

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

 Delvis 
genomfört 

I samarbete med Organisationshälsa ska 
stödet till första linjens chefer förstärkas 
under 2021. 

2019  

Behovet och kostnaden för 
att även erbjuda fria 
arbetsskor till de grupper 
som redan har fria 
arbetskläder ska utredas. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Utredningen är klar och är under politisk 
beredning. 

2020  

Borås Stad ska inte upplåta 
utrymme för sexistisk 
reklam, och när nya avtal 
med reklamföretag tecknas 
ska utrymme heller inte 
upplåtas för spelreklam. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Tekniska nämnden 

 Ej 
genomfört 

Det reklamavtal som Tekniska nämnden har 
med Clear Channel gäller till och med 2023-
12-31. Nytt avtal kommer tidigast att tecknas 
efter denna tidpunkt. I nu gällande avtal står 
"Reklamens innehåll får ej strida mot god 
svensk reklamsed eller mot svensk lag". 

2020 Tekniska nämnden 
tar hänsyn till detta i 
kommande avtal 
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Uppdrag Status 2020 Kommentar 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras 
att utreda förutsättningarna 
för att införa utmaningsrätt i 
lämpliga verksamheter 
senast halvårsskiftet 2016. 
 
Ansvarig nämnd/bolag 
Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet har redovisats för Kommunstyrelsen 
2018 och blev då återremitterat. Beredning 
pågår. 

2015  

 



Lista över uppdrag och ärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2020 
 

Utredningar i samband med uppdrag 

 

 
2020-00724 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska, tillsammans med Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som 

relationsvåldsenheten riktar sig till kan sänkas från 18 år till 16 år. Utredningen ska också belysa vilken 

hjälp ungdomar mellan 16 år och 18 år kan få av respektive nämnd. 

(Tertial 2)  

 

2020-00800 

En ny mötesplats i stadsdelen Göta ska utredas. 

 

2021-00148 

Miljö- och konsumentnämnden ska utreda hur förvaltningen kan effektivisera tillsynsverksamheten enligt 

alkohollagen. 

2020-00723 

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att erbjuda anhörigstöd till barn och unga som tar ett stort 

anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller andra i sin närhet 
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YRKANDE 

Årsredovisning 2020  

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att Sociala omsorgsnämndens ackumulerade 

resultat på minus 5 787 tkr avskrivs.         

Ärendet i sin helhet 

Moderaterna och Kristdemokraterna konstaterar att även under 2020 har 

Sociala omsorgsnämndens resultat påverkats negativt av de så kallade 

övervältringskostnaderna som kommer från Försäkringskassans ändrade 

tolkning av bestämmelserna kring personlig assistans. Moderaterna och 

Kristdemokraterna har vid varje tillfälle framfört att nämnden ska få ersättning 

för övervältringskostnaderna.  

Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår därför att kommunfullmäktige 

beslutar att del av övervältringskostnader från Försäkringskassan om 5 787 tkr 

avskrivs. Detta innebär att det ackumulerade utgående resultatet för Sociala 

omsorgsnämnden 2020 blir 0.  

   

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
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Kommunstyrelsens ordförande 
Året som passerat har präglats av den pågående covid-19 pandemin. Pandemin har drabbat oss alla, och 
det har varit tufft på många sätt. Men mitt i det svåra har vi också sett hur människor gått samman och 
hjälpts åt. 
 
I mars aktiverades den centrala krisledningsstaben som har lett och samordnat Borås Stads hantering av 
pandemin. Krisledningsnämndens ledamöter har ständigt tagit del av stabens arbete vilket skapat ett 
gott utbyte och en möjlighet att följa utvecklingen väl. Många har varit inblandade i hanteringen av 
pandemin och engagemanget har varit stort från våra förvaltningar och bolag. Borås Stads har fått 
beröm för ett väl fungerande krishanteringsarbete och det ska vi vara stolta över. 
 
Det ekonomiska resultatet för år 2020 blev 284 miljoner kronor. Att resultatet hamnar på den nivån 
beror dels på att kommunen sålt mark och tomträtter i större utsträckning än tidigare dels på de 
statsbidrag som tillkommit med anledning av pandemin. Det stabila resultatet ger oss förutsättningar 
för att möta de utmaningar som vi står inför och fortsätta utveckla Borås. 
 
Under året har kommunen beslutat om åtgärder för att stärka och stötta verksamheter som har 
drabbats hårt av pandemin. En åtgärd som fick stort genomslag var satsningen på gymnasieluncher. 
Den innebar att elever fick hämta lunch utan kostnad hos de restauranger och caféer som ville vara 
med i satsningen, och finansieringen togs av Borås Stad. Genom gymnasieluncherna stöttade vi 
näringslivet samtidigt som vi såg till att elever som studerade på distans fick lunch. 
 
Trots pandemin har Borås fortsatt att utvecklas, och fler invånare har tillkommit. En familjecentral har 
startats upp i centrala Borås, Vildmarkens förskola på Alideberg har blivit färdigställd, och tre 
grundskolor har blivit klara - Sjömarkenskolan, Kronängsskolan och Gässlösa modulskola. 
 
Kraftsamling Sjöbo har avslutats. Ett projekt för att skapa aktivitet i stadsdelen och för att möjliggöra 
ett rikt kultur- och fritidsutbud. I projektet har man fokuserat på att ta tillvara det som finns på Sjöbo, 
och utveckla det med människor som lever och verkar där. De metoder och modeller som tagits fram i 
arbetet ska kunna användas i utveckling av andra områden. 
 
När Borås utvecklas ska alla delar av kommunen följa med. Under 2020 har arbetet med att ta fram 
strategier för utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared, de så kallade serviceorterna, 
påbörjats. Strategierna blir vägledande i arbetet med att utveckla serviceorterna och de omkringliggande 
mindre orterna till hållbara och attraktiva områden. På serviceorterna ska funktioner som till exempel 
vårdcentral, butiker och bibliotek finnas till hands och det ska finnas goda möjligheter att resa 
kollektivt. 
 
Klimatet är vår tids ödesfråga. För att göra skillnad måste vi alla hjälpas åt och arbeta på alla nivåer. 
Under 2020 har miljöarbetet i Borås Stad fortsatt. Bland annat genom Projektet Hållbar Landsbygd 
Sjuhärad som nu är avslutat. Projektets syfte har varit att synliggöra, utveckla och skapa förutsättningar 
för hållbara livsstilar och verksamheter på landsbygden. Ett resultat från projektet är Smarta Kartan 
Sjuhärad, en digital karta som samlar verksamheter där du kan låna, hyra, ge och få i Sjuhärad. 
 
Jag vill avsluta med att 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 m m. Avgörande är vilket syfte 
årsredovisningen har. Detta beror i sin tur bl a på vem som redovisar och vem man redovisar för, dvs 
vem som är redovisningsskyldig respektive redovisningsmottagare. I vissa fall handlar det om att ge 
korrekt och rättvisande redovisningsinformation om den ekonomiska 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 skall: 

• tillsammans med nämndernas årsredovisningar och revisionsberättelser ligga till grund för 
fullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar för det gångna årets förvaltning, 

• ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens samlade finansiella ställning och utveckling, 
• ligga till grund för Kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat skall regleras och 
• successivt utvecklas för att kunna ge information till en vidare målgrupp. 

Utgångspunkten är att respektive nämnd är redovisningsskyldig inför fullmäktige. Det är därför 
nämnderna som har huvudansvaret för att årsredovisningen till sitt innehåll motsvarar ovanstående 
krav. Nämndernas 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 skall 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 skall också ge Kommunfullmäktige underlag för planering och utveckling av 
verksamheten. Detta framåtsyftande motiv ställer bl a krav på att det i verksamhetsanalyserna redovisas 
problem och utvecklingstendenser, som bl a kan beaktas i kommande budgetarbete. 

Samlad bild 
Årsredovisningen har ett viktigt syfte i att ge Kommunfullmäktige en så rättvisande bild som möjligt 
över kommunens finansiella ställning och utveckling. Med kommunen menas i detta sammanhang inte 
bara den verksamhet som drivs under s k offentligrättsliga former. Även sådan verksamhet som bedrivs 
i form av aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar eller handelsbolag skall ingå i 
redovisningen. Motivet bakom kravet på en s k sammanställd redovisning är att en stor del av 
verksamheten i landets kommuner idag drivs under s k 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 
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måste därför ges möjlighet att göra en samlad bedömning av kommunens totala ekonomiska 
engagemang. 

Utveckling 
För att årsredovisningen också skall 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 dvs 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. En annan uppgift blir att utifrån de visioner och mål som beskrivs i 
VISION 2025 följa verksamhetens utveckling via målområdesanalyser. 

Ackumulerat resultat 
Vid behandling av årsredovisningen skall Kommunfullmäktige också besluta om hur nämndernas 
resultat för det gångna året skall regleras. Enligt kommunens regler för budget- och 
verksamhetsuppföljning skall 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 ackumulerade resultaten behandlas kan anpassas efter konjunkturläge och 
grundbudgetens styrka och säkerhet. 
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Året som gick i Borås 
2020 var ett år ingen kommer att glömma. Under vintern fick coronaviruset och sjukdomen covid-19 
fäste i landet. Det som startat med alarmerande men fjärran rapporter från en matmarknad i staden 
Wuhan i Kina, kröp snabbt närmare och fick fäste i Europa. Särskilt Italien drabbas tidigt och hårt. 
Världshälsoorganisationen WHO klassade den 11 mars utbrottet som en pandemi. Den 12 mars 
beslutade stadsdirektören Svante Stomberg att höja beredskapen i Borås Stad till så kallat orange läge. 
Det innebar att den centrala krisledningsstaben aktiverades. I skrivande stund har den sammanträtt 
cirka 200 gånger, och gör det fortfarande dagligen. Genom dess arbete har Borås Stads och de olika 
verksamheternas kamp mot pandemin samordnats. Den politiska krisledningsnämnden har inte varit 
aktiverad, men löpande hållits informerad och kunnat följa arbetet på nära håll. 

Året präglades i de flesta avseenden av pandemin. Många boråsare insjuknade, många avled under året 
som en följd av sjukdomen. De flesta av oss har tvingats leva mer eller mindre isolerade liv, äldre som 
levt ensamma har i många fall drabbats mycket hårt. Gymnasieungdomar har tvingats plugga på distans 
och missat mycket av det sociala liv som skolan innebär. Arbetslösheten ökade under året, inte minst 
bland unga. Antalet öppet arbetslösa ökade från februari till augusti med närmare 1 200 personer, men 
sjönk sedan åter. I december var 4 980 personer arbetslösa, 800 fler än i februari. 

Borås näringsliv har under året varit hårt drabbat av pandemin. Företag och mindre näringsidkare har i 
många fall haft stora svårigheter att få verksamheten att gå ihop. Det har i synnerhet gällt handeln och 
restaurangbranschen, liksom kaféer, hotell och liknande. Borås Stad har vidtagit ett stort antal åtgärder 
för att underlätta för det lokala näringslivet. Det har gällt olika slags avgifter och taxor, snabbare 
betalning av fakturor och en företagsakut där näringsidkare kunnat få stöd och råd. Mycket 
uppmärksammad blev satsningen på lunchmat för Borås distanspluggande gymnasieelever, som kunde 
hämta ut en take away-lunch hos restauranger och kaféer som valde att medverka. Ett uppskattat stöd 
till såväl elever som till restaurangnäringen. 

Borås Stad skapade också under året en organisation för att kunna hantera logistiken kring 
skyddsutrustning. Ett resultat av det systematiska beredskapsarbetet är det lager med skyddsutrustning 
för tre månaders förbrukning som nu finns i kommunen. Flera företag i Sjuhärad ställde under året om 
sin produktion för att kunna bidra med skyddsutrustning till vård och omsorg, handsprit, skyddskläder, 
visir och annat. 

Trots allt höll den positiva befolkningsutvecklingen i sig. Vi blev 525 fler 2020 och antalet boråsare var 
vid årsskiftet därmed 113 714. Också i Västra Götaland som helhet ökade befolkningen, med 8 562 
personer till 1 734 443 personer. 

I februari drabbades Sjuhärad av besvärliga översvämningar, vägar stängdes av och många 
fastighetsägare jobbade hårt för att hindra vattnet att tränga in i hus och källare. Vintern var för övrigt 
rekordmild, och årsmedeltemperaturen i landet var den högsta sedan man började mäta den 1860. 

Ytterligare två samråd om dragningen av en framtida ny järnväg mellan Göteborg och Borås 
genomfördes, båda digitala. Rekordmånga synpunkter lämnades till Trafikverket, som under sommaren 
också fick uppdraget att utreda billigare versioner av nya stambanor Göteborg-Stockholm. 

Kommunpolisen Nadim Ghazale utses av Borås TME till året Boråsambassadör, en orädd och 
samhällsengagerad debattör och brobyggare. Sveriges förenade studentkårer, SFS, utser Borås till Årets 
studentstad. ”Orädda för utmaningar, utveckling i fokus och stolthet över studenterna” heter det i 
motiveringen. 

Idén om en park, ett grönt stråk, genom Borås, från Gässlösa via Norrby till Rya åsar blir del av ett nytt 
stadsbyggnadsprogram. Den tänkta, fem kilometer långa superparken kommer förutom att erbjuda 
gröna rum för rekreation, möten och vardagsliv också att kunna bromsa regnvatten vid skyfall, sänka 
temperaturen heta dagar och bidra till att upprätthålla den biologiska mångfalden. 

Kommunstyrelsen beslutade i september om målbilden för Socialt hållbart Borås, det vill säga Borås 
Stads långsiktiga arbete för att motverka segregation och öka förutsättningarna för jämlika livsvillkor 
och bättre hälsa. Tyngdpunkten i Borås Stad sociala hållbarhetsarbete ligger på tidiga insatser i barns liv, 
mest där de behövs som bäst. Det handlar om att stärka vuxna i barns närhet, främja språkutveckling, 
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meningsfull fritid och förutsättningar att fullfölja studier. 
 
Under året jobbade många människor, i Borås Stad, på Borås TME och på många andra håll, för att 
förbereda jubileumsfirandet av Borås 400 år. 
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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 

  2020 2019 2018 2017 2016 

Resultat före skatt 443 89 380 -36 586 

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

Verksamhetens nettokostnader 6 261 6 291 5 821 6 047 5 125 

Soliditet, % 34 33 34 37 40 

Soliditet inkl. 
pensionsåtaganden inom 
linjen, % 

27 25 25 26 25 

Balansomslutning 19 129 18 624 17 630 15 203 14 190 

Nettoinvesteringar 1 229 2 048 3 002 2 426 1 843 

Självfinansieringsgrad, % 95,2 41,7 31,0 39,4 66,6 

Långfristig låneskuld 7 994 6 971 5 806 4 877 3 696 

Antal anställda 11 163 11 038 11 006 10 754 10 873 

År 2018-2020 redovisas årets skattekostnader inte separat utan ingår i nettokostnader. 

Omsättningen för kommunkoncernen uppgick till 10,4 miljarder kronor (mdkr). Enskilt före 
eliminering av koncerninterna poster uppgick kommunens omsättning till 8,7 mdkr och bolagens till 
2,2 mdkr. Det sammanställda resultatet före skatt för hela Borås Stads kommunkoncern blev 443 mnkr. 
Enskilt före eliminering redovisas resultat från Borås Stad på 284 mnkr, bolagskoncernen Borås 
Stadshus 78 mnkr och bostadsbolagen 77 mnkr. 

Det sammanställda resultatet är 354 mnkr bättre än 2019. Resultatförbättringen kan främst kopplas till 
kommunen som redovisar ett resultat som är 185 mnkr bättre än 2019, då kommunen 2020 erhållit 
stora generella statsbidrag till följd av Coronapandemin samt haft höga realisationsvinster. Dessutom 
redovisar både stadshuskoncernen och bostadsbolagen betydligt högre resultat än 2019, då resultatet 
påverkades av stora nedskrivningar av anläggningstillgångar. För 2020 syns även lägre kostnader för 
underhåll och renoveringar i flera bostadsbolag till följd av Coronapandemin. Resultatet stärks också av 
att AB Bostäder i Borås gör en reavinst vid försäljning av en fastighet. 

Den sammanställda eliminerade balansomslutningen var 19,1 mdkr. Balansomslutningen ökar årligen i 
takt med ökad investeringsnivå. Nettoinvesteringarna uppgick under 2020 till 1,2 mdkr. 
Investeringstakten är fortsatt hög, främst i bolagen, men på en lägre nivå än de senaste åren då Borås 
Energi och Miljö AB:s investering i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk nu är genomförd. 
 
Även om bolagen visar bättre resultat 2020 är det en liten andel av investeringarna som bolagen klarar 
att finansiera själva, utan det mesta lånefinansieras. Därmed fortsätter den långfristiga låneskulden att 
öka och per 2020-12-31 uppgick den till 8 mdkr. 
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Kommunens resultat och finansiella ställning 
Nyckeltal kommunen, mnkr 

  2020 2019 2018 2017 2016 

Årets resultat 284 99 318 198 118 

Resultat i % av intäkter, skatter 
och bidrag 4,2 1,5 5,1 3,3 2,0 

Verksamhetens nettokostnader 6 532 6 409 5 998 5 903 5 697 

Soliditet exkl internbanken, % 72 72 74 72 69 

Soliditet inkl pensionsåtaganden 
inom linjen, % 53 52 53 51 44 

Balansomslutning 7 482 7 062 6 723 6 455 6 414 

Nettoinvesteringar 419 620 821 495 314 

Självfinansieringsgrad 
investeringar, % 152 52 32 49 152 

Långfristig låneskuld 0 0 0 0 0 

Antal anställda 10 296 10 173 10 172 9 926 9 930 

Folkmängd 113 714 113 179 112 178 111 026 109 880 

Skattesats, % 21.31 21.31 21.31 21.31 21.31 

Omsättningen för kommunen uppgick under året till 8,1 miljarder kronor (mdkr). Det är en ökning 
med 2,5 % jämfört med förra året. Ser man till verksamhetens nettokostnader är ökningen endast 1,9 % 
och beror främst på en högre nivå på realisationsvinster vid försäljning av fastigheter och mark under 
2020 som definitionsmässigt bokförs under verksamhetens intäkter. Resultatet för Borås Stad blev hela 
284 mnkr och är 204 mnkr bättre än budget och klart över vårt finansiella mål som ligger i intervallet 2-
3% av skatter- och generella statsbidrag. År 2020 uppgick nivån till 4,2% och beror till stor del på 
förhöjd nivå för statsbidragen med anledning av Covid19. 

Investeringsnivån under året sjönk med ca 200 mnkr och beror främst på att objekt har blivit försenade 
och har då fått flyttas framåt i tid. Detta år har Coronapandemin påverkat genomförandegraden för 
investeringarna. Den långfristiga låneskulden för kommunen är fortsatt noll men utvecklingen med en 
förmodat högre investeringsnivå framåt ger ett krympande rörelsekapital som kan innebära att även 
kommunen kan behöva viss långfristig lånefinansiering framöver. 
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Den kommunala koncernen 
I nedanstående bild framgår den kommunala koncernen per 2020-12-31. 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, kommersiell 
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 
ledamöterna utses av minoritetsägaren. 

 

Nämnderna 
Borås Stad bedriver huvuddelen av sin verksamhet genom 17 olika nämnder samt Stadsrevisionen. 
Sammanlagt omsattes under 2020 ca 8,1 mdkr inom dessa verksamheter. 

 
Kommunen anlitar privata utförare inom följande områden: hemtjänst, äldreboenden, gruppbostäder 
LSS, daglig verksamhet, boenden IFO vuxen samt företagshälsovård. 

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. 
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för 
kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen 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, 
grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och andra 
skolförfattningar. 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, 
gymnasiesärskola, 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. 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 skall 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 
föräldrabalken, 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 
folkhälsoarbete, 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 skall 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 skall fullgöras av 
annan nämnd. 
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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 verksamhet, planering och samordning av skolskjutsar samt uppgifter enligt lag om 
färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. 

Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden har till huvuduppgift att svara för Borås Stads lokal- och 
anläggningsförsörjning där det inte särskilt ankommer på annan. Nämnden skall ansvara för den 
tekniska och ekonomiska 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 
underhållsarbeten för gator och vägar, broar, parker samt övriga allmänna platser, anläggning och 
underhåll av ledningsnät för vatten och avlopp. Servicenämnden tillhandahåller också service 
beträffande utskriftsenheter, kopiering o dylikt samt administrativ service till kommunens nämnder (IT, 
redovisning, personal- 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 
betydande 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 2020. Friskolor definieras inte som kommunala entreprenader 
eftersom de tillkommer genom avtal med staten. 

Uppdragsföretag 2020 

Verksamhetsområde 
Bruttokostnad 

Uppdragsföretag
, tkr 

Andel 
uppdragsföretag 

Bruttokostnad 
totalt inkl 

uppdragsföretag,
 tkr 

Gruppbostad LSS 59 475 22,8 % 260 734 

LOV Hemtjänst 33 777 9,3 % 363 138 

Äldreboenden 89 285 12,3 % 724 138 

Boende IFO Vuxen 6 468 47,7 % 13 550 

LOV Daglig verksamhet 17 505 26,8 % 65 361 
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Bolagen 

 
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 

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 



Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 15(122) 

kommuninvånarna. 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 
datakommunikation inom Borås Stad. 

Borås Djurpark 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 
parkeringsmöjligheter. 

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 att besöka 
för 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. 

Fristadbostäder AB 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
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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 
räddningstjänsten 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 
adjungerad till förbundet. 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 %. 

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 utveckling. 

För kommunsektorn har det varit ett omtumlande år. Coronapandemin gav under våren en snabb 
nedgång i produktion och sysselsättning i hela omvärlden och har framtvingat omställning av arbetssätt.  
Ekonomin har därefter vänt uppåt igen, men det är fortfarande mycket osäkert i vilken takt som 
förlusterna i produktion, sysselsättning, försäljning och vinster kommer att tas igen. Ekonomin har, i 
alla fall på kort sikt, räddats av stora höjningar av statsbidragen samtidigt som kostnadsökningar har 
dämpats. Däremot finns risk för att förutsättningarna för att klara den kommande demografiska 
utmaningen har försämrats. Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad 
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konjunktur med en minskning av antalet arbetade timmar, som är basen i kommunernas skatteunderlag. 
Trots att antalet arbetade timmar minskar under 2020 påverkas inte skatteunderlaget i förväntad 
omfattning. Statliga åtgärder såsom korttidspermitteringsregler och förstärkt arbetslöshetsersättning 
bidrar till detta. Under 2021 beräknas antalet arbetade timmar öka, samtidigt som permitteringslöner 
fasas ut och uppräkningen av inkomstrelaterade pensioner blir låg. Sammantaget beräknas detta ge en 
svagare utveckling av skatteunderlaget. 

Borås är den näst största staden i folktäta Västra Götalandsregionen. 1,5 miljoner människor bor inom 
en 10-milsradie. Med 113 714 invånare är Borås landets trettonde största kommun. Förutom 
centralorten finns det 20 tätorter i kommunen, de största är Dalsjöfors, Fristad, Sandared och 
Viskafors. Borås fortsätter att växa och kommunen ökade under året med 535 personer och 
födelsenettot för året uppgick till +65 personer. Under året föddes 1 206 barn, vilket är 49 barn färre än 
under 2019. Antalet avlidna ökade under 2020 och uppgick till 1 141 personer jämfört med 1 014 
personer under föregående år. Under året har 5 594 personer flyttat till kommunen samtidigt som 5 139 
personer flyttat från kommunen. Det ger ett positivt flyttnetto på 455 personer. 

Borås visar ett stabilt näringslivsklimat och i Svenskt Näringslivs årliga rankning av de 15 största 
kommunerna hamnar Borås på en andraplats. I den totala sammanräkningen hamnar Borås på plats 99 
av 290 kommuner vilket är ett tapp på två placeringar från 2019. Företag och företagares skattning av 
Borås är positiv och det stärker bilden av Borås, vilket på sikt också fortsatt stärker samarbetet mellan 
kommun och näringsliv. 

En god ekonomi är viktig för koncernen och är ett grundläggande villkor för att kunna uppnå de 
sociala eller välfärdspolitiska mål som är syftet med koncerns verksamhet. En balanserad finansiell 
utveckling är en förutsättning för att kommunens service ska kunna behållas och utvecklas. Med en 
positiv befolkningsutvecklingen 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 behövs anpassningar göra 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 2020 uppgick låneskulden till 9,5 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. 

  

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 
sedan fastställt regler för finansverksamheten. 

Internbanken 
Finansverksamheten inom koncernen bedrivs utifrån Kommunfullmäktiges styrdokument "Riktlinjer 
för finansverksamheten - Borås kommunkoncern". Enligt dessa riktlinjer ska det under 
Kommunstyrelsen finnas en internbank som ska ha till syfte att bland annat se till att koncernen har en 
effektiv kapitalanvändning och kapitalanskaffning med betryggande god riskkontroll. Internbanken, 
som är samma juridiska enhet som Borås Stad, ansvarar och samordnar all extern kapitalanskaffning, 
likviditetshantering och eventuella finansiella placeringar för kommunkoncernen. 

För de löpande likviditetsflödena har staden ett gemensamt koncernkontosystem som gör det möjligt 
att samla upp och nettoredovisa de anslutna bolagens kapitalflöden. Det betyder att det är först när det 
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totala saldot i koncernkontosystemet blir negativt som det uppstår ett behov av extern finansiering. 
Den gemensamma upplåningen genom internbanken har dels till syfte att ge en låg finansieringskostnad 
och dels att säkerställa betalningsförmågan för kommunkoncernen både på kort och lång sikt. Från och 
med 2017 har internbanken övertagit ansvaret för räntebindningen från bolagen. Dock påverkas inte 
bolagens befintliga räntederivat utan dessa får löpa till förfall. 

Internbankens resultat, mnkr 

  2020 2019   

Ränteintäkter utlåning till bolagen* 121,7 110,5   

Räntekostnad internbankens upplåning -89,1 -80,9   

Internbankens administrativa omkostnader -1,7 -1,7   

Resultat Internbanken 30,9 27,9   
* Räntesättning för att åstadkomma marknadsmässig utlåning till bolagen. 

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

Kreditbetyg 
Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s betygsätter varje år stadens kreditvärdighet. Borås Stad 
har en rating främst för att få full tillgång till kapitalmarknaden, dels genom kortfristig upplåning i ett 
certifikatsprogram, dels genom långfristig upplåning i ett obligationsprogram. Under året har Borås 
Stad behållit sin rating på AA+, vilket medför att det för en extern långivare är förknippat med en låg 
risk att låna ut pengar till Borås Stad. Det ger staden goda förutsättningar till kapitalanskaffning med 
fördelaktiga lånevillkor. 

Likviditet 
Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer för finansverksamheten ska internbanken tillgodose 
verksamhetens behov av finansiering och trygga tillgången på kapital. Minst 100 % av närmsta 12 
månaders kapitalförfall ska täckas av kreditlöften och tillgänglig likviditet. Genom löpande 
likviditetsprognoser från bolagen avseende framtida kassaflöden planeras koncernens upplåning och 
tillgången på kapital säkerställs. Internbanken tecknar kreditlöften med olika banker för att säkra 
tillgången på likviditet. Den 31 december 2020 uppgick tecknade kreditlöften till 2,8 mdkr och 
kreditlöftena fördelas på fyra olika motparter. Därutöver finns också en kontokredit på 0,4 mdkr. 

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 i 
emissioner av certifikat och obligationer på kapitalmarknaden samt finansiering hos Kommuninvest. 
Internbankens upp- och utlåning uppgick 2020 till följande: 
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Internbankens upp- och utlåning, mnkr 

  2020-12-31 2019-12-31 Förändring 

Internbankens utlåning till bolagen * 9 493,2 9 368,8 124,4 

Internbankens upplåning, intern -298,1 -73,7 -224,4 

Internbankens upplåning, extern * -9 195,1 -9 295,1 100,0 

* varav 195,1 mkr (få 195,1) avser direktfinansiering mellan bolag och bank. 

Internbankens utlåning ökade med knappt 125 mnkr, varav Borås Energi och Miljö AB ökade med 
knappt 70 mnkr, Viskaforshem AB med knappt 50 mnkr och IBAB-koncernen med knappt 35 mnkr 
samtidigt som Borås Kommuns Parkerings AB och AB Toarpshus minskade sin upplåning med drygt 
16 mnkr vardera. 

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

Nyckeltal 

  2020 2019   

Genomsnittlig marknadsränta, 3 mån STIBOR, % -0,23 -0,03   

Genomsnittlig reporänta, Riksbanken, % 0,00 -0,26   

Genomsnittlig ränta upplåning, %*) 1,02 1,14   

Genomsnittlig ränta utlåning till bolagen, %*) 1,37 1,55   

Kapitalbindning per 31 december, år 5,17 5,95   

Räntebindning per 31 december, år 5,11 6,04   
*) Inklusive koncernens samtliga räntederivat 

Under året har den genomsnittliga räntekostnaden för kommunkoncernens upplåning varit 1,02 % och 
den genomsnittliga räntan avseende utlåning till bolagen var 1,37 %. 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 
kapitalbindnings- och räntebindningstid mellan 1,5 år-3,5 år med ett riktvärde på 2,5 år. Vid utgången 
av 2020 var den genomsnittliga kapitalbindningstiden 2,42 år och den genomsnittliga 
räntebindningstiden var 2,34 år. 

Avstämning mot finanspolicy, exklusive EMC 

Nyckeltal Mål Mandat Utfall Uppfylld  

Kapitalbindning 2,5 år 1,5 - 3,5 år 2,42 JA  

Räntebindning 2,5 år 1,5 - 3,5 år 2,34 JA  

Räntejustering < 1-år 0 - 50 % 24 % JA  

Likviditet 12 m >100 % >100 % 185 % JA  
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Riskhantering 
All finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker och dels i form 
av operativa risker. Risker är en naturlig del i en finansverksamhet. 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 
kommunkoncernens finansnetto negativt. Risken hanteras genom, av Kommunstyrelsens beslutade 
mandat för, räntebindning. 

Prognostiserade kassaflöden hänförliga till lån som löper med rörlig ränta har säkrats genom att 
använda derivatinstrument för att minska högre marknadsräntors påverkan på resultatet. Syftet med 
säkringen är att eliminera variabiliteten i framtida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och 
fixera räntekostnaderna. Den säkrade risken utgörs av variabiliteten i framtida räntebetalningar på 
grund av förändringar i basräntan Stibor 3m. Den del av ränterisken som har hanterats med 
ränteswappar har för hela kommunkoncernen inneburit en ökad räntekostnad under året med 19,7 
mnkr (33,3 mnkr) jämfört med helt rörlig ränta. Det motsvarar en ökad räntesats på cirka 0,2% (1,0%). 

Motpartsrisk 

Motpartsrisk innebär risken för att den part som Borås Stad har ingått avtal med inte kan fullfölja de 
förpliktelser som avtalet innebär. Risken hanteras genom Kommunstyrelsens beslutade riskmandat för 
derivatinstrument. Det innebär att internbanken ska ha avtal med flera motparter och att motparterna 
har hög kreditvärdighet. 

Ränteswappar Nom belopp Värde Rating Nya derivat  

Swedbank 50 0,50 A+ JA  

Nordea bank 1 100 14,30 AA- JA  

Danske bank 880 13,30 A JA  

Skandinaviska enskilda banken 250 0,57 A+ JA  

Svenska Handelsbanken 560 6,01 AA- JA  

Royal Bank of Scotland 10 0,52 BBB NEJ  

Valutarisk 

Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar. I 
finansverksamheten uppkommer valutarisker om upplåning eller placering sker i utländsk valuta. 
Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart valutasäkras. Internbanken har per 31 december 
2020 inga valutarisker. 

Operativ risk 

Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, fel 
orsakade 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 
tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till ca 80 %. Soliditetens utveckling beror på två 
faktorer, dels det årliga resultatet, dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om tillgångarna ökar i 
snabbare takt än det egna kapitalet. En sänkt soliditet innebär en ökad lånefinansiering och på sikt 
högre finansiella kostnader. 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. 
 

 
 
Konkret innebär soliditetsmålet vid en normal investeringsvolym, att 80 % av den årliga 
tillgångsökningen 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 istället 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. 

Finansiella mål 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag 

  Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 Mål 

Årets resultat, mnkr 284 99 318  

Årets resultat/skatteintäkter och generella 
statsbidrag, % 4,2 1,5 5,1 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 
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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 
pensionsskulden intjänad t o m 1997 som enligt redovisningslagen inte skall 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 2020 minskade pensionsskulden med 10 mnkr inklusive frivilliga återstående 
avsättningar i balansräkningen. Under åren 2004 - 2018 har sammanlagt 832 mnkr avsatts för att möta 
ökade pensionskostnader ur ansvarsförbindelsen. Avsättningarna följer pensionsstrategin som syftar till 
att få en jämnare och mer förutsägbar belastning på resultatet. 

Soliditet 

  Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2018 Mål 

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

Medel från den egna verksamheten, mnkr 637 321 262  

Årets nettoinvesteringar, mnkr 419 620 821  

Självfinansiering av investeringarna, % 152 52 32 80-100 

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten, med det menas den del av kommunens 
tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till 80 %. För att nå dit behöver 
självfinansieringen av investeringarna ligga över gällande soliditetsnivå. Under 2020 kunde alla 
investeringar finansieras med egna medel från verksamheten. Kombinationen ett högt resultat och 
relativt låg investeringsnivå är förklaringen. Den synliga soliditeten är i stort sett oförändrad under 
2020. Om pensionsåtagandena inom linjen läggs in i balansräkningen sjunker kommunens soliditet från 
72 % till 53 %. 

Finansiell analys av Borås Stad 
Borås Stads finansiella analys utgår från den s k RK-modellen som utvecklats av Kommunforskning i 
Västsverige. Modellen bygger på fyra aspekter som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv när 
kommunens ekonomi skall bedömas. Syftet med modellen är att genom analys av de fyra aspekterna på 
ett sammanhållet sätt kunna beskriva och identifiera kommunens finansiella styrkor och svagheter. 
Grundfrågan som ställs är om Borås Stad har en god ekonomisk hushållning eller ej. Var och en av de 
fyra aspekterna analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal. I analysen har koncernbanken 
exkluderats för att få en mer rättvisande bild. Bolagens kortfristiga upplåning och förmedlade lån via 
kommunen är därför ej medräknade. 
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Resultat 

Resultat 

  2020 2019 2018 2017 

Årets resultat, mnkr 284 99 318 198 

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

Årets resultat/skatteintäkter, % 4,2 1,5 5,1 3,3 

 
 

Resultaten under 2017-2020 har varit positiva varje år men på en varierad nivå. Under perioden har de 
finansiella målen uppfyllts tre av åren. För 2020 beror det höga resultatet till stor del på tillfälliga 
statsbidrag under coronapandemin. Den underliggande skatteutvecklingen har tidigare legat på en hög 
nivå men en nedgång kunde skönjas redan 2019. Pandemin har starkt påverkat år 2020 med en klar 
nedgång i skatteunderlaget men som väl kompenserats av generella statsbidrag. Osäkert läge framåt 
men år 2021 pekar hittills på en stark återhämtning. Realisationsvinster som normalt inte är 
budgeterade har genomgående bidragit till Borås Stad resultat och för 2020 uppgick dessa till 90 mnkr. 

Andel av skatter och generella statsbidrag 

  2020 2019 2018 2017 

Nettokostnader, % 92,0 95,2 92,7 93,9 

Avskrivningar, % 4,4 4,1 3,7 3,6 

Finansnetto, % -0,6 -0,9 -1,5 -0,7 

 95,8 98,4 94,9 96,8 
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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 2017-2020 
mestadels legat bättre än den finansiella målsättningen på 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 kommunala nämndverksamheten vilket innebär lägre finansiella kostnader och 
lägre finansiell risk. Totalt tog de löpande utgifterna inkl. finansnettot i anspråk 95,8 % av skatteintäkter 
och generella statsbidrag vilket är klart bättre än det finansiella målet. 

Investeringsandel 

  2020 2019 2018 2017 

Nettoinvesteringar/nettokostnader, % 6,7 10,1 14,2 8,7 

Nettoinvesteringar/avskrivningar, % 142 232 361 229 

Investeringsvolymen är en viktig faktor för bedömning av kommunens ekonomiska utveckling. 
Nettoinvesteringarna har under 2020 uppgått till 419 (620) mnkr vilket är låga 6,7 (10,1) % av 
nettokostnaderna. Detta är lägre än förra året och beror bl.a. på att planerade investeringsprojekt inte 
genomförts under coronopandemin. Genomsnittligt under perioden har nettoinvesteringarna årligen i 
genomsnitt legat på ca 600 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 
anläggningstillgångarnas 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 240 % 
av avskrivningarna. 

Finansiering av nettoinvesteringarna 

  2020 2019 2018 2017 

Överskott från verksamheten, mnkr 637 321 262 245 

Årets nettoinvesteringar, mnkr 419 620 821 495 

Självfinansieringsgrad, % 152 52 32 49 
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Nettoinvesteringarna uppgick under 2020 till 419 mnkr. Samtidigt tillfördes kassaflöde från den 
löpande verksamheten med netto 637 mnkr. Självfinansieringsgraden uppgick till 152 % vilket innebär 
att nettoinvesteringarna till fullo kunnat finansieras med egna medel från den löpande verksamheten. 
Värden under 100 % innebär att nettoinvesteringarna måste finansieras med andra medel ex. extern 
upplåning eller försäljning av fastigheter/mark. Viktigt att framöver upprätthålla en rimlig balans om vi 
skall kunna hålla tillbaka en skuldsättning givet en förmodat högre investeringsnivå. 

Kapacitet 

Soliditet 

  2020 2019 2018 2017 

Soliditet, % 71,5 71,7 73,8 72,0 

Tillgångsförändring, mnkr 420 338 269 40 

Förändring av eget kapital, mnkr 284 99 318 198 

Självfinansiering av tillgångsförändring, % 68 29 100 100 
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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 72 % vilket är en 
relativt hög nivå. Under 2020 var soliditeten i stort sett oförändrad. Kommunens övergripande 
långsiktiga finansiella mål är att soliditeten skall uppgå till 80 %. Om hela pensionsskulden inkl. 
ansvarsförbindelsen teoretiskt läggs in i balansräkningen uppgår soliditeten till 53 %. 

Skuldsättningsgrad 

  2020 2019 2018 2017 

Total skuldsättningsgrad, % 28,5 28,3 26,2 28,0 

- varav kortfristiga skulder 20,5 20,6 17,4 19,0 

- varav långfristiga skulder 0 0 0 0 

- varav avsättningar 8,1 7,7 8,8 9,4 

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 minskat tack vare frivillig inlösen av pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-12-31. 
De långfristiga skulderna är fortsatt 0. 

Risk 

Likviditet 

  2020 2019 2018 2017 

Kassalikviditet, % 86 98 130 113 

Rörelsekapital, mnkr 6 169 515 388 

Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste kunna 
betalas med antingen de månatliga skatteinbetalningarna, avgifter och ersättningar eller andra 
omsättningsbara tillgångar. Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättningstillgångar och 
kortfristiga skulder uppgår i bokslut 2020 till 86 (98) %. 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 
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likviditet. Denna är just nu externt ränteplacerad på marknaden och som pensionsinlösen. Tidigare 
utlånades stor del av den egna likviditeten till de kommunala bolagen men under rådande 
omständigheter om bolagen får avdragsrätt för dessa räntor gäller detta upplägg. 

Extern upplåning 

  2020 2019 2018 2017 

Total låneskuld, mnkr 0 0 0 0 

 
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 valutakurs- eller ränteförändringar. 

Pensionsåtagande 

  2020 2019 2018 2017 

Avtalspension som kortfristig skuld, mnkr 160 160 154 158 

Avsättning för pensioner, mnkr 420 405 452 488 

Pensionsskuld t o m 1997 inom linjen 
avräknat egen frivillig avsättning, mnkr 1 118 1 128 1 106 1 092 

Visstidspensioner inom linjen, mnkr 8 8 8 7 

Löneskatt på pensionsåtaganden, mnkr 414 412 417 423 

Total pensionsskuld, mnkr 2 121 2 114 2 137 2 169 

Pensionsåtagande per invånare, tkr 18,7 18,7 19,0 19,5 

Soliditet inkl. samtliga 
pensionsåtaganden, % 52,7 51,7 53,3 50,8 

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 2020 beräknas skulden till 1 118 (1 128). Skulden som finansieras 
genom årliga utbetalningar som belastar resultaträkningen har för sjunde året i följd substantiellt 
minskat oräknat tidigare regeleffekter eller frivillig inlösen som påverkat skuldens storlek. Minskningen 
2020 är 25 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 2 121 (2 114) mnkr eller 18,7 tkr/invånare. Om pensionsåtagandena 
inom linjen läggs in i balansräkningen sjunker kommunens soliditet från 72 % till 53 %. 
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Borgensåtagande 

  2020 2019 2018 2017 

Borgensåtagande, mnkr 603 543 469 456 

Borgensåtagande per invånare, tkr 5,3 4,8 4,2 4,1 

En annan post som redovisas inom linjen är kommunens borgensåtaganden. Här finns bl.a. 
moderbolaget i stadshuskoncernen Borås Stadshus AB:s externa lån på 195 mnkr. Andra större poster 
är Borås Arena 199 mnkr och den kooperativa hyresrättsföreningen Skogslid 57 mnkr. 
Borgensåtagandet per invånare har sjunkit från 10,1 tkr till 5,3 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 

  2020 2019 2018 2017 

Kommunen, mnkr +114 -5 -87 +22 

Nämnder/förvaltningar, mnkr -43 -119 -67 +75 

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

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 
finansnetto exklusive realisationsvinster och dels nämndernas utfall i förhållande till kommunbidraget. 
Kommunen som helhet har under perioden haft varierade budgetavvikelser. För 2020 redovisas en stor 
positiv budgetavvikelse på +114 mnkr efter finansnetto och beror främst på stora ekonomiska tillskott 
från staten i form av tillfälliga generella statsbidrag. 

Nämnderna redovisade under 2018 och för 2019 relativt stora negativa avvikelser jämfört med 
tilldelade kommunbidrag. Underskotten har främst stått att finna inom den sociala sektorn men även 
gymnasieverksamheten och lokalförsörjningsverksamheten har uppvisat negativa resultat. För 2020 
redovisas ett totalt nämndunderskott på -43 mnkr varav obudgeterade kostnader för sanering och 
rivning av Gässlösa avloppsreningsverk ingår med 34 mnkr. Skälet till ett förbättrat nämndresultat totalt 
kan delvis förklaras av coronapandemin genom att kommunala tjänster som ex. barnomsorg och 
hemtjänst inte utnyttjats i lika hög grad som ett normalår. Å andra sidan har intäktsfinansierade 
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verksamheter som bad och idrottsanläggningar haft stora bortfall. 

Avslutande kommentarer 
Borås Stad kan för 2020 uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat på +284 mnkr vilket är väl över vårt 
finansiella mål. Staden är medveten om att resultatet har kunnat hållas så högt bl.a. tack vare högre 
generella statsbidrag men även realisationsvinster från försäljning av mark- och fastigheter bidrar. Inom 
resultatet redovisar nämnderna glädjande nog ett klart bättre resultat än förra året. Utöver 
coronaeffekter har nämnderna på ett förtjänstfullt sätt tagit sig an de effektivitetskrav som 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 2019 uppgick Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. I bokslut 2020 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 under 2021. 

Borås Stad har en pensionsskuld inom linjen på 1 161 (1 185) 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 
försäkring hos KPA. Efter det återstår ingen egen avsättning till pensionsskulden i kommunens 
balansräkning förutom reservering för indexering av inlösen på 42 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 kostnadsutveckling har legat på en lägre nivå under 2020. Nämndernas nettokostnader 
har ökat med 3,7 % att jämföras med 4,8 % under 2019. Inför 2021 är det viktigt att verksamheterna 
har balans i ekonomin vilket är nödvändigt då marginalerna är knappare i ett osäkert konjunkturläge. 

Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR pekar på en ökningstakt på i genomsnitt 3,5 % per år 
den kommande tre-års perioden. En stor osäkerhet måste läggas in när och i vilken takt coronavirusets 
effekter klingar av. Skatteunderlagsnivån oaktat andra omständigheter är något högre än tidigare 
prognoser under 2020 och kan utgöra rimliga förutsättningar för en bra verksamhet som kan hållas nära 
våra finansiella mål. 

Kommunen har oaktat detta de senaste åren arbetet mycket med s k ”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, om än ansträngd, i ordning inför 
2021 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 
investeringsnivå som dels klarar reinvesteringsbehovet och dels inte genererar en alltför stor 
tillgångsökning. Borås Stad har haft en positiv befolkningsutveckling med i genomsnitt ca 1 100 
personer årligen motsvarande 1 % de senaste 5 åren. 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 
Den rådande Coronapandemin har överskuggat det mesta under större delen av 2020. I början på mars 
aktiverades den centrala krisledningsstaben och genom dess arbete har Borås Stad och de olika 
verksamheternas kamp mot pandemin samordnats. Många har fått ställa om stora delar av sitt ordinarie 
arbete för att hantera de situationer och frågor som uppkommit i pandemins spår. Flera verksamheter 
inom idrott och kultur har varit tvungna att hålla stängt delar av året med intäktsbortfall som följd, men 
även till viss del kostnadsbesparingar för till exempel inställda evenemang. För andra verksamheter har 
pandemin inneburit lägre verksamhetsvolym, till exempel inom förskolan och hemtjänsten, vilket då 
givit lägre kostnader. De bolag som hanterar stora delar av stadens viktiga infrastruktur i form av 
vatten, värme och el var snabba med att ställa om för att minimera och hantera eventuell smitta och för 
dem har pandemin haft begränsad påverkan, både gällande verksamhet och ekonomi. Även övriga 
bolag har fått ställa om sina verksamheter i olika omfattning och för majoriteten av bolagen har den 
ekonomiska påverkan varit begränsad. Kommunen har erhållit stora statsbidrag för att hantera 
pandemin, som bidrar till ett budgetöverskott och ett starkt resultat för kommunen. För 2021 förväntas 
effekter av pandemin påverka verksamheterna åtminstone under första halvåret. 

Kommunen har bidragit till att sanera och återställa Gässlösa avloppsreningsverk efter avslutad 
verksamhet. Huvudansvarig är det kommunala bolaget Borås Energi och Miljö AB. Totalt bidrar 
kommunen med 80 mnkr, varav 61 mnkr har belastat 2020 års bokslut. 

Tvister 
Borås Stad har en pågående rättstvist med ett företag angående återställningsarbeten för fiberdragningar 
i våra gator och vägar. Totalt utestående fakturerat belopp uppgår i bokslut 2020 till 52,6 mnkr. 
Kommunen har reserverat 75 % av detta motsvarande 39,4 mnkr som en säkerhetsmarginal vid en 
eventuell kundförlust. En inledande medlingsförhandling kommer att ske under första halvåret 2021. 

AB Bostäder i Borås har en pågående tvist med den entreprenör som färdigställde ombyggnationen av 
Våglängdsgatan 19, och som sedan stämde bolaget under 2019. Ärendet ligger hos Borås Tingsrätt för 
beslut. Bolaget tog hela kostnaden i bokslutet 2019. 

Borås Energi och Miljö AB har gått till skiljedomstol gällande en tvist med den entreprenör som 
uppförde kraftvärmeverket i EMC-projektet. Bolaget har ställt krav på att entreprenören ska byta ut 
isoleringen i kraftvärmeverket. Processen förväntas pågå åtminstone hela 2021. 

Investeringar 
Koncernens investeringar i anläggningstillgångar under året uppgick till 1 229 (2 048) mnkr. 
Kommunen står för 419 mnkr och bolagen för 810 mnkr. Bland annat har AB Bostäder i Borås 
påbörjat nybyggnationen av 144 lägenheter i Regementsstaden samtidigt som planeringen fortgår för 
flera andra projekt. Borås Elnät AB har fortsatt utbyggnaden av ny elledningsinfrastruktur i form av en 
130 kilovoltsring runt Borås för en tryggad elnätsinfrastruktur. Andra stora pågående projekt, som varit 
uppe för Kommunfullmäktiges ställningstagande, är Viskaforshem AB:s uppförande av 13 småhus på 
Källsprångsvägen och byggnationen av ett trygghetsboende i centrala Viskafors samt Borås Energi och 
Miljö AB:s nyligen uppstartade projekt med ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall, som beräknas 
ta tre år att införa. 

Nedan redovisas slutförda projekt under året överstigande 30 mnkr. 

Större investeringsprojekt som är klara 2020, mnkr 

Projekt Godkänd utgift Utfall 2020 Totalt utfall 

Sjömarkenskolan ombyggnad 114 4,5 116,3 

Alidebergs förskola, Vildmarken 47,4 2,9 46,6 

Skjutbana för polishögskolan 32 0,2 30,1 

50 lägenheter Uppegården, Toarpshus 121  116,8 

Borås Event, Industribyggnader i Borås 48  44 
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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. Vision och strategi ”Borås 2025” som bygger på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet är 
den övergripande målbilden för hela Borås Stads verksamhet och består av sju strategiska målområden. 

Budgetprocessen är central för kommunens styrning och Kommunstyrelsen bereder nämndernas 
förslag. 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. 

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 samt de bolag som inte ägs av Borås Stadshus AB. Kommunfullmäktige har dock 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 direktiv 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. 

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. 
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Uppföljning per verksamhetsområde 
Här presenteras kommunens större verksamheter utifrån ett fokus på viktiga händelser under 2020. 

Kultur och fritid 

 
 

Händelser under året 
Flera internationella konst- och modeutställningar har trots pandemin kunnat genomföras under året på 
Textilmuseet och Konstmuseet: 

Gianni Versace - retroperspective, 

Body Beautiful - Diversity on the catwalk, 

Patricia Piccinis skulpturer - Embrace the future 

Generation - En spegling av 1900-talets konstscen 

Familjeföreställningen Den oändliga historien på Stadsteatern. 

Utomhussatsningar på Borås museeum 

Borås Arena har under året uppgraderas med bland annat modernisering av teknik, omfattande 
underhållsarbete samt anpassningar till UEFA:s nya arenakrav. Dessutom har lounger och 
supportertorg förnyats. 

Boråshallen har förstärkts med en restaurang på läktaren för att förhöja upplevelsen bl.a. under Borås 
baskets matcher. 

Projektet Kraftsamling Sjöbo som syftar till att lyfta stadsdelen har avslutas. Ambitionen är att resultatet 
från projektet skall bidra till att utveckla Sjöbo till ett attraktivt och välmående område som sjuder av 
positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 



Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 33(122) 

Verksamhetsmått 

  Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Kultur    

Andel kulturaktiviteter för barn och 
unga, % 50 52 54 

Antal besökare Textilmuseet 34 089 66 346 49 076 

Antal elever Kulturskolan 6 618 5 601 5 545 

Fritid    

Bidragsberättigade ungdomar i föreningar 21 413 20 923 21 387 

Antal aktiviteter ungdomar 64 773 60 218 62 398 

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

Utnyttjade timmar på Borås Arena 1 915 3 093 3 103 

Vård och omsorg 

 

Händelser under året 
Sociala omsorgsnämnden har under ett års tid arbetat med tillitsbaserad styrning och ledning genom 
bl.a. en pilotgrupp. Pilotgruppen avslutade sitt arbete och i samband med det tog de fram olika 
rekommendationer på hur nämnden skulle kunna arbeta vidare med styrning och ledning. Dessa 
rekommendationer handlar om stärkt samarbete mellan och inom olika yrkesprofessioner, att tydliggöra 
roller och ansvar samt att fortsätta arbetet för att skapa förutsättningar för ett gott ledarskap. 

Under året har Arbetslivsnämnden haft åtta nya skrivna avtal med IOP (Idéburet offentligt 
partnerskap). 

Vård- och äldrenämnden har infört förenklat beslutsfattande för insatser avseende städ, tvätt och 
digitalt stöd i hemmet. 

Asylverksamheten har under året fortsatt omställningsarbetet till följd av minskat inflöde. 
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Verksamhetsmått 

  Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Vård och äldre    

Antal personer med hemtjänst 3 042 3 149 3 123 

Försörjningsstöd    

Antal hushåll med försörjningsstöd 705 708 679 

Social omsorg    

Antal personer med LSS beslut 943 933 914 

Utbildning 

 

Händelser under året 
Coronapandemin har haft en genomgripande och stor påverkan på utbildningsnämndernas samtliga 
ansvarsområden och verksamheter. Men under året har även följande händelser inträffat: 

En ny familjecentral har startat i centrum. 

Daltorpskolan F-6 "Gässlösaskolan" har fått ett investeringsbeslut och om allt går enligt plan ska den 
stå klar 2023. 

En centralt placerad KAA-enhet har inrättats under våren 2020 i samverkan med 
Arbetslivsförvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 

Vuxenutbildningen har under året samlat sin verksamhet i centrum, vilket skapar de förutsättningar 
som krävs för att eleverna ska kunna kombinera kurser i sina individuella scheman. 

KAA= Kommunalt aktivitetsansvar 
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Verksamhetsmått 

  Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Liknande 
kommuner 

Förskola     

Antal inskrivna Boråsbarn i förskola 5 841 6 007 6 118  

Barn per personal 5,0 5,1 5,3 5,0 

Grundskola     

Antal Boråselever i grundskola 12 346 12 172 11 786  

Antal elever per lärare 12,1 12,1 12,2 11,8 

Elever behöriga till gymnasieskola, % 84,4 79,9 80,0 80,5 

Gymnasium     

Antal elever i Borås gymnasieskolor 4 341 4 287 4 407  

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

Examen inom 3 år, komm. skolor, % 68,5 70,3 71,9 57,1 

Liknande kommuner: Uppgifter personaltäthet avser 2019. 
Personaltäthet grundskolan avser inlämnade uppgifter till SCB. 

Tekniska verksamheter 

 

Händelser under året 
Under året har flera stora byggprojekt färdigställts, exempelvis: Vildmarkens förskola, ombyggnation av 
Boråshallen etapp 1, anpassning av Daltorpskolan till 7-9, Almåsgymnasiets NO salar och Borås 
simarena etapp 1. 

En femårig plan för tillsynsarbete av sprinkler och övrigt brandskydd på våra LSS- och äldreboenden 
har tagits fram i samarbete med SÄRF. 

Borås nominerad till Årets "Håll Sverige rent"-kommun 

Film om cykling i Borås 
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Projektering och beställning av sista etappen av Viskanpromenaden 

Kommunikationsprojekt vinter och fastighetsägaransvar 

Projekt Nybron - ansökan om vattenverksamhet till Mark-och miljödomstolen 

Utökat uppdrag att sysselsätta och arbetsleda ferieungdomar 
 

Verksamhetsmått 

  Utfall 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 Riket 

Miljöbilar i kommunorganisationen (%) 63,0 62,2 64,2 42,4 

Antal färdtjänsttillstånd/1000 invånare 38 41 42 31 

Väghållning huvudgator (kr/m2) 49,14 55,57 52,10  

-därav vinterväghållning 19,26 23,78 25,91  

Beläggningsunderhåll (m2) 145 224 179 846 211 244  

Planterade ytor total (m2) 65 700 65 600 65 683  

Externt inhyrda verksamhetslokaler (m2) 238 942 236 308 229 448  

Borås 2025 - Strategiska målområden 
Borås 2025 inleds 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” är den övergripande målbilden för hela Borås Stads verksamhet. 
Borås Stads budget är strukturerad efter visionens sju strategiska målområden. Inom varje målområde 
finns ett antal indikatorer som visar om Borås Stad närmar sig visionen. Varje indikator är kopplad till 
ett mätbart målvärde. 

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 respektive årsredovisningar. I sammanställningen redovisas indikatorerna med uppgifter 
om måluppfyllelse, utfall 2018 och 2019, mål 2020 samt utfall 2020. 

Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet)  6 

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och 
högst 99,9 % av målvärdet)  14 

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av 
målvärdet)  5 

Antal indikatorer vars utfall saknas eller redovisas senare under 2021 - 1 

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige  26 
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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 årsredovisningar. I sammanställningen redovisas uppdragen med status och om uppdraget 
ska avslutas eller inte. 

Antal genomförda uppdrag  18 

Antal delvis genomförda uppdrag  28 

Antal ej genomförda uppdrag  6 

Totalt antal uppdrag beslutade av Kommunfullmäktige  52 

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 Målupp-
fyllelse Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Personer som en hemtjänsttagare möter, 
antal/14 dagar (medelvärde).  16 15 17 17 

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder.  221 230 221 221 

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

 82 92 84 83 

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

 83 90 81 81 

Antal gästnätter i Borås.  124 774 221 000 225 846 216 616 

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde). 
Målvärdet är inte uppnått men har förbättrats sedan föregående år, trots en pågående pandemi som 
inneburit hög frånvaro av medarbetare för verksamheten. Personalkontinuitet innebär att den enskilde 
får vård och omsorg av så få olika personal som möjligt. En åtgärd som vidtagits i den egna 
verksamheten för att uppnå måluppfyllelse är en utökning av grundbemanningen, dvs högre andel 
tillsvidareanställda medarbetare och färre andel timvikarier. Verksamheten arbetar aktivt med säkra att 
medarbetarna har de kompetenser som krävs som exempelvis körkort och medicinska insatser utifrån 
delegation. En god schemaläggning efter verksamhetens behov där personalen är indelad i mindre 
grupper knutna till vissa brukare är en annan åtgärd för att uppnå måluppfyllelse.  Analys av korta 
besök är genomförd och visar att ca 5 % av alla korta besök handlar om medicingivning. När dessa 
besök inte kan samplaneras med andra insatser kan det innebära försämrad kontinuitet. Att minska 
frånvaro och att öka trivsel bland medarbetarna är en annan viktig åtgärd som främjar en god 
kontinuitet. Vid sista kontinuitetsmätningen under året hade fyra av hemtjänstgrupperna ett resultat 
som var lägre än målvärdet på 15 personer. 

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder. 
En del trygghetsbostäder är under uppbyggnad, bland annat bygger AB Bostäder Regementsstaden med 
48 trygghetsbostäder, men trolig inflyttning under 2022. Även Viskaforshem förväntas ha 
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inflyttningsklara trygghetsbostäder under 2022 i Viskafors. Vård- och äldrenämnden har ett 
samarbetsprojekt med Viskaforshem där en öppen mötesplats planeras i samma lokaler som 
trygghetsbostäderna. Fristadbostäder planerar ett trygghetsboende med ett 30-tal lägenheter, som också 
har troligt inflyttning under 2022 och där är det gångavstånd till den öppna mötesplatsen på Skogslid. 
 
Utöver dessa trygghetsbostäder planerar AB Bostäder för att bygga trygghetsbostäder på Kyrkvägen i 
Brämhult och Toarpshus i Dalsjöfors. 

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till den äldres egna åsikter och önskemål, %. 
Målvärdet är inte uppnått och har försämrats något mot föregående år. Personer som har hemtjänst ska 
ges möjlighet till delaktighet gällande deras vård och omsorg och påverka hur insatser förläggs och 
utförs. Utbildning i social dokumentation har planerats löpande under året med utgångspunkt i IBIC 
(individens behov i centrum) och grundas på vikten av den enskildes delaktighet av dess vård och 
omsorg. Dock har utbildningen behövts pausats under pandemin. Utveckling har gjorts av uppdraget 
kontaktperson då tidigare arbetssätt inte fungerat som tänkt och förväntas ge positivt resultat framöver. 
Välkomstsamtal har införts där information om verksamheten ges på ett informativt och strukturerat 
sätt med enhetschef och medarbetare, även brukarens genomförandeplan utformas under samtalet på 
hur hjälp och stöd önskas att utföras. Uppföljningssamtal tillsammans med den äldre där planen 
revideras är också av vikt så att hjälpinsatserna utförs utifrån faktiskt behov. I juni månad fick 
hemtjänsten i uppdrag av nämnden att anpassa insatsplaneringen, både utifrån organisation och 
arbetssätt i syfte att bla öka delaktigheten. Förändringsarbetet  kommer vara genomfört under våren 
2021. 

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd 
från hemtjänsten, %. 
Målvärdet är inte uppnått men har förbättrats jämfört med föregående år. 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. Den enskilde ska ges möjligheter till delaktighet och kunna påverka hur insatser 
förläggs och utförs. Med delaktighet i utformningen av sina insatser ökar förutsättningarna för att 
känna sig trygg. Utveckling har gjorts av uppdraget kontaktperson då tidigare arbetssätt inte fungerat 
som tänkt och förväntas öka trygghetskänslan då relationen till vissa medarbetare förstärks. 
Välkomstsamtal har införts där information om verksamheten ges på ett strukturerat sätt av enhetschef 
och medarbetare. Även genomförandeplan utformas här utifrån den enskildes önskemål om hur hjälp 
och stöd ska utföras. 

Antal gästnätter i Borås. 
Utfall för jan-dec 2020 är 124 774 belagda bäddar. Jämfört med samma period året innan är detta 
ca 100 000 färre belagda bäddar. 
Utfallet visar på de stora negativa effekter Covid-19 har haft på besöksnäringen som helhet. Det 
procentuella tappet i Borås ligger nära rikssnittet. Hotell har tvingats stänga och därmed har också den 
disponibla kapaciteten minskat. Bedömningen är att besöksnäring är den bransch som snabbast 
påverkades och eventuellt kommer att bli den som återhämtar sig sist. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

2018  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 
2018 ta fram ett åtgärdsprogram mot 
hedersrelaterat våld. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2018  

Utreda ny yta för evenemangsområde  Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Söka ny yta för evenemangsområde.  Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

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

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

2019  

Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att 
införa RAM-avtal för vård- och 
omsorgsboenden samt LSS-boenden. 
Utredningen ska vara färdig under första 
halvan av 2020. 

 Genomfört Kommunstyrelsen 2020 Avslutas 

Behovet av renovering och 
tillgänglighetsanpassning av 
Kommunfullmäktiges sessionssal ska 
utredas. 

 Genomfört Lokalförsörjnings-
nämnden 

2020 Avslutas 

En ny mötesplats i stadsdelen Göta ska 
utredas.  Genomfört Fritids- och 

folkhälsonämnden 
2020  

Avslutas 
utredningen är 
framtagen 
 

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

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

2020  

Kulturnämnden ska utreda möjligheten att 
skapa ett ”Art Center” – ett konstens 
skyltfönster. Utredningen ska belysa hur 
olika konstformer kan användas, till exempel 
Lars Thunbjörks fotosamling, och hur man 
kan möjliggöra för möten mellan boråsare. 

 Delvis 
genomfört 

Kulturnämnden 2020  

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att i 
nära samverkan med Vård- och 
äldrenämnden utreda möjligheterna att inom 
ramen för vård och omsorgsboende inrätta 
särskilda avdelningar för personer inom 
LSS. 

 Delvis 
genomfört 

Sociala 
omsorgsnämnden 

2020 Avslutas 
utredningen är 
genomförd 

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att 
erbjuda anhörigstöd till barn och unga som 
tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, 
syskon eller andra i sin närhet 

 Genomfört Vård- och äldrenämnden 2020 Avslutas Ett 
särskilt ärende 
angående 
ändrat 
reglemente tas 
fram och 
behandlas 
samtidigt som 
årsredovisninge
n. 
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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 Målupp-
fyllelse Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de 
lämnar sitt barn på förskolan, %.  96 100 95,7 95,8 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, 
andel barn (%)  96 97 81 74 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något 
nationellt gymnasieprogram, %.  84 90 80 80 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9.  223 222 220 222 

Andel elever som känner sig trygga i 
grundskolan, åk 4-9, %.  89,1 100 87,2 87,3 

Andel elever som känner sig trygga i 
gymnasieskolan, %.   100 95 95,2 

Andel elever med högskoleförberedande 
respektive yrkesexamen.  92 95 91 93 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll 
med försörjningsstöd, %.  99 99 99 98 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %. 
Resultatet av 2020 års klimatenkät visar att 96 procent av vårdnadshavarna upplever att de känner sig 
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Målvärdet på 100 procent är inte uppnått. Sett över en 
femårsperiod är resultatet konstant och andelen vårdnadshavare som svarat på enkäten har varit stabil 
de två senaste åren på ett deltagande med cirka 85 procent. 3 procent av de svarande har uppgett att de 
inte känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan. Rektor analyserar sina verksamheters 
resultat tillsammans med personal och verksamhetschefer. De enheter som har lägre nöjdhet arbetar 
med riktade insatser för att öka känslan av trygghet. 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 
När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen 
erbjuda barnet 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 2020 fick 96 % av barnen plats på förskola på önskat placeringsdatum. Utfallet för Borås Stad 
påverkas positivt av ett minskat tryck på förskoleplatser under våren 2020. Detta till följd av att fler 
vårdnadshavare än normalt valt att skjuta upp sin förskolestart, samt att Förskolenämnden med 
hänvisning till covid-19 tillfälligt under våren nekade barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller 
föräldralediga att lämna på förskolan. I de kommuner som följer indikatorn (ovägt medel) fick 63 % av 
barnen plats på önskat placeringsdatum (källa: Kolada). I genomsnitt fick de barn som inte fick plats på 
önskat placeringsdatum vänta i 24 dagar. För att fortsatt kunna erbjuda så många barn som möjligt plats 
på önskat placeringsdatum har förvaltningen under 2020 fokuserat på att göra handläggningen så 
effektiv som möjligt. Främst har det handlat om att tydliggöra och implementera en gemensam 
planerings- och placeringsprocess. 
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Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %. 
Målvärdet för gymnasiebehörighet är inte uppnått. 84% av eleverna i årskurs 9 nådde 
gymnasiebehörighet. Måluppfyllelsen för 2020 har inte nåtts. Dock innebär årets resultat en ökning på 4 
procentenheter från föregående år. 
 
En förklaring till förbättringen från 2019 är att förvaltningen efter sitt bildande 2017 har gemensamma 
processer, fokusområden och arbetssätt i skolorna, med gemensamt upplägg för verksamhets- och 
utvecklingsplaner nått en stabil nivå där rytm, rutin och förhållningssätt som stabiliserats. Detta arbetet 
måste systematiskt integreras i det dagliga arbetet för att möjliggöra att högre nivå av måluppfyllelse 
uppnås kommande läsår. 
 
Segregationen i staden leder till stora variationer i de olika skolornas resultat, där bland annat elevernas 
språkliga utveckling skulle ha bättre förutsättningar om de olika elevgrupperna vore mer integrerade. 
Elevers frånvaro är en faktor som har stor betydelse för bristande måluppfyllelse. 
 
Inom ram för arbetet med Kvalitetsrapport Undervisning och resultat, som är ett ärende i 
Grundskolenämndens möte i oktober, övervägs åtgärder inom områdena elevers frånvaro, svenska som 
andraspråk, matematik samt riktade insatser till skolenheter med vissa behov. 

Genomsnittligt meritvärde i åk 9. 
Målvärdet för elevernas meritvärde har uppnåtts. Utfallet är 223 i jämförelse med målvärdet 222. 
Måluppfyllelsen har överträffats. Utfallet är 3 poäng högre jämfört med 2019. Orsaker till förbättring 
bedöms vara det långsiktiga kvalitetsarbete som tagit fram sedan förvaltningens bildande.  

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %. 
Målvärdet är inte uppnått. Resultatet för upplevd trygghet har dock ökat med cirka 2 procentenheter 
från 87,17 2019 till 89,2 2020. De främsta orsakerna till detta anses fortfarande vara brister i det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet i kombination med åtgärdande arbete mot kränkningar, 
konflikt och mobbning. Kontinuitet i personalgrupper och ledning skapar den stabilitet som krävs för 
att goda relationer, rutiner, organisering och gott bemötande ska kunna skapas och förstärkas. 
Kontinuiteten har brustit något under denna period, då pandemin inneburit många förändringar och 
oroligheter. Sjukfrånvaro hos både personal och elever kan mycket väl bidra till att elevers trygghet 
påverkas negativt. I relation till detta, samt sett till de historiska utfallen som varit oförändrade under 
2017/2018 och 2018/2019, ses även den lilla förbättringen på två procentenheter som en positiv 
utveckling för förvaltningen.   

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, %. 
Med anledning av den rådande Coronapandemin har Skolklimatsundersökningen inte kunnat 
genomföras under föregående läsår, utfall saknas således inom indikatorn. 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen. 
92 % av eleverna avslutade sina studier med en gymnasieexamen vilket är en förbättring från 
föregående läsår men något under det satta målvärdet. Utfallet är i stort sett detsamma som för Riket 
och får anses som ett mycket gott slutresultat med tanke på att delar av läsårets undervisning bedrevs 
via fjärr- och distansundervisning. 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %. 
Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat med den alternativa arbetsmarknaden, växla 
bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd. 
Verksamheten bedriver också ett arbete i syfte att bevaka barnrätten i hushåll som lever med 
ekonomiskt bistånd. Detta innebär att barnet synliggörs i utredningarna och att alltid beakta barnets 
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bästa och dokumentera på vilket sätt det skett oavsett om det är avgörande för beslutet eller inte.  

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Hur man kan stötta unga med NPF-
diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att deras 
möjlighet att delta i föreningslivet ökar ska 
utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

2019  

Grundskolenämnden ska utreda om 
tillräckliga rutiner och samordning finns för 
att stödja de elever som identifieras som 
särskilt begåvade barn enligt Skolverkets 
definition. 

 Genomfört Grundskolan 2020 Avslutas 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att, i nära samverkan 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. 

 Ej 
genomfört 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

2020  

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska, 
tillsammans med Arbetslivsnämnden, utreda 
om åldern som relationsvåldsenheten riktar 
sig till kan sänkas från 18 år till 16 år. 
Utredningen ska också belysa vilken hjälp 
ungdomar mellan 16 år och 18 år kan få av 
respektive nämnd. 

 Genomfört Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

2020 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 
2. 

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2020  

Förskolenämnden uppdras att tillsammans 
med Arbetslivsnämnden se till att 
samhällsintroduktion erbjuds på alla 
familjecentraler. 

 Delvis 
genomfört 

Förskolenämnden 
Arbetslivsnämnden 

2020  

Grundskolenämnden uppdras att utreda 
konsekvenserna av det uteblivna 
statsbidraget fritidshemssatsningen. 

 Genomfört Grundskolan 2020 Avslutas 

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 Målupp-
fyllelse Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Sammanfattande omdöme om 
näringslivsklimatet i Borås Stad. Svar på 
fråga i Svenskt Näringslivs årliga enkät 
(skala mellan 1 och 6). 

 3,5 3,7 3,46  

SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat 
- Nöjd Kund Index (NKI)  72 76 72 74 

SKL:s öppna jämförelser, företagsklimat - Nöjd Kund Index (NKI) 
Utfall avser det värde som kan ses efter tertial 2 2020. Värdet för hela året presenteras först i maj 2021. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Miljö- och konsumentnämnden ska utreda 
hur förvaltningen kan effektivisera 
tillsynsverksamheten enligt alkohollagen. 

 Genomfört Miljö- och 
konsumentnämnden 

2020 Avslutas 

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 Målupp-
fyllelse Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

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

 96 98 99 98 

Antal nyproducerade lägenheter av AB 
Bostäder  112 118 33 0 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar som fått beslut 
senast 8 veckor efter ansökan, %. 
Antalet bygglov och förhandsbesked var rekordhögt. Nämndens arbete med att förkorta 
handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i rutiner och arbetssätt har medfört att 
handläggningstiden kortats ned under senare år. Bland annat följs samtliga pågående ärenden upp varje 
vecka och flera manuella moment i den interna hanteringen har tagits bort. Enklare bygglovsärenden 
urskiljs vid registreringen för att kunna hanteras med så kort handläggningstid som möjligt. Andelen 
fullständiga bygglovsansökningar som fått beslut inom 8 veckor har uppgått till 96%, vilket är något 
lägre än föregående år mot bakgrund av ökat distansarbete. 
Medianvärdet för handläggning av komplett ansökan låg på tre veckor 2020 trots att antalet ärenden 
ökat jämfört med 2016-2019. 

Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder 
Antalet nyproducerade lägenheter under året är en liten avvikelse jämfört med målvärdet. Bolaget 
planerar för flera ny- och ombyggnationer för kommande år, bland annat 144 lägenheter på 
Regementsstaden samt Glesvingen som ska byggas om till studentbostäder. Den långsiktiga 
investeringsplanen visar på flera projekt i närtid. En förutsättning för att dessa projekt ska hålla 
tidplanen är framtagande och godkännande av detaljplaner. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Borås kommuns 
Parkerings AB 

2015  
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Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 
presentera ett förslag på hur fler bostäder 
kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk 
utanför centralorten Borås. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2017 Avslutas ingår i 
grunduppdraget 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska 
tas fram.  Ej 

genomfört 
Kommunstyrelsen 2019  

Konkretisera förslag på att förverkliga det 
som i översiktsplanen kallas det Grön-blå 
stråket (parken genom staden) som ingår i 
den beslutade utbyggnadsstrategin. 
Förslagen ska redovisas till 
Kommunstyrelsen för beslut. 

 Genomfört Samhällsbyggnads-
nämnden 

2020 Avslutas 

Tekniska nämnden utreda möjligheten att 
göra ytterligare gångfartsområden.  Genomfört Tekniska nämnden 2020  

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

 Delvis 
genomfört 

Kulturnämnden 2020  

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 Målupp-
fyllelse Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Andel hushåll och företag som har tillgång till 
bredband om minst 100Mbit/s, %.  85 80 82 74 

Antal nyproducerade lägenheter av 
Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sandhultbostäder och Toarpshus. 

 29 37 0 0 

Andel närproducerade livsmedel, %.  21 25 22  

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband om minst 100Mbit/s, %. 
Bredbandsstatistik för år 2020 publiceras, som varje år, sannolikt den tredje veckan i mars och avser då 
ett mätdatum som ligger runt den 15/10 föregående år. 
Som utfall för 2020 sätts då dagsläget 15/10 2019. 

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sandhultbostäder och Toarpshus. 
Avvikelsen i antalet nyproducerade lägenheter förklaras av förskjutningar i tidsplanen avseende ett 
projekt med 13 lägenheter. Inflyttning planeras till våren 2021. Bolagen planerar för flera projekt för de 
kommande åren, bland annat trygghetsboenden i Viskafors samt Fristad. En förutsättning för 
nyproduktion är framtagande och godkännande av detaljplaner. 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
Målet är inte uppnått och ligger i nivå med förra året. Pandemin som inneburit delvis nedstängda 



Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 45(122) 

enheter kan ha påverkat att målet inte blivit uppnått. Resultatet är kopplat till möjligheten för Borås 
Stad att teckna avtal med närproducenter vilket förväntas öka över tid med hjälp av 
distributionscentralen. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Arbetet med landsbygdsutvecklingens 
innehåll, organisatoriska placering och 
ansvarsfördelning ska utredas och 
tydliggöras. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Kommunstyrelsen uppdras att ändra 
reglerna för Bidrag för lokal utveckling så att 
även Ortsråden kan söka medel därifrån. 

 Genomfört Kommunstyrelsen 2020 Avslutas 

Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter 
med närområde ska tas fram.  Delvis 

genomfört 
Kommunstyrelsen 2020  

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 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
en cykelstrategi.  Genomfört Kommunstyrelsen 2017 Avslutas  

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

 Ej 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2017  

Utveckling och förbättring av närtrafiken på 
landsbygden ska utredas.  Ej 

genomfört 
Kommunstyrelsen 2019  

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska 
utredas.  Ej 

genomfört 
Kommunstyrelsen 2019  

Kommunstyrelsen ska utreda införandet av 
anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik, 
även på helger. 

 Genomfört Kommunstyrelsen 2019 Avslutas 

Pendlingsparkeringar runt staden och 
samåkningsparkeringar ska utredas i 
samarbete med Tekniska nämnden, 
Parkeringsbolaget, Västtrafik och 
Trafikverket. Utredningen ska innehålla 
behovsanalys och genomförandeplan. 

 Genomfört Kommunstyrelsen 2020 Avslutas 
Behovet finns 
beskrivet i bl a 
Åtgärdsvalsstudi
er (ÅVS) och i 
Trafikplanen. 

Borås Stads Riktlinjer för resor ska vid den 
kommande revideringen utformas så att 
resor med flyg minimeras. 

 Genomfört Miljö- och 
konsumentnämnden 

2020 Avslutas 

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en 
ny, politiskt ledd, utredning om framtidens 
kollektivtrafik genom stadens centrala delar. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 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 Målupp-
fyllelse Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Andel ekologiska livsmedel, %.  43 50 43 41 

Total energiproduktion från solenergi, mwh  663 300 230 210 

Andel ekologiska livsmedel, %. 
Målet är inte uppfyllt och ligger på samma nivå som föregående år. Livsmedelsavtalet innehåller ett 
stort antal ekologiska produkter, men höga livsmedelskostnader och pandemin som inneburit delvis 
nedstängda enheter kan ha påverkat att målet inte uppfyllts. Det är ganska stora variationer på utfallet 
där förskolan ligger mycket nära (49,2%) och djurparken på 21,2%. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

En utredning om att minska användningen 
av engångsartiklar ska genomföras  Delvis 

genomfört 
Kommunstyrelsen 2018  

Kostorganisationen ska i lämpliga 
verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens 
offentliga serveringar och restauranger, 
pröva att redovisa klimatpåverkan per 
portion offentligt i menyn. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2018  

Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att 
utreda vilka fastigheter i kommunens 
befintliga bestånd som lämpar sig för 
installation av solceller. 

 Genomfört Lokalförsörjnings-
nämnden 

2019 Avslutas ingår i 
grunduppdraget. 
Årliga 
investeringsmed
el finns.  

Borås Stads mångåriga internationella 
arbete med kunskapsöverföring inom 
avfallsområdet bör fortsätta. Under 2020 ska 
Kommunstyrelsen utreda hur detta arbete 
ska bedrivas. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2020  

Servicenämnden får i uppdrag att köpa in 
och driva ett kemikaliehanteringssystem som 
ska stå till kommunkoncernens förfogande 
och bekostas av respektive 
förvaltning/bolag. 

 Genomfört Servicenämnden 2020 Avslutas 

Borås Energi och Miljö ska ta initiativ till en 
samägd solcellsanläggning, där såväl 
företag, föreningar och privatpersoner ska 
kunna köpa andelar. Detta skall förtydligas 
som en förändring i bolagets ägardirektiv 
och fastställas på bolagsstämma. 

 Delvis 
genomfört 

Borås Energi och Miljö 
AB 

2018  

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015  



Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 47(122) 

Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 

Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-
fyllelse Utfall 2020 Mål 2020 Utfall 2019 Utfall 2018 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  9,1 7,2 7,3 7,4 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten.  367,9 440 430,3 446,6 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads 
friskvårdsbidrag, %  35,9 43 40  

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer 
än tio månader under kalenderåret.  407 410 399 414 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Sjukfrånvaron har ökat från 7,3 procent 2019 till 9,1 procent 2020. Pandemin och dess konsekvenser 
har varit en bidragande faktor i Borås Stad som i övriga landet. Sjukfrånvaron ökar i samtliga 
åldersintervall för både kvinnor och män. Gruppen yngre medarbetare ligger kvar på höga nivåer 
oavsett kön. Nationellt finns forskning som visar en stark samvariation mellan storlek på arbetsgrupper 
räknat som antal anställda per chef och sjukfrånvaro. I arbetsgrupper med många underställda per chef 
är det svårare att uppmärksamma om medarbetare mår dåligt. Det är svårare att förebygga ohälsa och 
svårare att prioritera tid och andra resurser när medarbetaren väl blir sjuk. Nationell statistik visar att 
det finns en större andel stora arbetsgrupper inom kvinnokodade verksamheter. 
Av alla sjukfall avslutas merparten, 91 procent, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. 
Ytterligare 5 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 97 procent tillbaka i arbete. Målet 
måste alltid vara att minska inflödet i sjukskrivning. Det viktigaste är att arbeta aktivt för en god 
arbetsmiljö till alla medarbetare oavsett verksamhet, kön och ålder. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målet för användandet av timavlönade medarbetare var satt till att inte överstiga 440 årsarbeten. Utfallet 
vid årets slut blev 368 årsarbeten. Störst förändring uppvisar Förskoleförvaltningen som minskat med 
36 årsarbeten och därefter Sociala omsorgsförvaltningen som minskat med nästan 10 årsarbeten. 
Resultatet har sannolikt påverkats av pandemin i två riktningar. För vissa förvaltningar kan situationen 
bidragit till en större restriktivitet med att ta in extra personal med hänsyn till risk för smittspridning. 
För andra förvaltningar har pandemin istället medfört ett lägre behov av ersättare. Till exempel kan 
distansundervisningen bidragit till att gymnasieförvaltningen minskat andelen timavlönade med nästan 
5 årsarbeten. Det måste avgöras i varje enskilt fall när det är försvarbart att ta in eller avstå från att ta in 
timavlönade ersättare. En alltför restriktiv hållning kan leda till ökad sjukfrånvaro eller ökad 
personalrörlighet. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 
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 2020 var målet att få minst 40 procent av medarbetarna att 
nyttja bidraget. Utfallet blev 36 procent. Under året har 3 698 medarbetare hämtat ut hela eller delar av 
bidraget, vilket är något färre än föregående år. Sannolikt har pandemin påverkat utfallet då nationella 
restriktioner begränsat träningsmöjligheterna, vilket indirekt inneburit begränsad verksamhet för många 
träningsanläggningar under stor del av året. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret. 
Försörjningsenheten medverkar i ett nationellt projekt som leds av SKR, där syftet är att minska antalet 
hushåll som är långvarigt bidragsberoende. Verksamheten arbetar för att fler personer ska bryta sitt 
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långvariga bidragsberoende och att fler barn ska ha föräldrar som kan försörja dem genom ett arbete 
och att färre personer hamnar i utanförskap. 
För många som söker arbete är det svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Dels beror det 
på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt goda krav på färdigheter i det 
svenska språket. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller 
gått vidare till studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför 
den ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bland annat den alternativa arbetsmarknaden 
är en av flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av 
försörjningsstöd. Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd 
är att växla bidrag mot lön, arbetsmarknadsanställningar, gå från passivt bidragsberoende till någon 
form av lönearbete. Verksamheten måste också lägga stort fokus på verksamhetsutveckling och 
metodutveckling för att rätt personer ska bistånd med rätt summa. 
Målvärdet för år 2020, 410 hushåll utfallet blev 407 hushåll. 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 

Uppdrag Status År 2020 Ansvarig nämnd/bolag 
År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 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 
gemensam förmedling av inventarier ska 
starta och vara förstahandsalternativ, innan 
nyanskaffning sker. Uppdraget tas över av 
kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2016  

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2017  

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

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

 Genomfört Kommunstyrelsen 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 Tekniska 
nämnden tar 
hänsyn till detta i 
kommande avtal 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda 
förutsättningarna för att införa utmaningsrätt 
i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 
2016. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015  

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 
ekonomisk hushållning. I Borås Stad har det under flera år arbetats med finansiella nyckeltal för att 
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analysera kommunens övergripande ekonomi. Denna analys har sedan legat till grund för vilket 
verksamhetsutrymme 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 
verksamhet. På samma sätt är en svag ekonomi ett hinder eller en begränsning för kommunen, när det 
gäller att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. En balanserad finansiell 
utveckling är därför en förutsättning för att kommunens service kan behållas och utvecklas. 

De övergripande finansiella nyckeltal som Borås Stad primärkommun idag förhåller sig till är årets 
resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag samt soliditet. 

Borås Stad har en god ekonomisk hushållning vad gäller såväl ekonomi som verksamhet. De finansiella 
målen uppnås med god marginal 2020 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. 

Enligt kommunallagen ska Kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
och det pågår ett arbete med att arbeta fram och implementera sådana riktlinjer i Borås Stad och som 
avses att gälla för hela kommunkoncernen. 

Resultat och ekonomisk ställning 

Kommunkoncernen 

Nyckeltal kommunkoncernen 

  2020 2019 2018 2017 2016 

Resultat före skatt, mnkr 443 89 380 -36 586 

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

Verksamhetens nettokostnader, 
mnkr 6 261 6 291 5 821 6 047 5 125 

Soliditet, % 34 33 34 37 40 

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

Balansomslutning, mnkr 19 129 18 624 17 630 15 203 14 190 

Nettoinvesteringar, mnkr 1 229 2 048 3 002 2 426 1 843 

Självfinansieringsgrad, % 95,2 41,7 31,0 39,4 66,6 

Långfristig låneskuld, mnkr 7 994 6 971 5 806 4 877 3 696 

Antal anställda 11 163 11 038 11 006 10 754 10 873 

År 2018-2020 redovisas årets skattekostnad inte separat utan ingår i nettokostnader. 

Det sammanställda resultatet före skatt för hela Borås Stads kommunkoncern blev 443 mnkr. Enskilt 
före eliminering redovisas resultat från Borås Stad på 284 mnkr, bolagskoncernen Borås Stadshus 78 
mnkr och bostadsbolagen 77 mnkr. Det upprättas ingen gemensam koncernbudget utan jämförelse 
görs mot respektive budget, och den visar att kommunen gör en kraftig positiv avvikelse på 204 mnkr, 
och för bolagen överstiger totalt resultat före eliminering budget med 53 mnkr. Omsättningen för 
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kommunkoncernen uppgick till 10,4 mdkr. Enskilt före eliminering av koncerninterna poster uppgick 
kommunens omsättning till 8,7 mdkr och bolagens till 2,2 mdkr. 

Årets sammanställda resultat är 324 mnkr bättre än 2019. Främst beror resultatförbättringen på att 
kommunen redovisar ett resultat som är 185 mnkr bättre än föregående år, då kommunen 2020 erhållit 
stora generella statsbidrag till följd av Coronapandemin samt haft höga realisationsvinster. Dessutom 
redovisar både stadshuskoncernen och bostadsbolagen betydligt högre resultat än 2019, vars resultat 
påverkades av stora nedskrivningar av anläggningstillgångar. I år har dessutom Borås Elnät AB och AB 
Bostäder i Borås erhållit engångsintäkter i form av en vitesintäkt respektive reavinst vid en 
fastighetsförsäljning. Flera bostadsbolag har haft lägre underhållskostnader då Coronapandemin 
medfört mindre utfört underhåll samt satt stopp för planerade badrumsrenoveringar. 

Totalt har koncernbidrag getts/mottagits inom koncernen Borås Stadshus AB på 67 mnkr avseende 
2020 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 
19,1 mdkr och bolagens balansomslutning utgör 65 % av totalen. Enskilt största balansräkningar bland 
bolagen har Borås Energi och Miljö AB 5,2 mdkr, AB Bostäder i Borås 3,7 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 2020-12-
31 till 34 % (27 % inklusive pensionsåtaganden). Det höga resultatet och en lägre investeringsnivå gör 
att soliditeten stärks något. Utvecklingen av soliditeten är en viktig parameter för att avläsa koncernens 
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. 

Årets investeringar uppgår till 1,2 mdkr, varav bolagen står för två tredjedelar. Bolagen finansierar stora 
delar av sina investeringar med lån, vilket medför att den långfristiga låneskulden fortsätter att växa och 
har ökat med 1 mdkr sedan 2019. Att självfinansieringsgraden, den del av investeringarna som har 
finansierats med pengar som verksamheten har genererat, ligger på 95,2 % 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 
koncernperspektiv 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 årliga kommunanalyser av 
kommunerna. Kommuninvests analys av Borås Stad indikerar sammantaget ett bra betyg, men man ser 
finansiella utmaningar framöver för Borås Stad avseende investerings- och finansieringsbehov samt 
framtida kostnadsutveckling. 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 och lånebörda som stigande. Den 
finansiella styrningen anses vara stark. 

Kommunstyrelsen delar analysen; sammantaget är kommunkoncernens ekonomi och finansiella 
ställning i grunden god. Samtidigt finns det stora utmaningar framöver i att nå goda resultatnivåer och 
hantera riskerna med den ökade skuldsättningen. Enskilt störst påverkan på skuldsättningen har Borås 
Energi och Miljö AB:s genomförda reinvestering i nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk. Därtill 
finns stora investeringsbehov framöver inom såväl kommunen som hos övriga bolag. 
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Kommunstyrelsen konstaterar att det är viktigt att generera goda resultat framöver för att behålla en 
god ekonomisk hushållning vilket behövs för att hantera demografiska utmaningar med fler barn och 
unga samt fler äldre, ökad investeringstakt och ökad skuldnivå. Detta kan nås genom fortsatt fokus på 
finansiell riskanalys, budgetföljsamhet samt aktiv styrning och uppsikt över nämnder och bolag. 

Kommunen 

Budgetavvikelse, mnkr 

  Budget Bokslut Avvikelse 

Nettokostnader -6 344 -6 327 17 

Avskrivningar -285 -296 -11 

Verksamhetens nettokostnader -6 629 -6 623 6 

Skatter- och generella statsbidrag 6 679 6 779 100 

Finansnetto 30 38 8 

Resultat före realisationsvinster 80 194 114 

Realisationsvinster 0 90 90 

Årets resultat 80 284 204 

Årets resultat blev 284 mnkr, vilket är hela 204 mnkr bättre än Kommunfullmäktiges antagna budget på 
80 mnkr. Den främsta orsaken till att det blev en så stor positiv avvikelse är att de generella 
statsbidragen under coronapandemin varit stora samtidigt som skatteutfallet inte blev så illa som 
befarades i början på pandemin. Netto lämnar skatter- och generella statsbidrag ett överskott med 100 
mnkr jämfört med budget. Obudgeterade realisationsvinster vid mark- och fastighetsförsäljningar har 
bidragit till resultatet med 90 mnkr och kommunen har fått tillfälliga sjuklöneersättningar under 
pandemin med 73 mnkr. 

Nämndernas nettokostnadsutveckling har under året legat på 3,7 (4,8)%. Nämndernas resultat 
förbättrades kraftigt jämfört med 2019 med ett resultat på -43 (-119) mnkr jämfört med tilldelade 
kommunbidrag. Även här påverkar coronapandemin där vissa verksamheter inte kunnat bedrivas på 
samma sätt som under ett normalår. 
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Balanskravsresultatet 

Balanskravsutredning 
Kommunens resultat på sista raden blev +284 mnkr vilket är 204 mnkr bättre än budgeterat. 
Balanskravsutredningen för 2020 får följande utseende: 

  mnkr 

Årets resultat enligt resultaträkningen 283,9 

Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning -72,6 

Realisationsförluster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk 
hushållning  

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -7,5 

Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper 6,8 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 210,6 

Reservering av medel till RUR  

Användning av medel från RUR  

Balanskravsresultat 210,6 

Intern hantering inom kommunen. Utnyttjande av tidigare gjorda öronmärkningar:  

Sociala investeringar 2,0 

Byggbonus 1,1 

Marketplace och E-handelsstaden 4,5 

Organisationshälsa 5,6 

Resultat efter synnerliga skäl m.m. 223,8 

  

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 2020 
2020 är ett annorlunda år på många sätt. Ett år som krävt nytänkande, omställning och som fört med 
sig stora påfrestningar för alla verksamheter på olika sätt. Året har för många inneburit nya eller 
förändrade arbetsuppgifter. Vissa medarbetare har upplevt ökad andra minskad arbetsbelastning. 
Digitaliseringen tog fart och distansarbete blev en nödvändig åtgärd för de som kunnat arbeta hemifrån. 
Vad ett år med pandemi får för konsekvenser på lång sikt är svårt att sia om i nuläget. Tveklöst är att 
det ställer stora krav på ett aktivt arbetsmiljöarbete. De utmaningar som finns för att klara framtida 
kompetensförsörjningsbehov tar heller inte paus. 

Här är ett sammandrag av kommunens personalekonomiska redovisning. Den redovisas i sin helhet 
som ett särskilt ärende till Kommunfullmäktige. 
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Personalstrategiskt perspektiv 
Hur viktigt arbetsmiljöarbetet är har synliggjorts än mer under det här året med pandemin och allt vad 
den fört med sig. Ett strategiskt arbetsmiljöarbete tar fasta på insatser utifrån både ett främjande, 
förebyggande och efterhjälpande perspektiv och måste finnas på alla ledningsnivåer. Projektet ”Frisk 
organisation” med syfte att arbeta med organisatoriska faktorer bakom ohälsa och sjuktal fortsätter sitt 
långsiktiga arbete. 

De stora pensionsavgångarna och de demografiska förändringarna ställer fortsatt stora krav för att 
Borås Stad ska kunna klara det framtida kompetensförsörjningsbehovet. Ett gemensamt och 
strukturerat sätt för förvaltningarnas kompetensförsörjningsarbete har införts under 2020. 

Under året har Borås Stad utsetts till Karriärföretag 2021 och är nominerade till ”Årets innovativa 
kommun” samt ”Årets employer branding-manager”. 

Medarbetare 

Anställda 
Inom koncernen fanns totalt 11 163 medarbetare anställda 2020. Övervägande delen av de anställda i 
förvaltningarna är kvinnor medan det är det omvända inom bolagen. 

 
Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när man varit 
visstidsanställd mer än två år under en femårsperiod. 2020 har 96 personer inom förvaltningarna fått 
tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse vilket är 45 personer färre än år 2019. 

Utländsk bakgrund 
Medarbetare med utländsk bakgrund har ökat från 31 procent år 2019 till årets 32 procent. Männen 
ökar från 33 till 34,1 procent och kvinnorna från 30,3 till 31,4 procent. Behandlingsassistent, 
arbetsmarknadskonsulent är den personalgrupp som ökat mest från 15 till 27,5 procent. Drygt 70 
procent av medarbetarna bland vårdbiträden samt städ, tvätt och renhållningsarbete har utländsk 
bakgrund. Chefer med utländsk bakgrund har minskat från 14,8 till 14,2 procent. I förvaltningarnas 
ledningsgrupper har 6 procent utländsk bakgrund. Om kommunens medarbetare med utländsk 
bakgrund avspeglade Borås befolkningssammansättning av personer i yrkesverksam ålder med utländsk 
bakgrund skulle den utgöra 34,7 procent. 



Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 54(122) 

Hel- och deltidsanställda 
97,8 procent av de tillsvidareanställda har heltidsanställning inom förvaltningarna. Inom de kommunala 
bolagen varierar andel tillsvidareanställda med heltidsanställning. Totalt har Borås Djurpark AB lägst 
andel där 82 procent av kvinnorna och 93 procent av männen har heltid. Den största skillnaden sett till 
kön återfinns hos Fristadbostäder AB. Där har samtliga män men endast 60 procent av kvinnorna 
heltidsanställning. På Borås Kommuns Parkerings AB, Borås Elnät AB, Akademiplatsen i Borås AB 
och Viskaforshem AB är samtliga anställda på heltid. 

Personalomsättning 
En positiv personalomsättning[1] är när rörligheten bidrar till att behålla kontinuitet och kvalitet i 
verksamheten. Är rörligheten alltför stor ökar arbetsbelastningen på de medarbetare som stannar kvar 
och verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet. 

Personalomsättningen påverkas av flera faktorer där pensionsavgångar och trivsel är två exempel. 
Flertalet bolag visar liksom kommunens förvaltningar en lägre personalomsättning jämfört med 
föregående år. 

 
Personalomsättning beräknas som antalet tillsvidareanställda som lämnat kommunen för annan 
arbetsgivare eller slutat på grund av att man valt att gå i pension dividerat med genomsnittligt antal 
tillsvidareanställda under året. 

Timavlönade 
416 årsarbeten har utförts av timavlönade inom förvaltningarna varav 368 anställda enligt avtalet 
allmänna bestämmelser (AB) och 48 utförda av medarbetare anställda enlig beredskapsavtalet (BEA) 
eller PAN-avtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare). Det är framför allt inom vård- och 
omsorg och inom det pedagogiska området som de flesta timavlönade anställda enligt AB finns. 

Lön 

Lönestatistik 
Vid lönekartläggningen 2020 var kvinnornas lön i förhållande till männens 99,7 procent inom 
förvaltningarna. Mellan de kommunala bolagen varierar medianlönerna då både antal anställda och 
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verksamheter skiljer sig mycket åt. I diagrammet har endast medianlön för de kommunala bolag som 
har minst nio anställda tagits med. 

 

Arbetsmiljö 

Hälsa 
Nyckeltalen hälsa och långtidsfrisk sjunker under året för både män och kvinnor. Andelen helårsfriska 
medarbetare ligger på totalt 22,2 procent, 19,7 procent av kvinnorna och 30 procent av männen. 
Andelen långtidsfriska medarbetare för tvåårsperioden 2019-2020 är på 14,4 procent, en minskning från 
17,9 procent från föregående år. Detta är ett förväntat utfall utifrån det läge som råder med Covid-19, 
men pandemin har påverkat förvaltningarna på olika sätt. Andelen helårsfriska kvinnor ökar vid sju 
förvaltningar under året och andelen helårsfriska män vid fem. Totalt är det sju förvaltningar som höjer 
sin andel helårsfriska medarbetare. 

Sjukfrånvaro 
Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger i år på 8,1 procent, jämfört med 6,5 
procent för 2019. Borås Stad ökar som landet i övrigt och sjukfrånvaron stiger från 7,3 procent till 9,1 
procent. 
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Sjukfrånvaron har också påverkats på olika sätt under pandemin. Borås Stad ökar totalt men det finns 
skillnader mellan både förvaltningar och bolag, där några har ökade siffror medan andra ligger kvar eller 
till och med har lägre siffror än förra året. Generellt ligger bolagen något lägre än staden som helhet. 
Undantaget är Borås Djurpark, de gör dock ett bra resultat jämfört med föregående år och visar på den 
största minskningen. 
 
Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medarbetare i bolagen från 1 till nästan 300 
medarbetare. Det är därför inte lämpligt att jämföra bolagen med varandra utan istället studera 
förändringar över tid i respektive bolag. För bolagen redovisas sjukfrånvaro för de med fler än nio 
medarbetare. 

Värdet av god hälsa 
I resonemanget kring värdet av friska medarbetare behöver man ha med sig att den kostnad som består 
av sjuklön endast är en del av de kostnader som arbetsgivaren har vid en sjukskrivning. Under 2020 har 
ett arbete med ett arbetshälsoekonomiskt verktyg testats inom projektet Frisk organisation. Det handlar 
om att skapa förståelse för ekonomiska aspekter kring sjukskrivning och dess effekter på verksamheten. 
 
I den Personalekonomiska redovisningen finns beräkningar på vad sjukfrånvaron kan kosta och 
resonemang kring vad det betyder för verksamheten i stort ifråga om kvalitetstörningar. 
 
Friskvårdsbidraget 
Sedan 2019 är detta en av Kommunfullmäktiges indikatorer med målet att öka nyttjandegraden och få 
fler medarbetare att välja en aktiv fritid. Under året har 3 698 medarbetare hämtat ut hela eller delar av 
bidraget, något färre än föregående år. Totalt har 5 080 552 kronor betalats ut. 

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. 
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Arbetsskador och tillbud 
Antalet anmälda arbetsskador uppgick 2020 till totalt 779 stycken, en minskning med 200 anmälningar 
jämfört med 2019. Den i särklass vanligaste orsaken för både kvinnor och män är ”skadad av person”. 
Antalet anmälda tillbud har minskat till 883 jämfört med 1 142 förra året. Bland tillbuden är 
”hotsituation” den vanligaste orsaken på drygt 50 procent. 

Jämställdhet och likabehandling 
Organisatoriskt delas jämställdhetsarbetet i ett externt medborgarperspektiv och ett internt 
arbetsgivarperspektiv. Medborgarperspektivet är sedan den nyinrättade MR-funktionen förlagd till 
kvalitet och utveckling medan ansvaret för arbetsgivarperspektivet ligger kvar på personal och 
förhandling. 
 
I arbetsmiljöarbetet möts både arbetsmiljölag och diskrimineringslag och de aktiva åtgärder som 
arbetsgivaren behöver arbeta med inom dessa områden. En modul i den centrala 
arbetsmiljöutbildningen har inriktningen jämställdhet och mänskliga rättigheter. SAM-modulen i 
Stratsys ger ett stöd i det praktiska arbetet med bland annat HBTQIA, kränkande särbehandling och 
sexuella trakasserier. 
 
Ett jämställdhetsperspektiv ingår i arbetet med den framtida kompetensförsörjningen och för att 
upprätthålla jämställda lönevillkor och kvalitetssäkra en lokal lönebildning gör Borås Stad årligen en 
lönekartläggning. Syftet med den är att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader mellan 
kvinnor och män. 

Företagshälsovård 
Under 2020 har ett nytt samarbete inletts med Avonova som leverantör av företagshälsovård, där även 
flertalet bolag har hängavtal. Avonovas uppdrag är att bistå som expertresurs i det rehabiliterande, 
förebyggande och främjande arbetsmiljöarbetet. 

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
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 grund- och gymnasieskolålder) än 
gruppen i arbetsför ålder (20-67 år) skapar utmaningar gällande den framtida kompetensförsörjningen. 
Konkurrensen om arbetskraften är redan hård och kommer med all sannolikhet att bli hårdare under de 
närmsta åren. 
 
För att trygga den framtida kompetensförsörjningen arbetar staden på flera fronter. Ett exempel är att 
ett gemensamt och strukturerat sätt för förvaltningarna att arbeta med strategisk kompetensförsörjning 
har tagits fram och införts under 2020. 
 
Under året har också Borås Stad utsetts till Karriärföretag 2021 och är nominerade till ”Årets 
innovativa kommun” samt ”Årets employer branding-manager”. 

Centrala utbildningar och kurser 
Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Under 2020 
genomfördes utbildningar i bland annat direktupphandling, att leda utan att vara chef och medieträning. 

Chef- och ledarutveckling 
Systematiskt chefsutvecklingsprogram 
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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 2020 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 
Under 2020 deltog fyra personer i det interna chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef. 
Programmet syftar till att förbereda de utvalda kandidaterna inför en ny roll som chef. Till följd av 
pandemin kommer deltagarna att slutföra programmet under 2021. 

Fritidsstudier 
63 personer har beviljats fritidsstudiebidrag under året. Exempel där bidrag beviljats är för 
kompletterande utbildning för lärarbehörighet för yrkeslärare och svenska som andraspråk. 15 
medarbetare har enligt KAL-beslut utbildats i bland annat juridik, matematik och specialpedagogik. 

Förväntad utveckling 
Koncernens resultat blev 443 mnkr vilket är 324 mnkr bättre än föregående år. Förklaringen till 
förbättringen är att kommunen 2020 erhållit stora generella statsbidrag till följd av Coronapandemin 
samt haft höga realisationsvinster. Stadshuskoncernen och bostadsbolagen visar också ett bättre resultat 
jämfört med föregående år och det beror dels på att resultatet under 2019 påverkades av stora 
nedskrivningar av anläggningstillgångar. Dessutom har det under 2020 erhållits vitesintäkter och 
reavinst i samband med fastighetsförsäljning. 

Den ekonomiska utvecklingen inom kommunsektorn är osäker, långsiktiga utmaningar kvarstår och 
pandemins utveckling påverkar hur framtiden kommer att se ut. Koncernen har ställt om och anpassat 
verksamheter för att hantera situationen. 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 113 714 invånare, vilket var en ökning med 535 
personer. Det är inte bara befolkningstillväxten i sig som är intressant utan även fördelningen av den i 
olika åldersgrupper. Det som vi förväntar oss är en ökning i samtliga grupper, men tillväxten är högre 
för gruppen 0-19 år samt 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 2020 ca 83 000 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 en 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 2020 antog Budgeten för kommunen 2021 var det i ett 
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ekonomiskt osäkert läge i vår omvärld och vart konjunkturen i Sverige tar vägen. Inte minst hur länge 
Coronapandemin skulle hålla greppet över den ekonomiska utvecklingen. Skatteunderlagsutvecklingen 
som bedömdes då och extra tillskott i form av ökade generella statsbidrag kunde ge ett budgeterat 
resultat på 80 mnkr och ett utrymme för kostnaderna på 3,2 %. För åren 2022-2023 medgavs ett 
kostnadsutrymme på endast 2,4 % om resultatnivån ska kunna ligga på 80 mnkr även de åren. 

Kommunstyrelsen kan nu konstatera att de yttre ekonomiska förutsättningarna har förbättrats. 
Bedömningen om den ekonomiska återhämtningen har reviderats uppåt med ett klart bättre utfall för 
skatteunderlaget jämfört med läget när KF beslutade om budgeten. 

Sveriges Kommuner och Regioner konstaterar i sin senaste skatteunderlagsprognos att den 
underliggande ökningstakten av skatteunderlaget kommer att ligga på ca 3,5 % 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 bör närma oss våra finansiella mål med ett resultat 
som är lägst 2 % av skatter och generella statsbidrag. Detta klaras av sammantaget åren 2021 och 2022 
men inte 2023 allt annat oförändrat. Framskrivningen utgår i det här läget med oförändrade statsbidrag. 
I regeringens budgetpropositioner har det oftast funnits tillskott till de generella statsbidragen. Om så 
blir fallet framöver förbättras de ekonomiska utsikterna ytterligare. 

Framskrivning 

  2021 2022 2023 

Nettokostnadsökning, % 3,8 3,0 2,8 

Resultat/skatteintäkter, % 2,2 1,8 1,2 

Resultat mnkr 150 130 90 
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Sammanställda räkenskaper 

Resultaträkning 
      mnkr 

  Koncern  Kommun  

 2020 2019 2020 2019 Not 

Verksamhetens intäkter 3 657 3 401 1 885 1 784 1 

Verksamhetens kostnader -9 155 -8 930 -8 122 -7 926 2,3 

Avskrivningar/Nedskrivningar -763 -762 -296 -267 4 

Verksamhetens nettokostnader -6 261 -6 291 -6 533 -6 409 5,6 

Skatteintäkter 5 217 5 158 5 217 5 158 7 

Generella statsbidrag och utjämning 1 561 1 294 1 561 1 294 8 

Verksamhetens resultat 517 161 245 43  

Finansiella intäkter 13 36 145 165 9 

Finansiella kostnader -114 -105 -106 -109 10 

Resultat efter finansiella poster 416 92 284 99  

Extraordinära poster 0 0 0 0  

Årets resultat 416 92 284 99 11 
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Balansräkning 
      mnkr 

  Koncern  Kommun  

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 Not 

Tillgångar      

Anläggningstillgångar 17 305 16 845 14 989 14 583  

Immateriella anläggningstillgångar 9 11 3 3 12 

Materiella anläggningstillgångar 17 053 16 612 5 330 5 211  

- mark,byggnader och tekniska 
anläggningar 

16 467 16 159 4 995 4 868 13 

- maskiner och inventarier 586 453 335 343 14 

Finansiella anläggningstillgångar 243 222 9 656 9 369  

- aktier och andelar 125 108 564 564 15 

- långfristig utlåning 19 19 9 092 8 805 16 

- uppskjutna skattefordringar 99 95 0 0  

Bidrag till infrastruktur 0 0 0 0  

Omsättningstillgångar 1 824 1 779 1 711 1 771  

Förråd,lager o 
exploateringsfastigheter 

305 262 228 202 17 

Kortfristiga fordringar 773 956 792 1 017 18 

Kortfristiga placeringar 275 321 223 320 18 

Kassa och bank 471 240 468 232 19 

Summa tillgångar 19 129 18 624 16 700 16 354  

      

Eget kapital, avsättningar och 
skulder 

     

Eget kapital 6 532 6 112 5 347 5 063 20 

- därav årets resultat 416 92 284 99  

- därav resultatutjämningsreserv 250 250 250 250  

- därav övrigt eget kapital 5 866 5 770 4 813 4 714  

Avsättningar 1 101 1 034 603 546  

Avsättningar för pensioner 557 535 512 490 21 

Andra avsättningar 544 499 91 56 22 

Skulder 11 496 11 478 10 750 10 745  

Långfristiga skulder 7 994 6 971 7 646 6 741 23 

Kortfristiga skulder 3 502 4 507 3 104 4 004 24 

Summa eget kapital, avsättningar 
och skulder 

19 129 18 624 16 700 16 354  

      

Panter och ansvarsförbindelser      

Pensionsförpliktelser 1 451 1 484 1 451 1 484 25 

Övriga ansvarsförbindelser 364 301 603 542 26 

Summa panter och 
ansvarsförbindelser 

1 815 1 785 2 054 2 026  
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Kassaflödesanalys 
      mnkr 

  Koncern  Kommun  

 2020 2019 2020 2019 Not 

Årets resultat 416 92 284 99  

Justering för ej likviditetspåverkande 
poster 

853 700 376 222 27 

Poster som redovisas i annan 
sektion 

-90 -6 -90 -23 27 

Justering för andra poster 11 6 0 6  

Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 

1 190 792 570 304  

      

Förändring av kortfristiga fordringar 160 25 202 282  

Förändring av kortfristiga placeringar 46 232 97 26  

Förändring av förråd och lager 47 -30 64 -16  

Förändring av kortfristiga skulder -1 005 -219 -899 -148  

Förändring av rörelsekapital -752 8 -536 144  

      

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

438 800 34 448  

      

Investeringsverksamheten      

Investering i immateriella 
anläggningstillgångar 

-2 -9 -1 -1  

Investering i materiella 
anläggningstillgångar 

-1 227 -2 039 -418 -620  

Försäljning av materiella 
anläggningstillgångar 

20 6 3 2  

Investering i finansiella 
anläggningstillgångar 

-17 0 0 0  

Kassaflöde från 
investeringsverksamheten 

-1 226 -2 042 -416 -619  

      

Finansieringsverksamheten      

Nyupptagna lån 1 023 1 165 905 2 350  

Övr ökning av långfristig skuld 0 0 0 6  

Amortering av långfristig skuld 0 0 0 -1 100  

Ökning av långfristiga fordringar -4 0 -287 -1 149  

Minskning av långfristiga fordringar 0 9 0 0  

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

1 019 1 174 618 107  

      

Bidrag till infrastruktur      

Utbetalning av bidrag till statlig 
infrastruktur 

0 0 0 0  

      

Årets kassaflöde 231 -68 236 -64  

      

Likvida medel vid årets början 240 308 232 296  

Likvida medel vid årets slut 471 240 468 232  

Förändring av likvida medel 231 -68 236 -64  
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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) 
rekommendationer 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 2021, men som avser december 2020, 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 2020 i enlighet med RKR R2 Intäkter 
• justering av den slutliga skatteavräkningen för 2019 jämfört med den prognostiserade avräkning 

som gjordes i 2018 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 2020 fördelade på hyresvärdskategori, verksamhetsområde och återstående avtalslängd. 

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 
lånekostnaderna resultatet direkt. 
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Anläggningslån 
Anläggningslån till föreningar utgår i form av 30-åriga amorterings- och räntefria lån, som efter 30 år 
avskrivs i sin helhet. Fr o m 2017 redovisas dessa 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 
immateriella tillgångar. Kommunen har endast förvärvade immateriella anläggningstillgångar. 
Inventarier som ska aktiveras som anläggningstillgång, ska ha ett anskaffningsvärde av minst ett 
prisbasbelopp (47 300 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 
upplysningar av materiella anläggningstillgångar. Anläggningstillgångarna är upptagna till 
anskaffningsvärdet 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 
300 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 mm  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 mm  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, 
kortfristiga placeringar, eftersom den kontinuerligt är föremål för köp och försäljning. Portföljens 
förvaltning regleras i av Kommunstyrelsen antagna ”Regler för finansverksamheten” per den 20 maj 
2019. De finansiella tillgångarna 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 
medfinansiering 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 
kreditanskaffning 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 t o m 2017-02-23 finansierat kommunkoncernen genom upplåning till rörlig 
ränta (Stibor 3m samt marknadsmässig marginal) och bolagen har t o m 2017-02-23 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 efter 
2017-02-23 blir föremål för säkringsredovisning i Borås Stad. 

Säkringsförhållandets effektivitet bedöms per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga 
villkoren 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 
huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten. Borås Stad och 
kommunens bolag kvalificerar sig för säkringsredovisning per 2020-12-31. 

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 tom 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 
eliminerats, 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 
fordringar 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 
ekonomiska 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 
tillämpas 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, d v s 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, d v s 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 
kostnads- 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, 
driftbidrag 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 
kommunens 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 
avskrivningar 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  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Försäljningsintäkter 117 61 44 60 

Taxor och avgifter 1 342 1 470 273 287 

Hyror och arrenden 680 462 172 172 

Bidrag från staten 590 473 585 468 

EU-bidrag 7 6 7 5 

Övriga bidrag 313 330 284 300 

Försäljning verksamhet och konsulttjänster 379 415 380 415 

Försäljning av anläggningstillgångar 86 21 73 21 

Försäljning av exploateringsfastigheter 49 36 49 36 

Övriga verksamhetsintäkter 94 127 18 20 

Summa verksamhetens intäkter 3 657 3 401 1 885 1 784 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Personalkostnader -5 837 -5 779 -5 310 -5 255 

- därav arbetsgivaravgifter -1 235 -1 197 -1 119 -1 078 

- därav pensionskostnad inkl löneskatt -421 -470 -387 -430 

- därav personalvård och personalutveckling -71 -91 -59 -78 

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

Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial -346 -280 -330 -265 

Anläggnings- och underhållsmaterial -263 -310 -78 -96 

Energikostnader -45 -55 0 0 

Transiterinsgavgifter -32 0 0 0 

Bidrag och transfereringar -317 -216 -330 -312 

Lokal- och fastighetskostnader -423 -511 -470 -449 

Avgifter och övriga tjänster -191 -212 -145 -116 

Köp av verksamhet -823 -626 -823 -760 

Anläggningstjänster och övriga tjänster -353 -461 -269 -268 

Transport och resor -271 -299 -254 -290 

Övriga kostnader -227 -184 -113 -115 

Skattekostnad och uppskjuten skatt -27 3 0 0 

Summa verksamhetens kostnader -9 155 -8 930 -8 122 -7 926 

 

Bidrag till statlig infrastruktur  

 Totalbelopp, 
mnkr 

Tid för 
upplösning 2020 2019 

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 

Gångtunnel vid Fristads station 7,4 1 år 0 0 

Summa bidrag till statlig infrastruktur   13 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 2020 fördelade på hyresvärdskategori, verksamhetsområde 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 2020 Totalsumma 

  1-5 år 6-10 år 11-20 år mer än 20 år  

Gemensam verksamhet 2 2,4    2,4 

Fritidsverksamhet 1 0,9    0,9 

Kulturverksamhet 1   2,8  2,8 

Barnomsorg 60 5,7  6,4  12,1 

Grundskola 1 0,8    0,8 

Vård och omsorg 24 57,0 1,1 6,7  64,8 

Flykting & Arbetsmarknadsinsatser 2 3,0    3,0 

Summa hyreskostnad 2020 91 70,0 1,1 15,8  86,8 

 

Hyresvärd Privata Bolag   mnkr 

Verksamhet Antal 
objekt Återstående avtalstid, total årshyra 2020 Totalsumma 

  1-5 år 6-10 år 11-20 år mer än 20 år  

Gemensam verksamhet 12 22,3 3,8 1,2  27,3 

Idrottsanläggningar * 7    20,7 20,7 

Kulturverksamhet 6 3,7 1,0 19,3  24,0 

Barnomsorg 9 7,5  4,5  12,0 

Grundskola 9 12,5    12,5 

Gymnasieskola & Vuxenutbildning 8 12,4 18,3 14,1  44,8 

Vård och omsorg 26 31,4 4,8   36,2 

Flykting & Arbetsmarknadsinsatser 3 6,4 5,2   11,6 

Summa hyreskostnad 2020 80 96,2 33,1 39,1 20,7 189,1 
* Avser Borås Arena, Ryahallen, Sjuhäradshallen och Ålgårdsplanen som Borås Stad har option att förvärva. 

Hyresobjekt med en total årshyra per objekt under 500 tkr  

 mnkr   

Antal objekt Totalsumma   

133 29,8   

 

Not 4 Avskrivningar/Nedskrivningar mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Planenliga avskrivningar, immateriella tillgångar -4 -4 0 0 

Planenliga avskrivningar, materiella tillgångar -759 -655 -296 -267 

Nedskrivningar, materiella tillgångar 0 -103 0 0 

Summa avskrivningar/nedskrivningar -763 -762 -296 -267 
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Not 5 Verksamhetens nettokostnader (exkl avskrivningar) mnkr   

  Kommun   

Nettokostnader per verksamhetsområde 2020 2019   

Gemensamma funktioner -227 -200   

Politisk verksamhet -64 -71   

Infrastruktur och skydd -111 -159   

Gator vägar, parkering och parker -132 -130   

Fritid  -255 -228   

Kultur -173 -170   

Affärsverksamhet -18 13   

Pedagogisk verksamhet -2 832 -2 751   

Vård och omsorg -2 558 -2 518   

Särskilt riktade insatser -83 -89   

Summa verksamhetens nettokostnader -6 453 -6 303   

Finansiering 216 161   

Summa -6 237 -6 142   

- förändring % 1,6 6,4   

 

Not 6 Kostnad för räkenskapsrevision mnkr   

  Kommun   

 2020 2019   

Den totala kostnaden för revision uppgår till 5 946 5 512   

varav kostnad för räkenskapsrevision, som avser 
granskning av bokföring, delårsrapport samt 
årsredovisning 

1 426 1 377 
  

Summa kostnad för räkenskapsrevision 5 946 5 512   

 

Not 7 Skatteintäkter mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Årets preliminära skatteintäkter 5 325 5 203 5 325 5 203 

Preliminär slutavräkning -81 -48 -81 -48 

Slutavräkningsdifferens föregående år -27 3 -27 3 

Summa skatteintäkter 5 217 5 158 5 217 5 158 

- förändring % 1,1 4,2 1,1 4,2 

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

Skatteunderlag 24 989 24 417 24 989 24 417 

- förändring % 1,1 4,7 1,1 4,7 
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Not 8 Generella statsbidrag och utjämning mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Inkomstutjämning 1 016 1 034 1 016 1 034 

Kostnadsutjämning 0 -43 0 -43 

Regleringsavgift 116 79 116 79 

Fastighetsavgift 204 196 204 196 

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

Övriga generella stadsbidrag 240 43 240 43 

Summa generella stadsbidrag och utjämning 1 561 1 294 1 561 1 294 

 

Not 9 Finansiella intäkter mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Utdelningar från koncernföretag 0 0 4 5 

Utdelningar på aktier och obligationer  3 7 3 5 

Räntor på utlåning internbanken  0 0 136 136 

Övriga finansiella intäkter 10 29 2 19 

Summa finansiella intäkter 13 36 145 165 
Kommunkoncernen har säkrat del av låneportfölj med räntederivat (s.k. ränteswap). 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  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Räntekostnader på lån  -79 -68 -78 -66 

Finansiell kostnad, förändring av 
pensionsavsättningar 

-4 -3 -4 -3 

Räntederivat -19 -34 -19 -33 

Övriga finansiella kostnader  -12 0 -5 -7 

Summa finansiella kostnader  -114 -105 -106 -109 

Not 11 Upprättade särredovisningar 

Följande särredovisningar är upprättade enligt lag: 

Transparensredovisning för Borås Energi och Miljö AB 2020 
Finns tillgänglig hos Borås Energi och Miljö AB, tel 033-35 81 00, kund@borasem.se 

2020 Årsrapport Elnät, Borås Elnät AB 
Finns tillgänglig hos Borås Elnät AB, tel 033-35 72 40, kund@boraselnat.se 
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Not 12 Immateriella tillgångar mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Förvärvade immateriella tillgångar     

Ingående anskaffningsvärde 31 22 4 3 

Årets anskaffningar 2 9 1 1 

Utgående anskaffningsvärde 33 31 5 4 

Ingående ack avskrivningar -20 -16 -1 0 

Årets avskrivningar -4 -4 -1 -1 

Utgående ack. Avskrivning -24 -20 -2 -1 

Utgående redovisat värde 9 11 3 3 

     

Genomsnittlig nyttjandeperiod 7,7 år 7,7 år 5 år 5 år 
Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar. 

Not 13 Mark, byggnader och tekniska anläggningar mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående anskaffningsvärde 23 463 19 604 7 523 6 998 

Årets investeringar 1 011 1 508 354 527 

Försäljningar/Utrangeringar -15 -6 -3 -2 

Omklassificeringar -85 2 357 0 0 

Utgående anskaffningsvärde 24 374 23 463 7 874 7 523 

Ingående ack avskrivningar -6 643 -6 072 -2 655 -2 460 

Försäljningar/Utrangeringar 10 0 0 0 

Omklassificeringar 55 0 0 0 

Årets avskrivningar -668 -571 -224 -195 

Utgående ack. Avskrivning -7 246 -6 643 -2 879 -2 655 

Ingående ack nedskrivningar -661 -558 0 0 

Årets nedskrivningar/återföringar 0 -103 0 0 

Utgående ack nedskrivningar -661 -661 0 0 

Utgående redovisat värde 16 467 16 159 4 995 4 868 

     

Nedskrivningar     

-Byggnader 0 -78 0 0 

-Optofibernät 0 -25 0 0 

Summa nedskrivningar 0 -103 0 0 

     

Genomsnittlig nyttjandeperiod 24 år 24,2 år 25 år 25 år 
Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar. 
De allmännyttiga bostadsbolagens fastigheter har ett bedömt sammanlagt marknadsvärde på 8 957 mnkr, medan det totala bokförda värdet uppgår till 4 610 mnkr. 
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Not 14 Maskiner och inventarier mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående anskaffningsvärde 1 178 1 059 852 759 

Årets investeringar 101 122 64 93 

Försäljningar/Utrangeringar 0 -3 0 0 

Omklassificeringar 179 0 0 0 

Utgående anskaffningsvärde 1 458 1 178 916 852 

Ingående ack avskrivningar -725 -640 -509 -438 

Försäljningar/Utrangeringar 0 -3 0 0 

Omklassificeringar -55 0 0 0 

Årets avskrivningar -92 -88 -72 -71 

Utgående ack. avskrivning -872 -725 -581 -509 

Utgående redovisat värde 586 453 335 343 

     

Genomsnittlig nyttjandeperiod 5,2 år 5,2 år 8,6 år 4,8 år 
Linjär avskrivning tillämpas på alla tillgångar. 

Not 15 Aktier och andelar mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

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 37 20 0 0 

Kommuninvest Ekonomisk Förening 86 86 86 86 

Andelar i övriga föreningar 2 2 2 2 

Summa aktier och andelar 125 108 564 564 

 

Not 16 Långfristig utlåning mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående långfristig utlåning 19 19 8 805 7 656 

- nya lån 0 0 337 5 878 

- amorteringar 0 0 -50 -4 729 

Utgående långfristig utlåning 19 19 9 092 8 805 

     

- Lån till kommunens bolag 0 0 9 073 8 786 

- 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 
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Not 17 Förråd mm mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Exploateringsområden 181 198 181 198 

Bränslelager 24 14 0 0 

Servicekontorets förråd 6 4 6 4 

Utsläppsrätter 21 21 0 0 

Beredskapslager 41 0 41 0 

Övrigt 32 25 0 0 

Summa förråd 305 262 228 202 

 

Not 18 Kortfristiga fordringar mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Kortfristig utlåning 0 0 225 371 

- koncernkontot 0 0 0 0 

- kortfristig del av långfristig fordran 0 0 225 371 

Kundfordringar 285 444 98 199 

Momsfordran 58 108 58 103 

Fordran på staten 9 36 28 36 

Upplupen fastighetsavgift 83 0 83 29 

Avräkning för skatter och avgifter 149 109 120 109 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 208 69 118 

Kortfristiga placeringar 222 321 222 321 

- varav räntefonder 222 321 222 321 

Övriga kortfristiga fordringar 229 51 111 52 

Summa kortfristiga fordringar 1 048 1 277 1 015 1 337 
Gällande kortfristiga placeringar uppgår årets orealiserade värdeöverföring till 0,7 mnkr. 

Not 19 Kassa och bank mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Kommunens likvida medel 468 232 468 232 

Bolagens likvida medel 3 8 0 0 

Summa kassa och bank 471 240 468 232 
Kommunen har en checkräkningskredit på 400 mnkr, som är outnyttjad. 

Koncernkontot    

  Kommun   

 2020 2019   

 Bolagens inlåning  173 168   

 Bolagens lån  -6 149 -5 646   

 Borås Stads kassa  288 69   

 Extern upplåning  5 851 5 581   

 Saldo koncernkonto  163 172   

Övriga likvida medel 305 60   

Summa kassa och bank 468 232   
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Not 20 Eget kapital mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående eget kapital 6 112 6 015 5 063 4 964 

Rättelse från tidigare år 4 5 0 0 

Årets resultat 416 92 284 99 

Utgående eget kapital 6 532 6 112 5 347 5 063 

     

Eget kapital RUR     

  Kommun   

 2020 2019   

Resultatutjämningsreserv 2010-2012 156 156   

Resultatutjämningsreserv 2013 45 45   

Resultatutjämningsreserv 2014 49 49   

Total resultatutjämningsreserv 250 250   

Övrigt eget kapital 5 097 4 813   

Utgående eget kapital 5 347 5 063   

 

Not 21 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående avsättning 535 575 490 525 

Nya förpliktelser under året 22 -40 22 -35 

- varav nyintjänad pension 30 47 29 52 

- varav övrig post -14 -100 -14 -100 

- varav förändring löneskatt 7 13 7 13 

Årets utbetalningar 0 0 0 0 

Utgående avsättning för pensioner och 
liknande förpliktelser 557 535 512 490 

     

Aktualiseringsgrad  %   

  Kommun   

 2020 2019   

Särskild avtalspension intjänad fr o m 1998 92,0 92,2   

Antal anställda med rätt till visstidspension     

Antal förtroendevalda med rätt till visstidspension 
enligt PBF 2 2   

Antal förtroendevalda med rätt till 
omställningsstöd enligt OPF-KL 6 5   
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Not 22 Andra avsättningar mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående avsättningar 499 521 56 66 

Nya avsättningar 56 7 38 0 

Disposition av avsättning -11 -29 -3 -10 

Utgående andra  avsättningar 544 499 91 56 

Högskolan, professurer 6 9 6 9 

Återställning av Sobackens deponi 5 4 0 0 

Investeringsfond VA Borås Energi och Miljö 208 216 0 0 

Gångtunnel vid Fristads station 7 7 7 7 

GC-väg, Frufällan medfinansiering 3 3 3 3 

GC-väg Borås-Rydboholm, medfinansiering 7 7 7 7 

GC-väg Frufällan-Sjöbo 12 12 12 12 

Götalandsbanan, samarbetsavtal 3 3 3 3 

Bidrag till statlig infrastruktur E20 10 10 0 0 

Sommarlovskort kollektivtrafik projekt 4 år 15 15 15 15 

MarketPlace Borås Ekonomisk förening 11 0 11 0 

Återställning Gässlösa 27 0 27 0 

Skadeståndskrav Akademiplatsen 1 0 0 0 

Uppskjutna skatteskulder 229 213 0 0 

- varav från obeskattade reserver 193 177 0 0 

- varav skatt enligt bolagens årsredovisningar 36 36 0 0 

 

Andra avsättningar, upplysningar mnkr 

 Belopp 2020 Återstående avtalstid / 
utbetalningstid 

Planerad byggstart / 
färdigställande 

Högskolan, professurer 6 3 år  

Investeringsfond VA, för byggnation av nytt 
avloppsreningsverk 

208 29 år Färdigställt juli 2018 

Götalandsbanan, samarbetsavtal 3 Avtalstid 2017 tom 2020  

GC-väg, Frufällan medfinansiering 3  Regleras 2021 

GC-väg, Frufällan - Sjöbo 12  Klart 2021 

GC-väg, Borås - Rydboholm medfinansiering 7  Klart 2021 

Gångtunnel vid Fristads station 7  Projektering påbörjad 2018 

Sommarlovskort kollektivtrafik 15 3 år  

Återställning Gässlösa, sanering och rivning 
avloppsreningsverk 27  Regleras 2021 
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Not 23 Långfristiga skulder mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Ingående skulder 6 971 5 806 6 741 5 485 

Årlig förändring 1 023 1 165 905 1 256 

Summa långfristiga skulder 7 994 6 971 7 646 6 741 

- förmedlade lån till kommunens bolag 2 500 2 500 2 500 2 500 

- inlåning till internbanken 5 100 4 200 5 100 4 200 

- externa lån i bolagen 195 101 0 0 

- skuldförda investeringsbidrag 46 41 46 41 

- förutbetalda anslutningsavgifter 153 129 0 0 

 

Not 24 Kortfristiga skulder mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Kortfristig upplåning 1 730 2 567 1 573 2 551 

- från bolagen i koncernkontot 165 10 173 151 

- upplånat till koncernkontot 1 565 2 557 1 400 2 400 

- kortfristig del av långfristig skuld 0 0 0 0 

Avtalspensioner 163 160 160 157 

Löneskatt på pensioner 41 40 39 38 

Leverantörsskulder 216 436 306 296 

Personalens skatter, avgifter och avdrag 91 77 88 75 

Semesterlöneskuld och övertidsskuld 362 330 335 317 

Skatteavräkning 157 52 156 52 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 590 525 298 375 

Övriga kortfristiga skulder 152 320 149 143 

Summa kortfristiga skulder 3 502 4 507 3 104 4 004 

 

Not 25 Pensionsförpliktelser mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Pensionsförpliktelser intjänade tom 1997 1 160 1 186 1 160 1 186 

Visstidspensioner 8 8 8 8 

Löneskatt på pensionsförpliktelser 283 290 283 290 

Summa pensionsförpliktelser 1 451 1 484 1 451 1 484 

     

Aktualiseringsgrad  %   

  Kommun   

 2020 2019   

 Särskild avtalspension intjänad fr o m 1997  92,0 92,2   
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Not 26 Övriga ansvarsförbindelser mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Kommunens bolag 0 0 239 241 

Bostadsföretag, ej kommunala  84 84 84 84 

Övriga företag och föreningar 280 217 280 217 

Summa ansvarsförbindelser 364 301 603 542 
Borås Stad har i december 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 
kommuner och landsting/regioner som per 2020-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar 
i Kommuninvest 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 förhållande 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 2020-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar 
till 525 483 415 941 kronor. Borås Stads andel av de totala förpliktelserna uppgick till 5 925 834 835 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 6 223 567 099 
kronor. 

Not 27 Kassaflödesanalys, upplysningar mnkr 

  Koncern  Kommun 

 2020 2019 2020 2019 

Justering för ej likviditetspåverkande poster     

Avskrivningar 763 658 296 267 

Nedskrivningar 0 104 0 0 

Gjorda avsättningar 78 69 75 64 

Återförda avsättningar -11 -131 -18 -109 

Övriga ej likviditetspåverkande poster 23 0 23 0 

Summa justering för ej likviditetspåverkande 
poster 853 700 376 222 

     

Övriga likviditetspåverkande poster som 
tillhör den löpande verksamheten     

Utbetalning av avsättningar för pensioner 0 0 0 0 

Utbetalning av övriga avsättningar (exkl 
infrastrukturbidrag) 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 
anläggningstillgångar -90 -6 -90 -23 

Summa poster som redovisas i annan sektion -90 -6 -90 -23 
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Drift- och investeringsredovisning 

Driftredovisning 
Driftredovisning, tkr 

  Budget 2020 Bokslut 2020 Bokslut 2019 

Nämnd Netto Kostnader Intäkter Netto Budget-
avvikelse Kostnader Intäkter 

Kommunfullmäktige 15 400 -14 284 67 -14 217 1 183 -15 049 99 

Stadsrevisionen 6 000 -6 545 599 -5 946 54 -6 188 535 

Kommunstyrelsen        

-stadsledningskansliet 138 845 -356 243 180 464 -175 779 -36 934 -248 716 93 988 

-kommungemensamt 123 050 -123 756 1 005 -122 751 299 -120 609 872 

Valnämnden 1 000 -1 050 0 -1 050 -50 -6 474 3 197 

Överförmyndarnämnden 8 850 -8 684 403 -8 281 569 -8 522 0 

Lokalförsörjningsnämnden 32 350 -919 577 860 430 -59 147 -26 797 -879 508 815 627 

Fritids- och 
folkhälsonämnden        

-fritid- och folkhälsa 220 600 -285 753 44 198 -241 555 -20 955 -281 619 64 208 

-föreningsbidrag 43 650 -43 673 69 -43 604 46 -42 726 98 

Servicenämnden -7 000 -620 308 623 370 3 062 -3 938 -690 665 697 175 

Samhällsbyggnadsnämnden 21 450 -70 925 46 324 -24 601 -3 151 -65 863 43 551 

Tekniska nämnden        

-väghållning, parker mm 154 250 -250 284 100 128 -150 156 4 094 -263 117 116 945 

-persontransporter 76 200 -86 859 12 224 -74 635 1 565 -91 337 15 450 

Miljö- och 
konsumentnämnden 27 400 -50 430 18 037 -32 393 -4 993 -45 948 20 806 

Kulturnämnden 185 700 -211 783 27 256 -184 527 1 173 -213 937 42 142 

Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden 549 400 -832 978 274 481 -558 497 -9 097 -829 917 287 032 

Arbetslivsnämnden 237 550 -394 334 157 426 -236 908 642 -414 232 186 243 

Sociala omsorgsnämnden 700 200 -801 450 110 755 -690 695 9 505 -783 817 105 415 

Förskolenämnden 793 150 -923 922 149 558 -774 364 18 786 -919 525 161 939 

Grundskolenämnden 1 519 300 -1 840 533 320 761 -1 519 772 -472 -1 779 131 324 092 

Individ-och 
familjeomsorgsnämnden 316 900 -378 089 50 330 -327 759 -10 859 -391 360 80 429 

Vård- och äldrenämnden 1 401 700 -1 514 053 148 268 -1 365 785 35 915 -1 469 442 136 337 

Finansförvaltningen -222 231 -356 077 728 826 372 749 150 518 -415 958 645 362 

Verksamhetens intäkter 
och kostnader 6 343 714 -10 091 590 3 854 979 -6 236 611 107 103 -9 983 660 3 841 542 

Verksamhetens intäkter och kostnader har ökat med endast 1,5 % jämfört med förra året. De främsta 
orsakerna till detta är att realisationsvinster vid mark- och fastighetsförsäljningar har legat på en relativt 
hög nivå, 90 mnkr att jämföras med 24 mnkr under 2019. Utöver det har kommunen fått tillfälliga 
sjuklöneersättningar under pandemin med 73 mnkr och pensionskostnaderna är 15 mnkr lägre än 
föregående år. 

Nämndernas verksamhet har ökat med 3,7 (4,8)% och givit ett underskott på -43 mnkr jämfört med 
budget. Inom resultatet har kommunen bidragit till att sanera och återställa Gässlösa 
avloppsreningsverk efter avslutad verksamhet. Huvudansvarig är det kommunala bolaget Borås Energi 
och Miljö AB. Totalt bidrar kommunen med 80 mnkr varav 61 mnkr har belastat 2020 års bokslut. 
Sammantaget lämnar driftredovisningen ett budgetöverskott på 107 mnkr. 



Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 81(122) 

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 skall grundas på inkomna anbud. 
Nettoinvesteringarna inklusive driftinvesteringar uppgick till 419 mnkr. 
För att öka nämndernas handlingsfrihet kan nämnderna inom kommunbidraget i driftbudgeten 
anskaffa inventarier och göra mindre investeringar. Enligt god redovisningssed skall 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 skall 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 26 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 7 672 239 7 911 

Lokalförsörjningsnämnden 250 956  250 956 

Samhällsbyggnadsnämnden  1 989 1 989 

Servicenämnden 34 782 7 049 41 831 

Tekniska nämnden 66 233 632 66 865 

Miljö- och konsumentnämnden 921  921 

Fritids- och folkhälsonämnden 17 683 324 18 007 

Kulturnämnden 3 103 1 233 4 336 

Förskolenämnden 2 796  2 796 

Grundskolenämnden 6 333 2 993 9 326 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 897 779 2 676 

Arbetslivsnämnden  134 134 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  221 221 

Sociala omsorgsnämnden  650 650 

Vård- och äldrenämnden  10 223 10 223 

Summa 392 376 26 466 418 842 
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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     157,6 133,4 24,2 

Fleråriga projekt 155,5 54,2 101,3 97,2 56,8 10,3 46,5 

- varav Entré Stadshuset, 
medborgarservice * 7,0 5,4 1,6 5,4 2,0 1,5 0,5 

- varav Skjutbana för 
polishögskolan * 32,0 30,1 1,9 30,1 0,0 0,2 -0,2 

GATOR, VÄGAR OCH PARKER 

Projekt med årliga anslag     79,1 64,1 15,0 

Fleråriga projekt 68,0 14,7 53,3 68,0 45,1 2,1 43,0 

- varav Kronängsparken 18,0 0,4 17,6 18,0 10,4 0,4 10,0 

FRITID OCH KULTUR 

Projekt med årliga anslag     23,4 12,7 10,7 

Fleråriga projekt 203,3 131,2 72,1 198,3 39,0 20,9 18,1 

- varav Sven Ericsonvallen ny- 
och ombyggnad * 15,4 15,6 -0,2 15,6 1,1 1,3 -0,2 

FÖRSKOLA 

Projekt med årliga anslag     3,1 2,8 0,3 

Fleråriga projekt 265,8 98,0 167,8 264,1 43,9 9,8 34,1 

- varav Alidebergs förskola, 
Vildmarken * 47,4 46,6 0,8 46,6 3,8 2,9 0,9 

GRUNDSKOLA 

Projekt med årliga anslag     14,5 6,3 8,2 

Fleråriga projekt 1 448,3 407,8 1 040,5 1 433,9 121,8 79,8 42,0 

- varav Sjömarkenskolan 
ombyggnad * 114,0 116,3 -2,3 116,3 2,2 4,5 -2,3 

- varav Kronängsskolan * 20,2 19,0 1,2 19,0 1,2 0,0 1,2 

- varav Gässlösa modulskola * 24,3 21,6 2,7 21,6 0,4 0,2 0,2 

GYMNASIESKOLA 

Projekt med årliga anslag     8,0 7,0 1,0 

Fleråriga projekt 58,5 46,3 12,2 59,8 9,4 8,1 1,3 

- varav Almåsgymnasiet 
innergård 17,5 4,2 13,3 17,5 4,9 3,8 1,1 

VÅRD OCH OMSORG 

Projekt med årliga anslag     2,3 0,0 2,3 

Fleråriga projekt 209,3 33,1 176,2 210,4 71,9 27,4 44,5 

- varav Backhagsvägens LSS-
boende 19,0 16,0 3,0 20,1 12,6 14,3 -1,7 

INKÖP AV FASTIGHETER        

Projekt med årliga anslag     40,0 3,8 36,2 

KOMMUNALA VÄGAR OCH BELYSNING INOM EXPLOATERINGSOMRÅDEN 

Projekt med årliga anslag     0,0 3,9 -3,9 

SUMMA 
NETTOINVESTERINGAR     715,9 392,4 323,5 

* Projektet är klart        

I tabellen ovan redovisas investeringarna uppdelat på projekt med årliga anslag samt fleråriga projekt.  
Årets investeringsutfall blev 392 mnkr. Jämfört med budget är det en positiv avvikelse på 324 mnkr. 
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Avvikelsen beror till stor del på att bygglov och detaljplaner har överklagats men avvikelsen kan också 
förklaras av att vissa projekt inte har kunnat genomföras på grund av pandemin. Utfall, budget samt 
förslag till omdisponering finns redovisat per projekt i bilaga, Investeringsredovisning 2020. 
 
Gemensamma funktioner 
Under året har Stadshusets entré och skjutbanan för polishögskolan färdigställts. Förstudier för 
ombyggnation av fullmäktigesalen samt förstudier för om- och tillbyggnad av Guttasjön är påbörjade. 
Yttre renovering av fastigheten Wiskania pågår. Orsaker till områdets budgetavvikelse är att planerade 
underhållsinvesteringar samt projekt inom brandsäkerhet inte har genomförts som planerat. Pandemin 
är en stor förklaring till förseningarna. En annan orsak till budgetavvikelsen är att nybyggnationen på 
Pantängen är pausad samt att renoveringen av Wisakania kom igång sent på året. 
 
Gator, vägar och parker 
Förstudier har påbörjats för Kronängsparken och Stationsparken i Fristad. Projektet med utbytet av 
Nybron pågår men är försenat på grund av utökade utredningar. Budgetavvikelsen beror på försenad 
detaljplan för Kronängsparken, utökade utredningar för Nybron samt 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 Sven Ericssonvallen färdigställt under 2020. 
Större projekt som pågår är ombyggnad av Sjöbovallen, Nya Fristadhallen samt utveckling av Borås 
skidstadio. Budgetavvikelsen förklaras av att både Sjöbovallen och Fristadhallen är något försenade 
jämfört med planen. Inom området finns också medel avsatt till konstnärlig gestaltning av ny- om- och 
tillbyggnationer av kommunens fastigheter. Under 2020 har inga nya konstnärliga projekt kunna 
genomföras på grund av pandemin. 
 
Förskola 
Förskolan Vildmarken på Alideberg har färdigställts under året. Förskolan öppnade i februari 2020 och 
har tagit emot ca 110 barn. Förstudie för nybyggnation av tre förskolor pågår, Kristinegården, 
Vinkelvägen samt Badstrandsvägen. Respektive förskola kommer att kunna ta emot 120 barn. 
Nybyggnation av Strandvägens förskola pågår men kom igång senare än planerat på grund av att 
bygglovet överklagades. Budgetavvikelsen 2020 beror på till stor del av Strandvägens försenade 
byggstart. 
 
Grundskola 
Under 2020 har tre skolor färdigställts, Sjömarkenskolan, Kronängsskolan och Gässlösa modulskola. 
Sjömarkenskolan har fått utökad elevkapacitet för totalt 630 elever i årskurs F-6 och är en 3-parallellig 
skola. Förstudie för ombyggnad av tre skolor pågår. Dessa skolor är Särslaskolan, Engelbrektskolan och 
Erikslundskolan. Om- och till byggnad pågår på Myråsskolan, Byttorpskolan, Daltorpskolan, skolan på 
Gässlösa samt köket på Trandaredskolan. Budgetavvikelsen 2020 beror på att Myråsskolans ombyggnad 
kom igång senare än planerat på grund av överklagad detaljplan. 
 
Vård och omsorg 
Förstudie pågår för ett vård- och omsorgsboende, Kristinegränd. Förstudier är också startat för tre 
LSS- och ett SOL-boende, Björkbo, Sörmarksliden, Rydsvägen och Johannelundsgatan. Pågående 
byggprojekt inom vård och omsorg är LSS-boende på Brotorpsgatan, Färgargatan och Backhagsgatan. 
Ett SOL-boende på Skogsfrugatan samt tillbyggnad av Metergatans SOL-boende pågår också. Budget-
avvikelsen 2020 för vård och omsorg beror på att bygglov och detaljplan har överklagats. För några 
boenden har även lokaliseringen fördröjts. En annan orsak till budgetavvikelsen är att inköp av 
trygghetslarm inte genomförts på grund av överklagad upphandling. 

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 
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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. 

Exploateringsredovisning, mnkr 

  Ansvarig 
nämnd 

Utgift tom 
2020 

Intäkt tom 
2020 

Netto tom 
2020 Status 

Försäljning av industrimark      

Omsättningstillgång (tomtmark)      

Västra Viared Ks -339,8 279,1 -60,7 22 tomter sålda 

Norra Viared Ks -32,4 45,8 13,4 6 av 7 tomter 
sålda 

Nordskogen Ks -72,0 54,7 -17,3 4 tomter sålda 

Anläggningstillgång (gatubyggnad, 
parkmark)      

Västra Viared Ks -51,7 37,7 -14,0  

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

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

Försäljning av bostadsmark      

Omsättningstillgång (tomtmark)      

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

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

Pianogatan,Hestra Ks    0 av 9 tomter 
sålda 

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

Anläggningstillgång (gatubyggnad, 
parkmark)      

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

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

Pianogatan,Hestra Ks -2,9  -2,9  

Dammsvedjan Ks -5,1 5 -0,1  

Svanängsvägen, Svaneholm Ks -1,6    

Utbyggnad av industriområden pågår i Viared Västra och på Nordskogen. Under året har en tomt sålts 
på Västra Viared och två tomter har sålts på Nordskogen. 
 
Utbyggnad av bostadsområden avser nybyggnation av gata i Svaneholm, Svanängsvägen och Sparsör, 
Vinkelvägen samt mark och vägarbeten på Kadriljgatan och Dammsvedjan. Det har sålts fyra 
småhustomter på Kelvingatan under 2020. Samtliga tomter på Kelvingatan är nu 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 2020. 

Större beslutade inhyrningar under 2020 

Lokalisering Syfte/Verksamhet Årshyra, mnkr Avtalslängd, år Avtalsstart 

Hultatorg Mötesplats, fritidsgård och förskola 2,6 30 2022-01-01 

Engelbrektskolan Modul Engelbrektskolan 0,8 10 2021-01-01 

I tabellen ovan visas de inhyrningar som Kommunfullmäktige har fattat beslut om under 2020. 
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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 
internhyressystem omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämnderna beslutar själva med vissa 
begränsningar om sin lokalanvändning. Begränsningarna avser att säkerställa ett för kommunen som 
helhet effektivt lokalutnyttjande. Ansvaret omfattar också kapitalkostnaderna. Detta innebär bl a att 
ökade kapitalkostnader p g a investeringar inkräktar på utrymmet för övriga 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 
balanseras 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 
förekommer 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 skall 
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 
kommunbidragen omfördelas mellan respektive ansvarsområde. 

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

Nämnderna skall månatligen rapportera sina egna budgetuppföljningar till Kommunstyrelsen med en 
prognos över det ekonomiska utfallet för helåret. Om prognosen indikerar ett överskridande skall 
nämnden omedelbart besluta om korrigerande åtgärder.Förvaltningarna skall 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 nämnderna 
själva. Utgångspunkten är att respektive nämnd är den som är redovisningsskyldig inför 
Kommunfullmäktige. Kommunen har 18 st nämnder inklusive Revisorskollegiet som är 
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rapporteringsskyldiga till Kommunfullmäktige. 

Nämndernas resultat, tkr 

Nämnd Ingående 
resultat 

Kommunbidrag 
2020 Nettokostnader Årets resultat Utgående 

resultat 

Kommunfullmäktige 0 15 400 -14 217 1 183 0 

Stadsrevisionen 1 255 6 000 -5 946 54 1 309 

Kommunstyrelsen      

-stadsledningskansliet 5 000 138 845 -175 779 -36 934 5 000 

-kommungemensamt 0 123 050 -122 751 299 0 

Valnämnden 600 1 000 -1 050 -50 600 

Överförmyndarnämnden 0 8 850 -8 281 569 0 

Lokalförsörjningsnämnden -68 978 32 350 -59 147 -26 797 -72 649 

Fritids- och folkhälsonämnden      

-fritid- och folkhälsa 150 220 600 -241 555 -20 955 268 

-föreningsbidrag 0 43 650 -43 604 46 0 

Servicenämnden 34 498 -7 000 3 062 -3 938 31 007 

Samhällsbyggnadsnämnden 24 922 21 450 -24 601 -3 151 21 771 

Tekniska nämnden      

-väghållning, parker mm 23 781 154 250 -150 156 4 094 29 188 

-persontransporter 0 76 200 -74 635 1 565 0 

Miljö- och konsumentnämnden 151 27 400 -32 393 -4 993 436 

Kulturnämnden 1 275 185 700 -184 527 1 173 2 638 

Gymnasie-och 
vuxenutbildningsnämnden 3 469 549 400 -558 497 -9 097 3 469 

Arbetslivsnämnden 3 000 237 550 -236 908 642 3 000 

Sociala omsorgsnämnden -11 792 700 200 -690 695 9 505 -5 787 

Förskolenämnden -5 067 793 150 -774 364 18 786 13 719 

Grundskolenämnden 24 559 1 519 300 -1 519 772 -472 25 187 

Individ-och 
familjeomsorgsnämnden -22 096 316 900 -327 759 -10 859 -32 955 

Vård- och äldrenämnden 70 279 1 401 700 -1 365 785 35 915 104 494 

Summa 85 006 6 565 945 -6 609 360 -43 415 130 695 

I den budget Kommunfullmäktige fastställde för 2020 uppgick Kommunbidragen för nämnderna till 
sammanlagt 6 495,8 mnkr. Därefter har tilläggsanslag beviljats med 70,1 mnkr. Härigenom höjdes 
budgeten till 6 565,9 mnkr. Nettokostnaderna blev 6 609,4 mnkr. Det samlade resultatet för nämnderna 
blev således ett underskott på -43,4 mnkr. Nämndernas ingående resultat 2020 var +85,0 mnkr. Efter 
årets resultat på -43,4 och diverse regleringar på netto +89,1 mnkr föreslår Kommunstyrelsen att 
sammanlagt +130,7 mnkr överförs till 2021. 
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Kommunfullmäktige 
  2020 2019 2018 

Intäkter 67 99 72 

Kostnader -14 284 -15 049 -12 378 

Nettokostnader -14 217 -14 950 -12 306 

Kommunbidrag 15 400 15 100 13 650 

Resultat 1 183 150 1 344 

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 

Resultatet visar +1,2 mnkr som främst kan hänföras till lägre kostnader för representation till följd av 
Covid-19 pandemin. Även utbildningsbidragen till partierna är lägre än budgeterat. Kostnader för 
arvoden, lokaler, teknisk utrustning och framtagande av sammanträdeshandlingar för att kunna 
genomföra digitala möten överstiger budget. Kommunfullmäktige har tidigare år redovisat såväl 
negativa som positiva resultat. Kommunstyrelsen har gjort den bedömningen att Kommunfullmäktige 
saknar möjlighet att hantera sina resultatavvikelser. Årliga över- eller underskott regleras därför i 
årsredovisningarna till ett utgående ackumulerat nollresultat. 

Revisorskollegiet 
  2020 2019 2018 

Intäkter 599 535 549 

Kostnader -6 545 -6 188 -5 412 

Nettokostnader -5 946 -5 653 -4 863 

Kommunbidrag 6 000 5 875 5 750 

Resultat 54 222 887 

Ackumulerat resultat 1 309 1 255 1 033 

Nettoinvesteringar - - - 

Revisorskollegiet redovisar ett litet positivt ekonomiskt resultat på +54 tkr jämfört med 
kommunbidraget. Inom resultatet har intäkterna varit lägre än budgeterat på grund av omdebitering för 
granskning av SÄRF och Sjuhärads kommunalförbund. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat 
beroende på en föräldraledig revisor delar av året. Kostnaderna för revisionskonsulter är högre än 
budgeterat då Stadsrevisionen genomfört fler granskningar utförda av konsulter under året p.g.a. 
personalsituationen. 

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat i sin helhet läggs till det ackumulerade resultatet. Vid 2019 
års utgång hade revisorskollegiet ett ackumulerat resultat på +1 255 tkr. Detta ökar då till +1 309 tkr. 
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Kommunstyrelsen 

Stadsledningskansliet 
  2020 2019 2018 

Intäkter 180 464 93 988 92 274 

Kostnader -356 242 -248 716 -214 365 

Nettokostnader -175 778 -154 728 -122 091 

Kommunbidrag 138 845 119 405 119 563 

Resultat -36 933 -35 323 -2 528 

Ackumulerat resultat 5 000 5 000 5 000 

Nettoinvesteringar -7 672 -37 069 -100 039 

Stadsledningskansliets kommunbidrag uppgick 2020 till 138,8 mnkr och verksamheten redovisar ett 
resultat om -36,9 mnkr. I detta resultat ingår kostnader om ca 9,4 mnkr som finansieras med s.k. 
öronmärkta medel och därmed justeras i bokslutet (se nedan). I november 2019 beslutades i 
kommunfullmäktige om finansiering av sanering och rivning av Gässlösa vilket genererade en 
obudgeterad kostnad 2020 om ca 33,8 mnkr. Om hänsyn tas till dessa poster visar Stadsledningskansliet 
ett slutligt resultat på ca + 6,3 mnkr. Detta överskott kan främst härledas till konsekvenser av Corona-
pandemin. Aktiviteter har ställts in, skjutits upp eller pausats och diverse olika representationer, kurser, 
konferenser med tillhörande resor och övernattningar har uteblivit eller genomförts digitalt. 

Öronmärkta projekt Utfall tkr 2020  

Organisationshälsa 5 595  

Byggbonus 1 114  

E-handelsstaden 1 007  

MarketPlace Borås 1 518  

Sociala investeringar 127  

Summa 9361  

Under året har Stadsledningskansliet erhållit ökat kommunbidrag med 12,2 mnkr. Dessa kan härledas 
till medel för Lokal utveckling (1,4 mnkr), Gymnasiemåltider i Covid-19 pandemins spår (9,5 mnkr) 
samt Kamerabevakning (1,3 mnkr). Då verksamheten visar ett positivt resultat, ovan nämnda kostnader 
borträknade, behålls, enligt tidigare praxis, ett max för ackumulerat resultat till 5 mnkr. 

Kommungemensam verksamhet 
  2020 2019 2018 

Intäkter 1 005 872 4 

Kostnader -123 756 -120 609 -116 072 

Nettokostnader -122 751 -119 737 -116 068 

Kommunbidrag 123 050 118 100 114 000 

Resultat 299 -1 637 -2 068 

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 

Nettokostnaden för den kommungemensamma verksamheten uppgick till 122,8 mnkr, vilket var 0,3 
mnkr lägre än budgeterat. Den positiva budgetavvikelsen förklaras främst av lägre kostnader jämfört 
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med budget till Västtrafik, vilka även till viss del täcker högre kostnader för räddningstjänsten och 
STIM. 

Överförmyndarnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 403   

Kostnader -8 684 -8 522 -8 667 

Nettokostnader -8 281 -8 522 -8 667 

Kommunbidrag 8 850 6 725 6 550 

Resultat 569 -1 797 -2 117 

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämnden visar ett positivt resultat på 569 tkr. Överskottet kan hänföras till ersättningen för gode män 
och förvaltare. Nämnden fick under 2020 en förstärkning med kommunbidraget med 2 000 tkr. 
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat avskrivs i sin helhet och det ackumulerade resultatet är 
därmed fortsatt noll. 

Valnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 0 3 197 2 370 

Kostnader -1 050 -6 474 -6 365 

Nettokostnader -1 050 -3 277 -3 995 

Kommunbidrag 1 000 4 025 4 150 

Resultat -50 748 155 

Ackumulerat resultat 600 600 0 

Nettoinvesteringar - - - 

Valnämnden erhöll 2020 ett kommunbidrag som uppgick till 1 000 tkr och höll budgeten sånär som på 
50 tkr. Nämnden fick även beviljat att behålla 600 tkr av sitt överskott från 2019. Det ackumulerade 
resultatet på 600 tkr har inte nämnden kunnat nyttja med hänvisning till Covid-19 pandemin. Grunden 
för att behålla 600 tkr av sitt överskott från 2019 var att stärka Valnämndens organisation inför 
kommande val 2022. Ny vallagsändring kräver en översyn av samtliga vallokaler och 
förtidsröstningslokaler för att uppfylla tillgänglighetskraven. Flertalet av tidigare använda 
förtidsröstningslokaler kommer inte kunna användas till kommande val och därför krävs det en 
omfattande översyn, som dokumenteras i valdatasystemet. Detta påverkar även de valstugor som 
Valnämnden haft uppställda på Stora Torget samt Knalleland som varit mycket populära under åren 
och som har bidragit till ett ökat valdeltagande; utredning samt eventuell ombyggnad av de tre stugorna 
behöver genomföras om de fortsatt ska användas. Som en konsekvens av Covid-19 pandemin och krav 
på distanshållning har inte detta arbete kunnat utföras under 2020 vilket innebär ett krav på desto 
snabbare agerande under 2021 och därmed ett fortsatt behov av överskottet från 2019. 

  



Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 90(122) 

Lokalförsörjningsnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 860 430 815 627 762 303 

Kostnader -919 577 -879 508 - 
812 541 

Nettokostnader -59 147 -63 881 -50 238 

Kommunbidrag 32 350 31 900 31 450 

Resultat -26 797 -31 981 -18 788 

Ackumulerat resultat -72 649 -68 978 -41 315 

Nettoinvesteringar -250 596 -381 175 -531 719 

Lokalförsörjningsnämnden redovisar ett resultat på -26,8 mnkr. Underskottet beror främst på: 

Lokalbanken -19,2 mnkr, varav Kyllaredsgymnasiet 11,9 mnkr. 

Pågående arbeten/ej uthyrningsbar -9,4 mnkr, varav Björkhöjdsskolan 8,8 mnkr. 

LSS-fastigheter och Äldreomsorgsfastigheter, -5,6 mnkr. 

På grund av Coronapandemin har nämnden upprättat tillfälliga hyresavtal med 17 hyresgäster. Dessa 
avtal har gett minskade hyresintäkter på 5,0 mnkr. 

Nämnden redovisar ett resultat på -26 797 tkr. I resultatet ingår kostnader för Kyllaredsgymnasiet 
11 914 tkr, minskade hyresintäkter med anledning av Corona 4 990 tkr och hyrestak på äldreomsorgs- 
och sociala boenden 6 222 tkr. Totalt 23 126 tkr. När hänsyn tas till dessa innebär det ett egentligt 
resultat med -3 671 tkr. 

Kommunstyrelsen föreslår att resultatet -3 671 tkr överförs till det ackumulerade resultatet som vid 
årets ingång uppgick till -68 978.  Det innebär att det ackumulerade resultatet efter 2020 uppgår till -72 
649 tkr. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 46 324 43 551 45 291 

Kostnader -70 925 -65 863 -66 079 

Nettokostnader -24 601 -22 312 -20 788 

Kommunbidrag 21 450 23 950 23 400 

Resultat -3 151 1 638 2 612 

Ackumulerat resultat 21 771 24 922 23 284 

Nettoinvesteringar - - - 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett negativt resultat på - 3,2 mnkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. Största anledningen till underskottet är att otydligheter i instruktionerna till plan- och 
bygglovstaxan gjort att nämnden tagit ut för hög planavgift för sju bygglovsärenden Samtliga gäller 
stora byggnader med bruttoarea större än 10 000 kvm under perioden 2013-2020 totalt ca 4,0 mnkr. 
Avgifterna har återbetalats. 

I övrigt har intäkterna överstigit budget med ca 2,7 mnkr. Plan- och bygglovsavdelningen och 
lantmäteriavdelningen redovisar högre intäkter medan geodataavdelningen redovisar lägre intäkter än 
budgeterat. För plan- och bygglovsavdelningen beror de högre intäkterna på fler byggsanktionsavgifter 
och högre andel externa exploatörsplaner. Inom årsutfallet har nämnden använt 1,8 mnkr av sitt 
ackumulerade resultatet till engångssatsningar för att utveckla digitaliseringen inom verksamheten bl.a. 
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till ett nytt kartsystem, 

Samhällsbyggnadsnämndens intäktsfinansieringsgrad har under året varit 65,3 % (66,1 %). Det totala 
antalet bygglovsärenden inkl. förhandsbesked har varit 1 019 (941) st. tack vare en fortsatt hög 
efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler. Antalet avslutade lantmäteriförrättningar har under 
året uppgått till 183 (150) st. Ärendebalansen minskade till 89 (113) ärenden. 

Vid 2020 års ingång hade Samhällsbyggnadsnämnden ett ackumulerat överskott på +24 922 tkr. Detta 
minskas då med årets resultat på -3 151 tkr till +21 771 tkr. 

Servicenämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 623 370 697 175 617 342 

Kostnader -620 308 -690 665 -611 372 

Nettokostnader 3 062 6 510 5 970 

Kommunbidrag -7 000 -7 000 -7 000 

Resultat -3 938 -490 -1 030 

Ackumulerat resultat 31 007 34 498 34 988 

Nettoinvesteringar -34 782 -29 981 -22 418 

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 3,1 mnkr vilket innebär ett positivt ekonomiskt resultat men är 
3,9 mnkr lägre än det av KF uppsatta resultatmålet. Det lägre resultatet beror på en återbetalning på 4,6 
mnkr till de nämnder/förvaltningar som verksamheten levererar uppdrag till. Detta är en engångsåtgärd 
utifrån genomförda effektiviseringar samt att vissa planerade åtgärder inte kunnat genomföras på grund 
av coronapandemin. Exkluderas denna engångsåterbetalning har Servicenämnden uppfyllt sitt 
resultatmål. 

Kommunstyrelsen menar att Servicenämnden är en viktig aktör när utrymmet för att öka 
kommunbidragen till de tekniska verksamheterna kommer att vara begränsat framöver. En effektiv 
utförare bör vara en garant för att få ut mesta möjliga av tillgängliga medel. Vid 2020 års ingång hade 
Servicenämnden ett ackumulerat resultat på +34 498 tkr. Detta förändras med årets resultat efter 
resultatkravet till +31 007 tkr. Då har 447 tkr som avser införandet av ett nytt 
kemikaliehanteringssystem och ej debiterats kunderna avskrivits. 
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Tekniska nämnden 

Väghållning, skog, parker 
  2020 2019 2018 

Intäkter 100 128 116 945 130 080 

Kostnader -250 284 -263 117 -277 304 

Nettokostnader -150 156 -146 172 -147 224 

Kommunbidrag 154 250 146 745 142 654 

Resultat 4 094 573 -4 570 

Ackumulerat resultat 29 188 23 781 21 608 

Nettoinvesteringar -68 345 -78 181 -59 415 

För Väghållning, skog, parker m m redovisas ett positivt ekonomiskt resultat på +4,1 mnkr jämfört 
med kommunbidraget. Kostnaderna för vinterväghållningen uppgick under året till låga 19,6 mnkr att 
jämföras med 25,9 mnkr under 2019. Detta gav ett budgetöverskott på 7,5 mnkr och är då den största 
förklaringen till nämndens positiva ekonomiska resultat. Den senaste 5-års perioden har kostnaderna 
för vinterväghållningen varierat stort mellan åren. Genomsnittligt har nivån uppgått till 27,1 mnkr vilket 
är i linje med nämndens budgetnivå för 2021. Inom årsutfallet redovisar gatubelysningen ett stort 
underskott på -5,5 mnkr. 

Kommunstyrelsen konstaterar att beläggningsunderhållet under året uppgått till 145 224 (179 846) m2. 
Beläggningsprogrammet har kunnat genomföras enligt plan under 2020. Den relativt höga nivån totalt 
beror på genomförda återställningar av fiberschakter med 77 000 (82 000) m2. En mindre del kommer 
att utföras även under 2021. 

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på 4 094 tkr läggs till det ackumulerade resultatet. Utöver 
det föreslås att nämndens ackumulerade resultat undantas avseende nytillkommen dagvattenavgift från 
Borås Energi AB, 873 tkr, nedlagda kostnader inom byggbonusen, 366 tkr samt 74 tkr i lämnade bidrag 
till bullersanering som är budgeterade inom investeringsbudgeten. Vid 2020 års ingång hade 
Väghållning, skog, parker mm ett ackumulerat överskott på +23 781 tkr. Detta förändras med 
ovanstående justeringar till +29 188 tkr. 

Persontransporter 
  2020 2019 2018 

Intäkter 12 224 15 450 14 081 

Kostnader -86 859 -91 337 -86 070 

Nettokostnader -74 635 -75 887 -71 989 

Kommunbidrag 76 200 68 800 66 650 

Resultat 1 565 -7 087 -5 339 

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 

För 2020 har verksamheten tilldelats en budget på 76,2 mnkr. Utfallet blev 74,6 mnkr vilket innebär ett 
ekonomiskt överskott med +1,6 mnkr. En anledning till det förbättrade resultatet är att fr.o.m. 2020 
har verksamhetens budget förstärkts med 5,0 mnkr utöver ordinarie ramuppräkning med anledning av 
ett antal tidigare år med negativa resultat. En annan anledning är att resandet har minskat kraftigt under 
coronapandemin. Nettokostnaderna har under året har minskat med 1,2 mnkr motsvarande -1,6 
(5,4) %. Antalet färdtjänstresor har under året minskat från 340 459 st till 217 807 st. En förändring 
med -36,0 (1,6) %. Antalet färdtjänsttillstånd har under året uppgått till 4 290 (4 672) st. 
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Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på +1 565 tkr till sin helhet avskrivs då verksamheten inom 
givet trafikavtal och regelverk inte kan påverka kostnaderna i någon större omfattning. 

Miljö- och konsumentnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 18 037 20 806 17 939 

Kostnader -50 430 -45 948 -43 216 

Nettokostnader -32 393 -25 142 -25 277 

Kommunbidrag 27 400 25 875 22 800 

Resultat -4 993 733 -2 477 

Ackumulerat resultat 436 151 -594 

Nettoinvesteringar 921 613 - 

Miljö- och konsumentnämnden redovisar ett negativt resultat på -4 993 tkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. Resultatet påverkas i stor grad av Kommunfullmäktiges beslut att inte ta ut årliga 
tillsynsavgifter för livsmedelskontroll och serveringstillstånd vilket medfört uteblivna intäkter 
motsvarande 5 100 tkr. Under året har pandemin påverkat inriktningen på nämndens arbete och 
ordinarie tillsyn har fått stå tillbaka för trängseltillsyn. 

Under 2007 inrättades en naturvårdsfond under nämndens ansvar. Kommunfullmäktige ger ett årligt 
anslag på 200 tkr som kan bevilja medel till privatpersoner och organisationer för naturvårdande 
insatser. Under 2020 har åtgärder för 391 tkr genomförts och utbetalats. Den totala behållningen i 
fonden uppgår vid årsskiftet till 773 tkr. 

Kommunstyrelsen föreslår att nämnden under 2021 ska få disponera tidigare beslutade men 
oförbrukade Byggbonus motsvarande 1 060 tkr samt att få disponera 1 015 tkr avseende 
Klimatkompensationsfonden genom ett ianspråktagande av ackumulerat resultat. 

Kommunstyrelsen föreslår att uteblivna intäkter motsvarande 5 100 tkr samt ”Byggbonus” 
motsvarande 178 tkr räknas bort vid resultatöverföringen till 2021. Det resultat som överförs till 2021 
är därmed 285 tkr vilket förbättrar det ackumulerade resultatet. Vid utgången av 2020 har nämnden ett 
ackumulerat resultat på 436 tkr. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritid och folkhälsa 
  2020 2019 2018 

Intäkter 44 198 64 208 57 061 

Kostnader -285 753 -281 619 -261 427 

Nettokostnader -241 555 -217 411 -204 366 

Kommunbidrag 220 600 209 310 194 650 

Resultat -20 955 -8 101 -9 716 

Ackumulerat resultat 268 150 343 

Nettoinvesteringar -17 683 -26 853 -31 834 

Fritids- och folkhälsonämnden redovisar för verksamheterna som samlas inom ramen Fritid- och 
folkhälsa ett stort negativt resultat på -21,0 mnkr jämfört med kommunbidraget. Det negativa resultatet 
beror främst på effekter som har med coronapandemin att göra. Utifrån rådande restriktioner under 
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året har nämnden inte kunnat hålla anläggningarna i gång som planerat vilket medfört stora 
intäktsbortfall. Av underskottet kan 13,0 mnkr direkt härledas till baden. För övriga anläggningar är det 
främst Borås Arena som står för den största intäktsavvikelsen -3,3 mnkr. 

Badanläggningarna hade totalt 331 699 (456 392) 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 1 915 (3 093) även det en effekt av nedstängningen. 
Anslutna föreningar/organisationer inom ”Överenskommelsen” har under året uppgått till 85 (83) st. 
jämfört med budgeterade 95. Antal upprättade avtal/IOP har varit 7 (7) st. 

Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på -20 955 tkr överförs +168 till nästa år. Då har effekter 
av coronapandemin på 17 000 tkr undantagits. Utöver det har kostnader för de sociala 
investeringsprojekten på 1 891 tkr, stängningen av Borås simarena, 1 500 tkr samt tillkommande 
kostnader för upprustningen av Borås Arena 4 953 tkr avskrivits. Nämnden återlämnar 4 271 tkr p.g.a. 
att SM-veckan 2021 inte kunde genomföras som planerat. Vid 2020 års utgång har då Fritids- och 
folkhälsoramen ett ackumulerat överskott på +268 tkr. 

Föreningsbidrag 
  2020 2019 2018 

Intäkter 69 98 209 

Kostnader -43 673 -42 726 -42 192 

Nettokostnader -43 604 -42 628 -41 983 

Kommunbidrag 43 650 43 050 41 000 

Resultat 46 422 -983 

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 

Fritids- och folkhälsonämnden redovisar för föreningsbidragen ett mindre ekonomiskt resultat på 
+46 tkr. Det tilldelade Kommunbidraget har således räckt till den verksamhet som bedrivits i enlighet 
med regelsystemet. 

Under denna rubrik återfinns bl.a. de föreningar som till största delen bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet. Antalet bidragsberättigade medlemmar (6-20 år) har ökat från 20 923 till 21 413. 
Även antalet aktiviteter har ökat, från 60 218 till 64 773. En trolig orsak är att det nu bara krävs 3 (5) 
deltagare för att en aktivitet skall bli godkänd. 

Då kostnaderna inom föreningsbidragsramen till största delen styrs av Kommunfullmäktiges 
bidragsregler 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. 
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Kulturnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 27 256 42 142 39 310 

Kostnader -211 783 -213 937 -197 797 

Nettokostnader -184 527 -171 795 -158 487 

Kommunbidrag 185 700 171 575 156 850 

Resultat 1 173 -220 -1 637 

Ackumulerat resultat 2 638 1 275 1 275 

Nettoinvesteringar -3 103 -3 756 -16 997 

Kulturnämnden redovisar ett resultat på + 1,2 mnkr jämfört med tilldelat Kommunbidrag. 
Kulturnämnden anger att främsta orsaken till det positiva ekonomiska utfallet är att Stadsteatern varit 
stängd under större delen av året med anledning av coronapandemin. 

Totalt besåg 6 126 (14 531) personer Stadsteaterns föreställningar under året. Konstmuseet har under 
året haft 21 230 (22 605) besökare och Textilmuseet har under året besökts av 34 089 (66 346). 
Medialånen på biblioteken har legat på en fortsatt jämförelsevis hög nivå under året. Antal medialån 
uppgick till 836 215 (896 290) st. Totalt besöksantal på Kulturhuset har under året minskat till 225 483 
(346 835) besökare. 

Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på +1 173 tkr till sin helhet överförs till nästa år. 
Driftkostnader under året för Skulpturbiennalen, 190 tkr kompenseras vilket då innebär att 
investeringsbudgeten justeras ned med motsvarande belopp. Kulturnämnden hade inför 2020 ett 
ackumulerat överskott på +1 275 tkr. Detta ökar då till 2 638 som ingående balans 2021. 

Förskolenämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 149 558 161 939 159 746 

Kostnader -923 922 -919 525 -888 701 

Nettokostnader -774 364 -757 586 -728 955 

Kommunbidrag 793 150 753 925 725 350 

Resultat 18 786 -3 661 -3 605 

Ackumulerat resultat 13 719 -5 067 -1 526 

Nettoinvesteringar -2 796 -2 124 -1 800 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +18,8 mnkr jämfört med tilldelat kommunbidrag. 

År 2020 går inte att jämföra med tidigare år på grund av Coronapandemin. Både intäkts- och 
kostnadssidan har påverkats. Förskoleavgifterna blev lägre än budgeterat på grund av de beslut som 
fattades under året till följd av rådande omständigheter. Exempelvis blev grupperna med lägst avgift 
avgiftsbefriade under våren. Nämnden gjorde ett stort överskott avseende personalkostnader på grund 
av att förvaltningen inte använde sig av timavlönad personal i lika hög grad, både på grund av att antalet 
barn var betydligt lägre på förskolorna men också för att minska smittspridning. En ökad andel 
personal var också frånvarande från arbetet i egen sjukdom eller för vård av barn. Dessa orsaker 
resulterade i det ekonomiska överskottet men är även en effekt av den omfattande åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans som beslutades av Förskolenämnden under hösten 2019. 

Nämnden beviljades ett minskat statsbidrag för mindre barngrupper ht 20/vt 21 (48 mnkr) vilket var 6 
mnkr lägre än i jämförelse med föregående period (54 mnkr). Bidraget söks för ett läsår i taget och 
prövas på nytt varje år vilket försvårar långsiktig planering och innebär ekonomisk osäkerhet. 
Dessutom har Skolverket informerat om att statsbidraget för mindre barngrupper sannolikt kommer 
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upphöra och föras samman med bidraget till kvalitetshöjande åtgärder till ett bidrag riktat mot 
förskolan från och med 2022. För Borås Stad och Förskolenämnden kan det komma att innebära en 
betydande minskning av riktade statsbidrag till förskoleverksamhet. 

I jämförelse med år 2019 har antal barn per årsarbetare förbättrats till 5,0 (5,1). Barngruppernas storlek 
har minskat till 13 (14). Antal inskrivna barn i kommunen har minskat med 166 barn vilket motsvarar 
en minskning med 2,8 %.  Andelen utbildade förskollärare har ökat till 49% (48%). 

Förskolenämnden hade -5 067 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 2020. Kommunstyrelsen 
föreslår att årets resultat +18 786 tkr överförs till nämndens ackumulerade resultat. Det innebär att det 
ackumulerade resultatet efter 2020 uppgår till +13 719 tkr. 

Grundskolenämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 320 761 324 092 289 601 

Kostnader -1 840 533 -1 779 131 -1 690 028 

Nettokostnader -1 519 772 -1 455 039 -1 400 427 

Kommunbidrag 1 519 300 1 463 325 1 407 800 

Resultat -472 8 286 7 373 

Ackumulerat resultat 25 187 24 559 16 273 

Nettoinvesteringar -6 333 -5 227 -2 333 

I Borås Stads redovisning har Grundskolenämnden ett resultat på -472 tkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. I nämndens egen årsredovisning  presenteras ett resultat på -356 tkr. Avvikelsen beror 
på avstämning som skett i samband med Borås Stads bokslutsarbete. 

Livsmedels- och skolskjutskostnader avviker negativt i jämförelse med budget men inte vid jämförelse 
med utfall föregående år. Däremot har statsbidragsintäkter och lokalkostnader ökat mer än både budget 
och vid jämförelse med föregående år. 

Antal elever per lärare har ökat till 12,1 (11,3) men inte jämfört med det som grundskolan 
inrapporterade till SCB år 2019.  Antal elever per pedagogisk personal 8,9 (8,8) och antal elever per 
personal i fritidshem 22,1 (21,0) har ökat medan antal elever i  förskoleklass 16,3 (16,4) har förbättrats 
något i jämförelse med 2019. Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram 
har förbättrats till 84,4% (79,9%). 

Grundskolenämnden hade +24 559 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 2020. Nämnden har 
gjort en framställan om ersättning för ökade kostnader motsvarande 1,1 mnkr utifrån beslut i 
Kommunstyrelsen om ökat värde av julklapp. Grundskolenämndens resultat uppgår till -472 tkr. 
Kommunstyrelsen föreslår att nämnden erhåller kompensation  för ökat värde av julklappar. Det 
innebär att det ackumulerade resultatet efter 2020 uppgår till +25 187 tkr. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 274 481 287 032 286 856 

Kostnader -832 978 -829 917 -817 627 

Nettokostnader -558 497 -542 885 -530 771 

Kommunbidrag 549 400 526 920 509 350 

Resultat -9 097 -15 965 -21 421 

Ackumulerat resultat 3 469 3 469 19 434 

Nettoinvesteringar -1 897 -3 298 -6 000 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett resultat på -9,1 mnkr i jämförelse med tilldelat 
kommunbidrag.  

Underskottet har uppstått inom vuxenutbildning -7,2 mnkr och gymnasieverksamhet -8,4 mnkr. Ej 
utfördelad buffert +5,4 mnkr reducerar det totala underskottet.  

I gymnasieverksamhetens underskott på -8,4 mnkr ingår ökade kostnader pga. Coronapandemin, 
utbetald retroaktiv ersättning till friskola 3,6 mnkr, samt avsättning för eventuellt tillkommande 
retroaktiva friskoleersättningar med 5,0 mnkr. Om hänsyn tas till dessa kostnader innebär det att den 
egentliga gymnasieverksamheten under 2020 var i balans. 

Vuxenutbildningen negativa resultat på -7,2 mnkr beror på att Skolverket i samband med pandemin 
utlovat riktade extrasatsningar till Yrkesvux utöver vad som tidigare utlysts. Verksamheten sökte 
tilläggsfinansiering men sent under hösten meddelade Skolverket att mindre än hälften skulle delas ut. 
Verksamheten hade då redan startats upp med denna finansiering inräknad, vilket bidragit till 
Vuxenutbildningens underskott. 

Antal elever per lärare i gymnasieskolorna har ökat till 12,3 (11,9). Elevantalet i Borås Stads 
gymnasieskolor har ökat jämfört med föregående år, 4 341 (4 287) vilket även elevantalet i Borås Stads 
gymnasiesärskola gjort 99 (90). Elever från andra kommuner har minskat 980 (1 074) medan elever hos 
extern utbildningsanordnare har minskat 612 (623). Elevantalet i grundläggande och gymnasial 
vuxenutbildning samt Yrkeshögskolan har ökat medan Särvux och Komvux för invandrare har minskat. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade 3 469 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 
2020. Kommunstyrelsen föreslår att nämnden erhåller kompensation för utbetald retroaktiv 
friskoleersättning, merkostnader pga. Corona inkl. kompensation för julgåvor samt viss del av utlovat 
men ej utdelat statsbidrag till vuxenutbildningen. Kompensationen motsvarar årets underskott vilket 
innebär att det ackumulerade resultatet efter 2020 uppgår till oförändrat +3 469 tkr. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 50 330 80 429 129 955 

Kostnader -378 089 -391 360 -422 801 

Nettokostnader -327 759 -310 931 -292 846 

Kommunbidrag 316 900 288 850 275 150 

Resultat -10 859 -22 081 -17 696 

Ackumulerat resultat -32 955 -22 096 -15 

Nettoinvesteringar - - - 

Individ- och familjeomsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat på -10 859 tkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. Underskottet beror till största del på köp av familjehemsplaceringar, köp av platser 
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HVB 13-20 år samt köp av platser vuxna. Det negativa resultatet vägs till viss del upp av genomförda 
besparingar samt arbetet med att  förkorta institutionsplaceringar. Utifrån förra årets negativa resultat 
har nämnden under 2020 haft en handlingsplan för en ekonomi i balans. 

Asylverksamheten har under året fortsatt omställningsarbetet till följd av minskat inflöde. 

Ingående ackumulerat resultat för Individ- och familjeomsorgsnämnden var -22 096 tkr. 
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på -10 859 tkr överförs till det ackumulerade resultatet. Det 
utgående ackumulerade resultatet för 2020 blir därmed -32 955 tkr. 

Arbetslivsnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 157 426 186 243 212 137 

Kostnader -394 334 -414 232 -436 298 

Nettokostnader -236 908 -227 989 -224 161 

Kommunbidrag 237 550 233 200 231 850 

Resultat 642 5 211 7 689 

Ackumulerat resultat 3 000 3 000 3 000 

Nettoinvesteringar - - - 

Arbetslivsnämnden redovisar ett positivt resultat om 642 tkr jämfört med tilldelat kommunbidrag. 
Överskotten återfinns bl.a. inom IFO-verksamheten exkl. försörjningsstöd och central administration 
och beror till stor del på vakanser och ej tillsatta tjänster under året. 

Utbetalning av försörjningsstöd har ökat under året och för 2020 landade det på 55 894 tkr (52 534), 
vilket är något högre än budget. Läggs kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd 
samman uppgår summan till 119 863 tkr (117 438) även det något högre än föregående år. Antal 
hushåll med försörjningsstöd har under året varit 705 st (708). 

Under året har Arbetslivsnämnden haft åtta nya skrivna avtal med IOP (Idéburet offentligt 
partnerskap) 

Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på 642 tkr inte läggs till det ackumulerade resultatet 
vilket innebär att det tidigare ackumulerade resultatet på 3 000 tkr bibehålls för att bl.a. kunna möta ett 
eventuellt försämrat konjunkturläge. 

Sociala omsorgsnämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 110 755 105 415 108 390 

Kostnader -801 450 -783 817 -752 011 

Nettokostnader -690 695 -678 402 -643 621 

Kommunbidrag 700 200 657 275 626 700 

Resultat 9 505 -21 127 -16 921 

Ackumulerat resultat -5 787 -11 792 -5 415 

Nettoinvesteringar - -730 - 

Sociala omsorgsnämnden visar ett positivt resultat på 9 505 tkr. Nämndens verksamhet har under året 
påverkats av pandemin med bl a minskad efterfrågan på insatser och stängning av daglig verksamhet. 
Utifrån förra årets negativa resultat har nämnden under året haft en åtgärdsplan för en ekonomi i 
balans. Nämnden hade under året även budget för nya boenden som inte blev färdiga som planerat och 
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därmed bidrog till det positiva resultatet. 

Under ett års tid har Sociala omsorgsnämnden arbetat med tillitsbaserad styrning och ledning genom 
bl.a. en pilotgrupp. Pilotgruppen avslutade sitt arbete och i samband med det tog de fram olika 
rekommendationer på hur nämnden skulle kunna arbeta vidare med styrning och ledning. Dessa 
rekommendationer handlar om stärkt samarbete mellan och inom olika yrkesprofessioner, att tydliggöra 
roller och ansvar samt att fortsätta arbetet för att skapa förutsättningar för ett gott ledarskap. 

Sociala omsorgsnämnden hade -11 792 tkr som ackumulerat resultat vid ingången av 2020. 
Kommunstyrelsen föreslår att ökade kostnader för SoL-insatser pga borttagandet av 65års gränsen med 
1 700 tkr avskrivs. Vid resultatöverföringen räknas budget för boenden och aktiveringspedagoger som 
ej startat som planerat under året av. Detta innebär att det ackumulerade utgående resultatet för 2020 
blir -5 787 tkr. 

Vård- och äldrenämnden 
  2020 2019 2018 

Intäkter 148 268 136 337 147 625 

Kostnader -1 514 053 -1 469 442 -1 426 970 

Nettokostnader -1 365 785 -1 333 105 -1 279 345 

Kommunbidrag 1 401 700 1 345 100 1 303 150 

Resultat 35 915 11 995 23 805 

Ackumulerat resultat 104 494 70 279 62 084 

Nettoinvesteringar - - - 

Vård- och äldrenämnden redovisar ett positivt resultat på 35 915 tkr. Vård och omsorg i ordinärt 
boende har det största överskottet och det kan direkt kopplas till lägre efterfrågan av insatser som en 
följd av pandemin. Antalet utförda timmar inom hemtjänsten har minskat jämfört med 2019 och 2018. 

Förenklat beslutsfattande för insatser avseende städ, tvätt och digitalt stöd i hemmet har införts. 

Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat förs 34 215 tkr över till Vård- och äldrenämndens 
ackumulerade resultat. Det ger ett utgående ackumulerat resultat på 104 494 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 
årsredovisning. För aktiebolagen gäller att frågan om ansvarsfrihet prövats av årsstämmorna. I samtliga 
fall har ansvarsfrihet för styrelserna beviljats. 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 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 2020 bedömt att så är fallet för Borås Stads samtliga majoritetsägda bolag. 

Bolagen redovisar ett resultat 2020 på 155 mnkr efter finansnetto. Det är 53 mnkr bättre än budgeterat, 
främst hänförligt till fastighetsförsäljning i AB Bostäder i Borås, engångsintäkter i Borås Elnät AB samt 
lägre underhållskostnader i bostadsbolagen. Soliditeten ökar för bolagen från 13 % till 14 %, då den 
högre resultatnivån täcker upp för bolagens fortsatt höga investeringstakt. 
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I nedanstående tabell sammanfattas bolagens resultat och ekonomiska ställning. Därefter beskrivs 
respektive bolags resultat och verksamhet vidare. 

Samtliga bolag 2020 

  mnkr mnkr mnkr mnkr % % 

 

Koncern-
bidrag 

lämnat- 
erhållit+ 

Resultat 
efter finans-

netto 
Eget kapital Balans-

omslutning 

Avkastning 
på totalt 

kapital 
Soliditet 

STADSHUSKONCERNEN       

Borås Stadshus AB koncernen 67,3 79 853 7 418 2,3 11,5 

Borås Stadshus AB moderbolaget 1,9 -3,0 458,9 725  63,3 

Borås Energi och Miljö AB -10,0 52,3 557,5 5 211 2,5 10,7 

Borås Elnät AB -42,0 68,4 372,1 1 471 5,2 25,3 

Borås Djurpark AB 17,1 -17,6 2,3 144  1,6 

Borås kommuns Parkerings AB -7,3 10,3 11,8 131 8,6 9,0 

Industribyggnader i Borås AB inkl db -8,0 16,1 90,1 437 4,3 20,6 

BoråsBorås TME AB 18,0 -18,0 0,1 20  0,6 

Akademiplatsen AB 27,7 -27,7 0,2 61  0,2 

Inkubatorn i Borås AB 2,6 -2,7 1,7 6  28,5 

BOSTADSBOLAGEN  77 848 4 951 2,4 17,1 

AB Bostäder I Borås  61,9 703,6 3 713 2,5 18,9 

Fristadbostäder AB  3,1 29,5 231 2,8 12,8 

AB Sandhultsbostäder  4,0 36,8 301 2,2 12,2 

AB Toarpshus  5,8 24,1 230 3,6 10,5 

Viskaforshem AB  2,0 53,7 476 1,2 11,3 

FÖRBUNDEN       

Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund (100%)  5,8 57,4 161 4,5 35,8 

Sjuhärads kommunalförbund (100%)  0,1 9,8 78 0,6 12,5 

Totalt bolagen (ej eliminerat, exkl 
förbunden)  155  12 369 2 14 

fg år  -7  12 058   

Stadshuskoncernen 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 1 514 1 502 1 407 

Resultat efter finansnetto 78,6 13,7 91,4 

Avkastning eget kapital, % 9,2 1,7 12,0 

Balansomslutning 7 418 7 262 6 631 

Soliditet, bokförd, % 11,5 10,9 11,5 

Investeringar 543 971 1 623 

I stadshuskoncernen ingår samtliga av Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag, förutom de 
allmännyttiga kommunala bostadsbolagen. 

Stadshuskoncernen har under 2020 totalt sett genererat ett resultat efter finansnetto på 79 mnkr, vilket 
är 65 mnkr bättre än 2019. Föregående års resultat påverkades av nedskrivningar av 
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anläggningstillgångar, vilket inte förekommer i år. För 2020 visar de flesta bolagen god 
budgetföljsamhet eller något bättre resultat än budget. Negativ avvikelse finns hos Borås Energi och 
Miljö AB, som tappat försäljning till följd av varmare temperaturer än budgeterat, samt hos Borås 
Djurpark AB som en följd av Coronapandemin. Koncernens resultat 2020 påverkas även av fulla 
kapitalkostnader för Borås Energi och Miljö AB:s EMC-investering. 

Balansomslutningen har under året ökat med 156 mnkr, främst hänförligt till Borås Elnäts pågående 
investering i en 130 kilovolts-ringledning runt Borås samt nya omvandlingsområden för VA och 
reinvesteringar i Borås Energi och Miljö. 

Inom koncernen har det lämnats och erhållits koncernbidrag på 67 mnkr, vilket är 7 mnkr lägre än 
2019. 

Verksamheten i stadshuskoncernen beskrivs utförligare i respektive bolags avsnitt nedan. 

Borås Stadshus AB - moderbolaget 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 0 0 0 

Resultat efter finansnetto -3,0 -2,6 -1,9 

Balansomslutning 725 729 710 

Soliditet, bokförd, % 63,3 63,1 64,8 

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

Årets underskott har täckts med koncernbidrag från dotterbolagen. Moderbolaget erhöll 67,3 mnkr i 
koncernbidrag från Borås Elnät AB, Borås Energi och Miljö AB, Industribyggnader i Borås AB samt 
Borås kommuns Parkerings AB. Till Akademiplatsen AB, BoråBorås TME AB, Borås Djurpark AB 
samt Inkubatorn i Borås AB lämnades koncernbidrag på 65,4 mnkr. Resterande erhållna 1,9 mnkr har 
använts för att finansiera moderbolaget. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Ägartillskottet från Borås Stad 2017 har medfört en kraftigt förstärkt soliditet på 63,3 % per 2020-12-
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. 
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Borås Energi och Miljö AB 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 1 079 1 064 987 

Resultat efter finansnetto 52,3 25,8 57,3 

Avkastning totalt kapital, % 2,5 1,9 1,8 

Balansomslutning 5 211 5 082 4 657 

Soliditet, bokförd, % 10,7 10,2 10,8 

Investeringar 360 636 1 240 

Resultat efter finansnetto, per rörelsegren, mnkr 

  2020 2019 2018 Förändring 

Fjärrvärme 47 52 61 -5 

Övrig energiverksamhet 7 10 11 -3 

Biogas -18 -20 -11 2 

Avfallsverksamhet 9 14 19 -5 

Vatten och avlopp 12 -16 3 28 

Övrigt och gemensamt -5 -15 -24 10 

Boras Waste Recovery AB (dotterbolag) 0 0 -2 0 

Väsentliga händelser under året 
Borås Energi och Miljö AB har under året slutfört de sista delarna i EMC-projektet (nytt kraftvärme- 
och avloppsreningsverk), med en upparbetad investering på 3,5 mdkr per 2020-12-31. Bolaget har en 
kvarstående tvist med en entreprenör gällande isoleringen i kraftvärmeverket. 

Styrelsen har fattat beslut om att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall för villor och 
fritidshus, efter ändrade förutsättningar för projektets finansiering. Kommunfullmäktige beslutade i 
december att godkänna investeringen. Kommunfullmäktige har även haft uppe bolagets strategiska 
arbete kring biogasens framtid och framtida dricksvattenförsörjning för ställningstagande. 

Under 2020 höjdes VA-taxan med 8 %, fjärrvärmepriset med 1,8 % och avfallstaxan med 1,8 %. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Borås Energi och Miljö AB genererar ett resultat efter finansnetto på 52,3 mnkr, vilket är nästan 8 mnkr 
lägre än budget. Den negativa avvikelsen beror på lägre försäljning av fjärrvärme och el till följd av 
varmare temperaturer under året än budgeterat. 

Resultatet når varken upp till budget eller till Kommunfullmäktiges avkastningskrav på 3 % avkastning 
på totalt kapital. Soliditeten uppgår till 10,7 % och når inte målet på 12-15 %. 

Bolagets arbete med att implementera EMC in i den normala verksamheten pågår, och är central för 
bolagets fortsatta utveckling. Då investeringen kraftigt påverkar balans- och resultaträkning med hög 
låneskuld och höga kapitalkostnader är implementeringen viktig för att hitta synergier och 
effektiviseringar och nå en långsiktigt ökad lönsamhet. Bolaget står även inför fler stora investeringar 
framåt och behöver arbeta med lönsamheten i samtliga rörelsegrenar för att kunna fortsätta med den 
höga investeringstakten samt för att nå Kommunfullmäktiges ekonomiska mål för bolaget. 

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 

  2020 2019 2018 

Omsättning 307 305 300 

Resultat efter finansnetto 68,4 43,6 61,5 

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

Balansomslutning 1 471 1 480 1 337 

Soliditet, bokförd, % 25,3 23,5 27,2 

Investeringar 103 247 194 

Ekonomiskt utfall per affärsområde, mnkr 

  2020  2019  Förändring 

Resultat, AO Elnät 66,3  72,1  -5,8 

Resultat, AO Stadsnät 2,0  -28,6  30,6 

Nettoomsättning, Elnät 206 74 % 217 77 % -11 

Nettoomsättning, Stadsnät 71 26 % 65 23 % 6 

Investeringar, AO Elnät 72 69 % 174 71 % -102 

Investeringar, AO Stadsnät 31 31 % 73 29 % -42 

Väsentliga händelser under året 
Inom affärsområde Elnät har utbyggnaden fortsatt av ny elnätsinfrastruktur genom att binda ihop en 
ring med en ny 130 kilovoltskabel runt Borås och genom färdigställandet av en ny nätstation i Kyllared. 
Inom affärsområde Stadsnät har utbyggnaden och utvecklingen av fibernätet fortsatt. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Borås Elnät AB levererar ett resultat på 68 mnkr, vilket är betydligt högre än både budget och resultatet 
2019. Bolaget har erhållit en vitesintäkt samt något högre anslutningsavgiftsintäkter som förklarar 
budgetavvikelsen. Förbättringen jämfört med 2019 beror på att resultatet då belastades av en 
nedskrivning på 25 mnkr. 

Bolagets resultat överstiger budget och Kommunfullmäktiges avkastningskrav på 4 % i avkastning på 
totalt kapital överträffas då utfallet blev 5,2 %. Soliditeten uppgår till 25,3 % vilket är över målet på 20-
25 %. 

Borås Elnät AB:s elnätsverksamhet är stabil och väl konsoliderad. Samtidigt medför den stora pågående 
investeringen i 130 kV ringledning 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 råder ännu osäkerhet kring möjligheterna att använda 
outnyttjade intäkter från tidigare regleringsperioder. 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 AB 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 63 65 57 

Resultat efter finansnetto -17,6 -13,9 -19,8 

Balansomslutning 144 143 152 

Soliditet, bokförd, % 1,6 1,9 1,9 

Investeringar 4 6 7 

Väsentliga händelser under året 
Djurparken har utifrån den rådande pandemin haft ett bra besöksår i djurparken och antalet betalande 
besökare blev 197 000, en minskning med 16 000 besökare jämfört med 2019. Parken har kunnat ha 
öppet men med begränsningar utifrån gällande rekommendationer. Däremot har campingen haft 
betydligt färre gästnätter än 2019 på grund av pandemin. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, vilket var 
-12 mnkr 2020 i likhet med budgeterat resultat. Bolagets resultat på -17,6 mnkr når inte resultatkravet 
till följd av Coronapandemin, som medfört betydligt lägre intäkter för campingen och 
restaurangverksamheten. 

Bolaget är ett betydelsefullt besöksmål för staden och bidrar till turistekonomiska effekter, och särskilt 
2020 då djurparken lockade besökare till Borås. Efter pandemin är det dock viktigt att bolaget når 
uppsatt resultatkrav och arbetar mot en ökad lönsamhet. 

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 

  2020 2019 2018 

Omsättning 41 42 39 

Resultat efter finansnetto 10,3 -9,9 12,1 

Avkastning eget kapital, % 87,7 -139,4 175,4 

Balansomslutning 131 133 64 

Soliditet, bokförd, % 9,0 5,4 10,8 

Investeringar 8 81 11 

Väsentliga händelser under året 
Coronapandemin har haft stor påverkan på bolaget. Till följd av tappade intäkter har bolaget avstått 
från att tillsätta vakanser samt avvaktat med investeringar och en del underhåll. Ett stort antal nya 
digitala parkeringsautomater har installerats under året vilket möjliggör för bolaget att följa 
beläggningen i realtid. 
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Kommunstyrelsens bedömning 
Borås kommuns Parkerings AB visar ett resultat om 10,3 mnkr, vilket är 2,7 mnkr över budget. 
Intäkterna sjönk drastiskt i början av Coronapandemin vilket medförde kostnadsåtgärder för att minska 
resultatpåverkan. De tidiga åtgärderna och ökad beläggning delar av året bidrar till ett bättre resultat än 
budgeterat. Även Kommunfullmäktiges resultatkrav på 7-8 mnkr uppfylls. 

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 

  2020 2019 2018 

Omsättning 57 58 62 

Resultat efter finansnetto 16,1 17,8 14,8 

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

Balansomslutning 437 401 441 

Soliditet, bokförd, % 20,6 20,8 18,3 

Investeringar 46 8 143 

Väsentliga händelser under året 
Industribyggnader i Borås AB har under året slutfört byggnationen av Borås Event, som har ersatt 
Rotundan med en ny anpassad byggnad för barn- och familjeaktiviteter. 

Eolus 6 AB har lämnat hyresrabatt till hyresgästen för Borås Kongress till följd av Coronapandemin, 
och fått tillbaka en del genom statligt stöd. 

Kommunstyrelsens bedömning 
IBAB-bolagen levererar ett bra resultat på 16,1 mnkr, nästan 6 mnkr högre än budget. Resultatet 
innebär att Kommunfullmäktiges avkastningskrav på totalt kapital på 3,5 % uppfylls. Även 
soliditetsmålet på 15 % överträffas. IBAB har en god finansiell ställning att möta framtida utmaningar 
med. 

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 

  2020 2019 2018 

Omsättning 3 3 5 

Resultat efter finansnetto -18,0 -18,4 -14,9 

Balansomslutning 20 20 17 

Soliditet, bokförd, % 0,6 0,6 0,7 

Investeringar 0 1 0 



Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 107(122) 

Väsentliga händelser under året 
BoråsBorås TME AB har på grund av Coronapandemin fått ställa om marknadsföringen under året och 
de flesta planerade evenemang har ställts in. Dock kunde Street-Art festivalen No Limit Artscape 
Edition arrangeras på Norrby i september. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, vilket var 
-19,8 mnkr 2020. Bolagets resultat på -18 mnkr uppfyller detta krav och håller sig inom budgeterat 
resultat på -21,2 mnkr. Inställda evenemang till följd av pandemin förklarar resultatförbättringen. 

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 

  2020 2019 2018 

Omsättning 2 4 3 

Resultat efter finansnetto -27,7 -26,2 -15,6 

Balansomslutning 61 60 57 

Soliditet, bokförd, % 0,2 0,2 0,3 

Investeringar 3 1 28 

Väsentliga händelser under året 
Bolagets båda verksamheter har påverkats av Coronapandemin. Textile Fashion Center har haft 
halverade besökssiffror och för Borås Kongress har genomförandet av möten och kongresser 
försvårats i olika grad under året. Gällande den stämning av bolaget för korttidshyra av LED-skärm i 
Borås Kongress har dom fallit. Bolaget döms att betala ca 1,3 mnkr i skadestånd. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, vilket var 
-27,8 mnkr 2020. Bolagets resultat på -27,7 mnkr uppfyller detta krav. Omsättningen minskar kraftigt 
då driftsoperatören av Borås Kongress haft stängt delar av året, men eftersom även kostnaderna varit 
lägre och bolaget erhållit hyresrabatt från båda hyresvärdarna hamnar resultatet i nivå med 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. 
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Inkubatorn i Borås AB 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 9 9 11 

Resultat efter finansnetto -2,7 -2,7 -1,9 

Balansomslutning 6 6 6 

Soliditet, bokförd, % 28,5 32,0 32,7 

Investeringar 0 0 0 

Väsentliga händelser under året 
Under året har 15 nya kunder tillkommit och 5 kunder har gjort en positiv exit från Inkubatorn för att 
klara sig på egna ben. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Bolagets resultat på -2,7 mnkr når inte riktigt upp till Kommunfullmäktiges resultatkrav, vilket var -2,6 
mnkr 2020. Resultatet är dock något bättre än budgeterat resultat på -2,9 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. 

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 vakansgrad. 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 45 % för bostadsbolagen 
sammantaget. 

De stora behoven av underhåll och nyproduktion ställer krav på lönsamhet och finansiering för 
bostadsbolagen framöver. Det är därför viktigt att bolagen kan uppnå Kommunfullmäktiges 
direktavkastningskrav. 
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I tabellen nedan framgår nyckeltal för bostadsbolagen. Därefter följer en redogörelse per bolag. 

Bostadsbolagens nyckeltal 

  AB Bo-
städer 

Fristad-
bostäder 

Sandhult
s- 

bostäder 
Toarps-

hus 
Viska-

forshem 
S:a 

2020 
S:a 

2019 
Riket 
2019* 

Lönsamhet         

Resultat efter finansnetto, mnkr 61,9 3,1 4,0 5,8 2,0 76,8 -19,8  

Resultat efter finansnetto, kr/kvm 
totyta 132 76 166 168 53 127 -33  

Direktavkastning fastigheter, % 
bokfört värde 6,8 7,8 4,8 6,6 4,7 6,5 5,8 6,8 

Direktavkastning fastigheter,  % 
justerat värde ** 3,2 4,2 3,6 5,2 3,0 3,3 3,2  

Finansiell balans         

Balansomslutning, mnkr 3 713 231 301 230 476 4 951 4 817  

Soliditet, % bokförd 18,9 12,8 12,2 10,5 11,3 17,1 16,2 30,9 

Soliditet, % justerad mdsvärden 48,8 42,0 27,9 24,8 31,8 45,6 42,0  

Belåningsgrad, % bokförd 76 83 85 86 86 78 79 65,2 

Finansiering         

Räntekostnader, kr/m2 66 79 114 69 103 71 70  

Genomsnittlig låneränta, % 1,1 1,7 1,1 1,2 1,0 1,1 1,3 1,4 

Operativa nyckeltal         

Driftnetto, kr/m2 502 415 604 432 488 495 423 433 

Underhåll och reparationer, kr/m2 194 184 260 215 311 204 241 249 

Marknadsmässiga nyckeltal         

Antal bostadslägenheter 6 635 611 297 460 505 8 508 8 358  

Andel outhyrda lägenheter, % 1,0 0,2 0,7 1,3 0,4 0,9 0,6  

Hyresbortfall lägenheter och 
lokaler, mnkr 9,0 0,1 0,6 0,4 0,1 10,2 9,3  

Medelhyra lägenheter, kr/m2 1 106 960 1 164 972 974 1 084 1 051  

Bokfört värde fastigheter, kr/m2 7 418 5 320 12 595 6 574 10 482 7 994 7 904 6 341 
* Riket avser SABO-genomsnitt för bolag i kommuner med över 75 000 invånare. 
** Direktavkastning: driftnetto dividerat med fastigheternas marknadsvärden. 

AB Bostäder i Borås 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 530 506 498 

Resultat efter finansnetto 61,9 -24,6 53,8 

Direktavkastning, % 3,2 3,2 3,0 

Balansomslutning 3 713 36 161 3 394 

Soliditet, bokförd, % 18,9 18,0 19,8 

Soliditet, justerad, % 48,8 44,9 46,4 

Investeringar 187 369 466 

Väsentliga händelser under året 
I början av året skedde inflyttning i de två nybyggda höghusen på Hulta. Under våren startade 



Borås Stad, ÅRSREDOVISNING 2020 110(122) 

nyproduktionen av 144 lägenheter, varav en del trygghetsbostäder, på Regementsstaden. Tillsammans 
med Borås Stad pågår planering för ombyggnation av två mötesplatser inom bolagets fastighetsbestånd. 

Tvisten med den entreprenör som färdigställde ombyggnationen av Våglängdsgatan 19, och som sedan 
stämde AB Bostäder i Borås under 2019, är inte löst utan ligger hos Borås Tingsrätt för beslut. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Bolaget visar ett resultat om 62 mnkr 2020, vilket överstiger budget med 31 mnkr och ger en 
direktavkastning på 3,2 %, att jämföra med Kommunfullmäktiges krav på 3 %. Även resultatkravet på 
40 mnkr före utrangeringar uppfylls. Budgetavvikelsen utgörs främst av en fastighetsförsäljning samt 
mindre utfört underhåll och stoppade badrumsrenoveringar till följd av pandemin. Bolagets resultat 
behöver fortsätta vara på denna nivå för att klara såväl avkastningskrav samt möta utmaningar med 
höga utrangeringskostnader och underhållsbehov de kommande åren. 

Den avyttring av 911 lägenheter som gjordes 2016 medförde att bolaget fick ett kraftigt ökat eget 
kapital och en initialt minskad skuld, vilket även stärkte soliditeten. Soliditeten 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 48,8 % 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 

  2020 2019 2018 

Omsättning 40 40 39 

Resultat efter finansnetto 3,1 -0,3 3,8 

Direktavkastning, % 4,2 3,3 4,8 

Balansomslutning 231 225 231 

Soliditet, bokförd, % 12,8 11,9 11,7 

Soliditet, justerad, % 42,0 42,0 37,3 

Investeringar 8 5 3 

Väsentliga händelser under året 
Förberedelserna för en nybyggnation av 29 trygghetsbostäder i centrala Fristad har fortsatt och bygglov 
lämnades in i slutet av året. Byggprojektet planeras att påbörjas sommaren 2021. 

Under året har en ombyggnation av en förskola till två lägenheter gjorts. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Årets resultat på 3,1 mnkr är något bättre än budget, vilket främst beror på lägre värmekostnader. 
Direktavkastningen uppgår till 4,2 % och överstiger avkastningskravet 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 %. 
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Det är av vikt att bolaget fortsatt når avkastningskravet framöver för att klara kommande investeringar, 
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 

  2020 2019 2018 

Omsättning 27 25 20 

Resultat efter finansnetto 4,0 0,2 1,6 

Direktavkastning, % 3,6 3,5 3,5 

Balansomslutning 301 299 325 

Soliditet, bokförd, % 12,2 11,2 10,4 

Soliditet, justerad, % 27,9 27,5 18,7 

Investeringar 7 0 96 

Väsentliga händelser under året 
Bolaget har färdigställt en ombyggnation av lägenheter samt två lokaler till lägenheter på Ekvägen i 
Sandhult. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Sandhultsbostäder gör ett bra resultat 2020 som överstiger budget med 2 mnkr. Pandemin har medfört 
att planerat inre underhåll inte har kunnat genomföras och resultatförbättringen utgörs främst av lägre 
underhållskostnader. Direktavkastningen uppgår till 3,6 % och överstiger avkastningskravet 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 

  2020 2019 2018 

Omsättning 34 29 28 

Resultat efter finansnetto 5,8 0,9 0,9 

Direktavkastning, % 5,2 3,1 2,7 

Balansomslutning 230 250 177 

Soliditet, bokförd, % 10,5 7,3 9,8 

Soliditet, justerad, % 24,8 28,0 38,1 

Investeringar 9 75 29 

Väsentliga händelser under året 
Nybyggnationen av 50 lägenheter på Uppegårdsgatan i Dalsjöfors har färdigställts med inflyttning i 
etapp 2 under april. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Bolaget gör ett starkt resultat på 5,8 mnkr, vilket är 4 mnkr högre än budget.  Resultatförbättringen 
utgörs främst av lägre underhållskostnader då pandemin satt stopp för planerat inre underhåll. 
Direktavkastningen uppgår till 5,2 % och överstiger avkastningskravet på 3,5 %. 

Det starka resultatet stärker soliditeten på bokförda värden och målet på 10 % nås. Justerad soliditet 
uppgår till 24,8 % och ligger precis på gränsen till målet på 25 %. 

Kommunstyrelsen konstaterar att Toarpshus har betydande utmaningar i det stora underhållsbehovet 
och ökade kapitalkostnader till följd av nyproduktionen. Trots ett gynnsamt ränteläge och låga vakanser 
har bolaget svårt att nå önskvärd lönsamhet. Det är av största vikt att bolaget når en högre vinstnivå 
och direktavkastning framöver, även när budgeterat underhåll kan genomföras, för att klara sina 
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 har att verka 
inom. 

Viskaforshem AB 
Nyckeltal, mnkr 

  2020 2019 2018 

Omsättning 43 42 42 

Resultat efter finansnetto 2,0 3,9 4,4 

Direktavkastning, % 3,0 3,8 4,0 

Balansomslutning 476 428 410 

Soliditet, bokförd, % 11,3 12,1 11,6 

Soliditet, justerad, % 31,8 27,9 27,3 

Investeringar 58 27 6 
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Väsentliga händelser under året 
Nybyggnationen av 13 småhus på Källsprångsvägen har fortsatt under året och beräknas vara 
inflyttningsklara under våren 2021. I slutet av året påbörjades byggnationen av 30 trygghetsbostäder i 
centrala Viskafors. 

Kommunstyrelsens bedömning 
Viskaforshem visar ett resultat lika med budget, och en direktavkastning på 3 % vilket inte når upp till 
ägarens krav på 3,5 %. 

De pågående nybyggnationerna och en lägre resultatnivå än de senaste åren försvagar soliditeten, men 
som ändå uppnår målet för bokförd soliditet på 10 % och för justerad soliditet på 25 %. 

Bolaget har en hög belåningsgrad och är starkt räntekänsligt. Det är av största vikt att bolaget framöver 
når avkastningskravet för att klara pågående 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 
räddningstjänsten i en gemensam organisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn. Borås Stads ägarandel är 50 %. Räddningstjänstförbundet redovisar ett 
resultat 2020 på 5,8 (0,4) mnkr. Borås Stads bidrag 2020 till förbundet var 85,4 (83,5) 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 liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och 

organisationer på regional nivå. 

Kommunalförbundet redovisar ett resultat på 0,1 (-0,9) mnkr. Borås Stads bidrag till förbundet 2020 
(förbundsbidrag samt medlemsavgift för Navet och Medarbetarcentrum) var 16,3 (16,1) mnkr. 
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Hållbart Borås 
Enligt Vision Borås 2025 är målet en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska 
dimensionerna samverkar. 

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 2020 har vi bland annat arbetat med att stärka det kommunala aktivitetsansvaret. Detta genom 
att etablera en tvärsektoriell enhet som arbetar kartläggande, uppsökande och motiverande gentemot 
målgruppen unga, både på individ- och gruppnivå. Vi har fortsatt att utveckla det familjecentrerade 
arbetssättet som är en hälsofrämjande arena för föräldrar och andra viktiga vuxna kring barn. En annan 
viktig insats som är i uppstarten är Arenaskola. Sjöboskolan har blivit utvald att bli en arena där man 
öppnar upp skolan efter lektionstid och där fler aktörer kan verka och bidra till skolans 
kompensatoriska uppdrag. Om fler kan bidra till barns sociala, motoriska och kognitiva utveckling kan 
skolan få bättre möjligheter att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag. Där kan även ett aktivt 
områdesarbete ske där flera aktörer från det offentliga, näringslivet och idéburen sektor får möjlighet 
att medverka på ett sätt som stärker barnens skolframgång och fullföljd studiegång. Att se skolan som 
en arena i lokalsamhället kan vara en strategi för att lyfta och utveckla ett helt område och blir på så sätt 
även viktigt även för frågor som rör tillit, trygghet och sammanhållning. 

Borås Stad har en ambition att vara en miljöledande kommun, det vill säga en kommun som ligger långt 
fram inom hållbar utveckling. Miljöarbetet präglas ibland av händelser som ligger bortom den egna 
verksamhetens kontroll, som till exempel en global pandemi. 

Det är svårt att veta vad som är ett resultat av miljöarbete, eller är ett resultat av pandemins effekter. 
Men de tydligaste effekterna av pandemin är mer webbmöten och arbete hemifrån med dator och 
nätuppkoppling. Konsekvensen har bland annat inneburit att tjänstebilsanvändningen inom Borås Stad 
minskat, och med den också växthusgasutsläppen från fordonsflottan. Minskningen av klimatutsläpp 
ligger i nivå med Borås Stad koldioxidbudget som beslutades 2019. Trafikintensiteten har också minskat 
på Borås vägar, och mätningar av luftföroreningar indikerar en förbättrad luftkvalitet i Borås jämfört 
med föregående år. 

I efterföljande följande avsnitt fördjupas delar av hur Borås Stad arbetar med hållbarhet. 

Välfärdsbokslut - för ett socialt hållbart Borås 
Borås Stads Välfärdsbokslut mäter den sociala hållbarheten i Borås och utgår från det nationella 
folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen 
och sluta de påverkansbara hälsoklyftorna inom en generation”. Välfärdsbokslutet beskriver med hjälp 
av nyckeltal utvecklingen inom de områden som påverkar den sociala hållbarheten. 
 
Sedan 2001 har Borås Stad sammanställt Välfärdsbokslut. Data samlas in årligen genom att använda 
befintlig nationell och lokal statistik. Staden genomför dessutom 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. 

Genom att i Välfärdsbokslutet uthålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska 
områden och i olika åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande och 
uppföljning, t.ex. i budgetarbetet. Då kan också välfärdssamhället anpassas och utformas utifrån de 
grupper som har störst behov. 

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 
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fattigdom, 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 
utvecklas 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 
rättigheterna säkerställs. Det som erbjuds behöver bidra till att alla människor är inkluderade. 
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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. I rapporten Välfärdsbokslut 2020 – för ett socialt hållbart 
Borås, som kommer att publiceras i mitten av 2021, kommer indikatorerna även vara uppdelade på 
geografiska områden och fler åldrar. Dessutom kommer fler indikatorer under avsnitten att presenteras. 

Sammanställning nyckeltal 

  Kvinnor Män Alla Trend 

Fattigdom     

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll (2018) i.u i.u 7,1 Positiv 

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd (2019) 0,6 0,6 0,6 Oförändrad 

Hälsa och Välbefinnande     

Medellivslängd (2019) Obs! Inte procent 84,6 80,5 i.u Oförändrad 

Bra självskattat hälsotillstånd (2020) 69 74 72 Oförändrad 

Arbete     

Förvärvsarbetande, 20-64 år (2019) 78,5 81,4 80,0 Oförändrad 

Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar 
(2018) 5,9 6,5 6,2 Positiv 

Inkludering och deltagande     

Invånare 18-64 år som avstår från att gå ut ensam 
(2020) 47 16 31 Negativ 

Invånare 18-64 år med avsaknad av tillit till andra 
(2020) 31 30 30 Oförändrad 

Hållbara städer och miljöer     

Trångboddhet i flerbostadshus enl. norm 2 (2019) 18,4 21,3 19,8 Oförändrad 

Utbildning     

Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram 
(2020) 87,5 85,7 86,6 Positiv 

Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning 
(2019) 44,4 33,4 38,8 Positiv 

Källa: Kolada, Jämföraren 

Utifrån nyckeltalen finns utmaningar i att fler är oroliga för att gå ut ensamma. Framför allt är 
skillnaden mellan män och kvinnor något att verkligen beakta. Trångboddheten är också en fortsatt 
utmaning i arbetet för hållbara städer. Precis som utmaningen att skillnader mellan olika 
socioekonomiska grupper verkar öka över tid. Några av nyckeltalen har en positiv trend. Att ha i åtanke 
är att bland dessa nyckeltal är det endast andel elever i åk 9 med behörighet till yrkesprogram där en 
siffra för år 2020 kan rapporteras. Här får vi anta att Covid-19-pandemin kan komma att påverka flera 
av nyckeltalen negativt när mer aktuell data kan redovisas. 

Arbetet framåt 
Under året har en uppföljning av nämndernas och bolagens användande av Välfärdsbokslutet i budget- 
och planeringsarbetet genomförts. Detta i enlighet med det beslut som togs i Kommunfullmäktige den 
29 september 2019. Uppföljningen visar att majoriteten av alla nämnder och bolag arbetar med 
områden som Välfärdsbokslutet berör. En del arbetar direkt med områden i bokslutet, andra arbetar 
med sådant som berör områden i bokslutet. Det går dock genom inkomna svar att konstatera att 
bokslutet berör näst intill alla nämnder och bolag. 

Förvaltningar och bolag använder bokslutet på olika sätt. I vissa fall finns det ingen tydlig process kring 
hur bokslutet används utan det är kunskap som nyttjas omedvetet. I andra fall beskrivs bokslutet 
användas medvetet och på strategisk nivå i arbetet med prioriteringar. Bokslutet ses i dessa fall som en 
kunskapsbas för att kunna göra rätt insatser eller omprioriteringar. Bokslutet använd också som 
komplement till egna analyser. 
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I de fall bokslutet används omedvetet eller inte alls beskrivs den huvudsakliga problematiken vara 
bristen på kunskap om bokslutet eller brist på rutiner att arbeta utifrån bokslutet. Det saknas rutiner 
och arbetssätt för hur bokslutet kan användas, men också rutiner för att veta om bokslutet används 
eller inte. I de fall bokslutet används medvetet sker arbetet på en förvaltningsövergripande- och 
ledningsnivå av verksamhetsutvecklare, chefsfunktioner eller förvaltningskontrollers. 

Förvaltningarna och bolagen önskar i användandet av Välfärdsbokslutet en tydlighet kring vilka 
områden/avsnitt som berör respektive förvaltning och bolag. Detta kommer därför att läggas till i 
Välfärdsbokslutet 2020. Välfärdsbokslutet kommer också avslutas med slutsatser och 
rekommendationer i det fortsatta arbetet, efter önskemål från förvaltningar och bolag. Vidare kommer 
Välfärdsbokslutet att kompletteras med verktyg och metoder för att öka användbarheten av bokslutet i 
arbetet för social hållbarhet. 

Jämställdhetsperspektivet 
Jämställdhet är en mänsklig rättighet som handlar om 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. 

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 delmålen vilka listas nedan: 

• Jämn fördelning av makt och inflytande. • Ekonomisk jämställdhet. • Jämställd utbildning. • Jämn 
fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. • Jämställd hälsa. • Mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra. 

När dessa mål appliceras på kommunal nivå skapar de aktiviteter över hela verksamheten. De tar 
samtidigt vitt skilda former beroende på var i organisationen målen tolkas in i det ordinarie arbetet. För 
att integrera jämställdhetsperspektivet systematiskt i det kommunala arbetet så arbetar Borås Stad 
utifrån strategin om jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering innebär att 
jämställdhetsperspektivet beaktas i all politik som påverkar människors villkor. Detta för att säkerställa 
att jämställdhetsperspektivet inte hamnar i skymundan. 

Vidare är Borås Stad sedan 2009 anslutet till CEMR – den europeiska deklarationen för jämställdhet på 
lokal och regional nivå. Deklarationen ska användas som ett verktyg för att integrera 
jämställdhetsperspektivet i alla aspekter av verksamheten, dvs. såväl det politiska arbetet som 
arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna. 

I årsredovisningen följs nämndernas intention från budgeten kring jämställdhetsarbetet upp genom att 
de effekter nämnden har uppnått inom området beskrivs. Fokus är att beskriva hur det dagliga arbetet 
kring jämställdhet bedrivs eller har förändrats inom verksamheten, dels pågående eller planerade 
projekt med anknytning till jämställdhetsfrämjande utveckling. Nedan följer bra exempel på aktiviteter 
som genomförts i nämnderna under året. 

Kommunstyrelsen arbetar för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning. För att 
upprätthålla jämställda lönevillkor och kvalitetssäkra en lokal lönebildning görs årligen en 
lönekartläggning med syftet att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader mellan kvinnor 
och män. Kartläggning görs inom både lika och likvärdiga arbeten. Eventuella skillnader analyseras i 
syfte att upptäcka om de har ett indirekt eller direkt samband med kön. Avdelningen personal och 
förhandling leder utbildning i kompetensbaserad rekrytering för att säkra en icke diskriminerande 
rekryteringsprocess. 

Tekniska nämnden arbetar, i enlighet med Borås Stads riktlinjer, med kompetensbaserad rekrytering, 
vilket innebär att ett totalt fokus på kompetens hos de som söker arbete hos oss. Genom att arbeta 
strukturerat och kompetensbaserat minimeras risken för felrekryteringar och en icke diskriminerande 
rekryteringsprocess säkerställs. 

Borås Stadsteater, som är en del av Kulturnämnden, har under flera år arbetat med att skapa en mer 
jämställd arbetsplats. Programläggningsarbetet är inriktat på att engagera och lyfta fram fler kvinnliga 
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konstnärer. Efter det uppmärksammade metoo-uppropet, som visade att flertalet scenkonstinstitutioner 
har problem med sexuella trakasserier, har verksamheten även fokuserat på utbildning såsom 
föreläsning om härskartekniker och makt men även i kommunikation. 

Flera av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens kuratorer har deltagit i framtagandet av Borås 
Stads handbok ”Förtryck i hederns namn – en handbok om arbetet med hedersrelaterat våld”. 
Handboken ska under våren 2021 implementeras i verksamheten och ska utgöra ett stöd för skolorna i 
arbetet med våld i nära relationer. Förvaltningen har också arbetat fram rutiner för att främja, något 
som nu implementerats i verksamheten. Under läsåret 20/21 kommer förvaltningen att följa upp 
könsuppdelad frånvarostatistik och deltagande i idrottsundervisningen som ett underlag för en 
fördjupad analys. 

Vård- och äldrenämnden använder könsuppdelad statistik (där det finns) i uppföljningar för att kunna 
göra analyser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Nämnden följer ex könsuppdelad statistik om 
biståndsbedömda och utförda insatser mm. Även i analys av brukarundersökningar, Öppna jämförelser 
och kvalitetsregister används könsuppdelad statistik. Skillnader mellan män och kvinnor tas med när 
resultaten i undersökningar analyseras och åtgärder tas fram. 

Miljö i Borås Stad 2020 – ett både förlorat och vunnet år 
Borås Stad har en ambition att vara en miljöledande kommun, det vill säga en kommun som ligger långt 
fram inom hållbar utveckling. Miljöarbetet präglas ibland av händelser som ligger bortom den egna 
verksamhetens kontroll, som till exempel en global pandemi. 

Det är svårt att veta vad som är ett resultat av miljöarbete, eller är ett resultat av pandemins effekter. 
Men de tydligaste effekterna av pandemin är mer webbmöten och arbete hemifrån med dator och 
nätuppkoppling. Konsekvensen har bland annat inneburit att tjänstebilsanvändningen inom Borås Stad 
minskat, och med den också växthusgasutsläppen från fordonsflottan. Minskningen av klimatutsläpp 
ligger i nivå med Borås Stad koldioxidbudget som beslutades 2019. Trafikintensiteten har också minskat 
på Borås vägar, och mätningar av luftföroreningar indikerar en förbättrad luftkvalitet i Borås jämfört 
med föregående år. 

Nedtill följer exempel på aktiviteter och händelser kopplat till miljö i Borås. Under våren 2021 kommer 
Borås Stads miljörapport 2020, som är en uppföljning av kommunkoncernens miljömål. Rapporten 
kommer att finnas tillgänglig att läsa på boras.se 

Energi och klimat i Borås Stad 
Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig utomhusbelysning har, jämfört med 2016, 
minskat med drygt 12 procent. Energianvändningen har inte minskat kontinuerligt genom åren. Den 
största minskningen skedde under 2020, vilket sannolikt beror på att 2020 var ett ovanligt varmt år som 
resulterade i ett minskat energibehov för uppvärmning av lokaler och bostäder. Flera kommunala 
lokaler har också varit stängda på grund av pandemin. 

Användningen av fossilbränsle för Borås Stads lätta och tunga fordon har sedan 2015 minskat med 51 
procent. Borås Stads miljömål är att till och med år 2021 minska användningen av fossila bränslen med 
60 procent jämfört med utgångsåret 2015. 
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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 2020. 

Utsläppen, räknat i koldioxidekvivalenter, från Borås Stads tjänsteresor med bil och flygresor minskade 
med 18 procent under 2020 jämfört med 2019 (se bild). Minskningen beror till stor del på att antalet 
flygresor och resor med privatbil i tjänst minskat till följd av pandemin. Utsläppsminskningen från 
tjänsteresor ligger i linje med den minskningstakt per år som är satt i Borås Stads koldioxidbudget. 

Antal online-möten via Teams och Skype har i Borås Stads organisation ökat kraftigt, från 674 möten 
februari månad 2020, till 11 300 december månad 2020. Fler online-möten är ett direkt resultat av 
pandemin. Trenden för online-möten har ökat stadigt under hela 2020. Mer hemarbete i kombination 
med en större nedstängning av samhället har också inneburit minde fordonstrafik i Borås. 

Statistik från Tekniska förvaltningen visar att trafiken i centrala delar av Borås minskat mellan 6 till 10 
procent under 2020. Det har också gett avtryck i luftkvaliteten i Borås och högst sannolikt är det 
pandemin som är orsaken till förändringen. Även om väderfaktorer spelar en stor roll för vilka halter av 
kvävedioxid och partiklar (PM10) som mäts från mätstationen på Kungsgatan, kan ett trendbrott ses. 
Under åren 2018 och 2019 har halterna av partiklar och kvävedioxid varit höga, under 2020 har dock 
halterna minskat. De värden som utmärker sig är att såväl dygnsmedel- som timmedelvärden för 
kvävedioxid sjunkit år 2020. Årsmedelvärdet för kvävedioxid år 2020 är det lägsta sedan mätningarna 
började år 2012 på Kungsgatan. Samma trend ses dock inte för partiklar (PM10), det är en 
haltminskning, men inte lika uppenbar som för kvävedioxid. 

Natur i utveckling 
Under 2020 bestämdes det för att utreda ett nytt kommunalt naturreservat på drygt 32 hektar i Gåshult, 
Bredared. Gåshult är en av de finaste miljöerna som finns i odlingslandskapet inom kommunen och här 
återfinns ett flertal ovanliga arter av växter kopplade till betesmarker och slåtterängar. Med hjälp av 
statliga LONA-bidrag och Borås Stads naturvårdsfond påbörjades restaurering av markerna under 
2020. Reservatet planeras att invigas 2022. 

Borås Stads naturvårdsfond har till syfte att utveckla och bevara naturvärden i kommunen. 
Privatpersoner, föreningar, företag och även den egna organisationen inom Borås Stad kan söka pengar 
från fonden. Mer information om naturvårdsfonden finns på Boras.se. Under 2020 har 
naturvårdsfonden tilldelat 754 000 kronor till 10 sökande. Medel har gått till restaurering av 
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betesmarker och stängsling, bland annat till det kommande naturreservatet Gåshult. Bidrag har också 
getts till anläggning och restaurering av dammar för att bland annat gynna större vattensalamander. 

Under 2020 har invasiva främmande arter varit en fråga som diskuterats i många olika sammanhang. 
Borås Stad har under ett par år med hjälp av allmänheten inventerat de vanligast förekommande 
invasiva växterna i Borås. Hur dessa arter ska hanteras i olika kommunala processer är en viktig fråga 
som behöver en lösning. I dagsläget görs inga bekämpningsinsatser av Borås Stad utom på några få 
testytor. Arbete kommer pågå under 2021 om hur dels ansvarsfördelningen kring bekämpningen av 
invasiva växter ska se ut, och dels hur arbetet ska finansieras. 

Landsbygdsutveckling, skräpmätning och Chemgroup 
Projektet Hållbar Landsbygd Sjuhärad, som finansierats av Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund, avslutades under 2020. Projektet har pågått från 2017 till 2020 och syftet har varit 
att synliggöra, utveckla och skapa förutsättningar för hållbara livsstilar och verksamheter på 
landsbygden. Under projektåren genomfördes bland annat kampanjen Sjuhäradsbornas 
hemesterfavoriter (kampanj för att semestra i sin egen hemort). Ett annat exempel är att en digital karta, 
Smarta Kartan Sjuhärad, (smartakartan7H.se) utvecklats. Smarta Kartan Sjuhärad samlar verksamheter 
där du kan låna, byta, hyra, ge och få i Sjuhärad. 

Skräpmätning, genomförd av Borås Rent och Snyggt, i centrala Borås år 2020 visade att det i 
genomsnitt fanns 4,13 skräp per 10 kvadratmeter. Det kan jämföras med 2019 års resultat på 5,5 skräp 
och den första mätningen som gjordes 2012 då antalet skräp per 10 kvadratmeter var 7,23. Den 
procentuella minskningen av skräpföremål, från 2012 till 2020, är på 43 procent. Målet som 
Kommunfullmäktige har satt upp är att nedskräpningen ska minska med 50 procent från 2012 till 2020, 
det målet har ännu inte uppnåtts. 

Ett kemikaliehanteringssystem, Chemgroup, är införskaffat från hösten 2020 och håller på att 
implementeras i Borås Stads organisation. Syftet med kemikaliehanteringssystemet är att ha kunskap 
om vilka kemikalier som hanteras inom organisationen och att i förlängningen fasa ut kemikalier som är 
farliga för människor och miljö. Det är Servicekontoret som förvaltar och driver systemet, kostnaden 
fördelas på alla förvaltningar och bolag i kommunkoncernen. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Enligt kommunallagens 8 kap 18 § skall årsredovisningen godkännas av Kommunfullmäktige. Det bör 
inte ske innan Kommunfullmäktige beslutat om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras nämnderna. 
Kommunfullmäktige skall också ta ställning till nämndernas budgetavvikelser. Nämndernas ekonomiska 
ansvar gäller över årsskiftet och eventuella budgetavvikelser, dvs resultatet efter kommunbidrag, skall 
föras över till nästkommande år som ackumulerade resultat. Detta gäller såväl över- som underskott. 
Beslut om resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behandlingen av årsredovisningen. 

Kommunfullmäktige beslutar: 

Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 130 695 000 kr överförs från tidigare år till 
2021 enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet Nämndernas resultat och verksamhet. 

Ej förbrukade investeringsmedel 2020 på sammanlagt 177 439 000 kronor omdisponeras från tidigare 
år till 2021 enligt Bilaga till årsredovisning, investeringar. 

Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2021 disponera 1 015 000 kr av sitt ackumulerade 
resultat till användning av klimatkompensationsfonden. 

Anmälningsärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2020 läggs till handlingarna. 

I övrigt godkänns Årsredovisning 2020 för Borås Stad. 

Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås 
Djurpark 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 läggs till handlingarna. 
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Stadsrevisionens sammanfattande 
bedömning av Borås Stads årsredovisning 
2020 
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att Borås Stads årsredovisning i huvudsak är upprättad 
enligt God redovisningssed, lagen om kommunal bokföring och redovisning, kommunallagen och 
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning. 
 
Resultat, ekonomisk ställning och räkenskaper redovisas på ett i huvudsak rättvisande sätt. Balanskravet 
är uppfyllt. Koncernperspektivet och de risker som finns i de kommunala koncernföretagen kan dock 
vägas in och beaktas i större utsträckning. 
 
I Borås Stads årsredovisning framhålls att den i första hand är ett analyserande beslutsunderlag för 
Kommunfullmäktige. Stadsrevisionen bedömer att andra viktiga användare, såsom kommuninvånare, 
organisationer, staten m.fl., i större utsträckning bör beaktas vid utformning av årsredovisningen. En 
tydligare struktur, analys och ökad tillgänglighet bör eftersträvas i årsredovisningen. Stadsrevisionen 
bedömer att denna utvecklingsprocess är väsentlig. 
 
När det gäller finansiella mål uppnås samtliga tre uppställda mål under året. Av Kommunfullmäktiges 
indikatorer uppnås inte 20 av 26 (77 %) målvärden. När det gäller Kommunfullmäktiges uppdrag har 
11 av 26 (42 %) uppdrag inte genomförts under året. Stadsrevisionen noterar att måluppfyllelsen 
avseende Kommunfullmäktiges indikatorer samt uppdrag försvårats med anledning av 
coronapandemin. Måluppfyllelse av Kommunfullmäktiges indikatorer och genomförande av 
Kommunfullmäktiges uppdrag bedöms fortfarande vara ett förbättringsområde. 
Förvaltningsberättelsens avsnitt om god ekonomisk hushållning ska innehålla en utvärdering gällande 
verksamhetsmål och uppdrag, vilket saknas. Borås Stad saknar därutöver riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning. 
 
Stadsrevisionen noterar att årsredovisningen har utvecklats i jämförelse med tidigare år. En fortsatt 
utveckling av årsredovisningen är enligt Stadsrevisionen av vikt för att tydliggöra kommunens 
utveckling för Kommunfullmäktige, kommuninvånare och andra intressenter. 
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ENKÄT: CORONAEFFEKTER PÅ BORÅS FÖRENINGSLIV 

 

Välkommen 

Det här är en enkät från Borås Stad för att förstå hur deltagande i föreningsaktiviteter på 

fritiden för unga mellan 10–18 år gamla har påverkats av Covid-19-pandemin.  

Först kommer här några frågor om hur många aktiviteter du deltar i och om ditt mående 

påverkats av pandemin. När du svarat på de frågorna, klicka på "Nästa" 

 

Vilket år är du född? 

(2003–2011) 

 

Vilket är ditt kön 

Kvinna/Man/Annat/Vill inte svara 

 

Hur många fritidsaktiviteter via en förening deltog du regelbundet i före pandemin 

(Exempelvis var du med i ett fotbollslag, en scout-förening och en kör räknas det som 3) 

0–8 / Fler än 8 / Vet inte 

 

Hur många av dessa deltar du fortfarande i (när pandemi-reglerna tillåter)? 

0–8 / Fler än 8 / Vet inte 

 

Om du har slutat med någon fritidsaktivitet du gick på innan pandemin, vad beror 

det på? 

Hittat en annan aktivitet/gör mer av annat – skriv vad 

Har inte längre råd 

Mina kompisar har slutat 

Jag var på väg att sluta redan innan pandemin 

Annan anledning – skriv varför 

Vet inte 

 

Hur har pandemin påverkat ditt allmänna mående?  

Jag mår… 
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Mycket sämre 

Sämre 

Lite sämre 

Likadant 

Lite bättre 

Bättre 

Mycket bättre 

 

Nu kommer några frågor där vi vill att du svarar utifrån en av dina fritidsaktiviteter i 

förening. Välj en av dina aktiviteter och svara på frågorna utifrån den 

 

Vilken aktivitet valde du att svara utifrån? 

(fritext) 

 

Innan pandemin, hur ofta deltog du i möte/träning/repetition med den här 

aktiviteten? 

1–3 per månad 

1 gång i veckan 

2–3 gånger i veckan 

4 eller fler gånger i veckan  

Vet inte 

 

Hur många år ungefär hade du sammanlagt ägnat dig åt aktiviteten när pandemin 

började mars 2020? 

Mindre än 1 år 

1–14 år 

15 år eller mer 

Vet inte  

 

Har du eller din förälder haft någon kontakt med aktivitetens ledare under 

pandemin?  Markera alla alternativ som stämmer. 

 

Nej, har inte haft någon kontakt 
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Ja, via SMS/mail 

Ja, via sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Snapchat) 

Ja, träffat dem i skolan eller annan mötesplats (t.ex. fritidsgården) 

Ja, träffat dem vid möte/träning för aktiviteten 

Ja, på annat sätt 

Vet inte 

 

Hur har du haft kontakt med andra som går på samma aktivitet under pandemin? 

Markera alla alternativ som stämmer 

Nej, har inte haft någon kontakt 

Ja, via SMS/mail 

Ja, via sociala medier (t.ex. Facebook, Instagram, Snapchat) 

Ja, träffat dem i skolan eller annan mötesplats (t.ex. fritidsgården) 

Ja, träffat dem vid möte/träning för aktiviteten 

Ja, på annat sätt 

Vet inte 

 

Hur mycket har du haft kontakt med föreningen/klubben under pandemin jämfört 

med innan? 

Mycket mer 

Mer 

Lite mer 

Lika mycket 

Lite mindre 

Mindre 

Mycket mindre 

Vet inte 

 

Pandemin har tvingat många fritidsaktiviteter att stänga ned eller annan 

förändring. Hur har det varit för din aktivitet? Den har varit… 

Igång som vanligt 

Mer sällan men regelbundet 

Mer sällan och oregelbundet (t.ex. växlat mellan nedstängt och igång) 
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Helt nedstängt 

Vet inte 

 

När aktiviteten har varit igång, har upplägget sett ut på samma sätt som innan 

pandemin? Markera alla alternativ som stämmer 

Ja, allt har varit igång som vanligt 

Nej, vi har träffats på nya sätt (t.ex. med färre personer eller träffats utomhus istället)  

Nej, det har varit träffar digitalt istället för att ses fysiskt 

Nej, jag har fått jobba mer med aktiviteten hemma på egen hand än tidigare 

Nej, annat 

Vet inte 

 

När pandemin är över och aktiviteten kan genomföras säkert, hur kommer du delta 

jämfört med innan pandemin? 

Kommer delta mycket mindre 

Kommer delta mindre 

Kommer delta lite mindre 

Kommer delta i samma utsträckning 

Kommer sluta 

Kommer delta lite mer 

Kommer delta mer 

Kommer delta mycket mer 

Vet inte 

 

Tack för ditt deltagande 



Minnesanteckningar Kommunala Fritidsrådet – nr 18. 

Närvarande; Håkan Eriksson, Magnus Sjödahl, Ronny Svensson, Jan Nilsson, Christer Lundberg, 
Berit Hallqvist, Tage Carlsson, Anita Zetterman samt Tommy Jingfors.   
Besök av Hans Andersson p 1 och Sofie Nelsén p 2. 
 
Tid; 2021-05-19 kl 15.30 – 16.35 

Välkommen 

Ordförande Håkan Eriksson hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat. 

1) Uppföljning av föreningsstödet under pandemin 

 

Hans Andersson hälsas välkommen och berättar om arbetet med föreningarna under 

pandemin. En föreningsenkät skickades ut under mars-20 för att efterfråga konsekvenser. 

Nu, ca ett år, senare börjar bilden klarna lite tydligare. De flesta föreningarna har klarat 

utmaningen väldigt bra. Vissa föreningar har avstått verksamhet på grund av 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

 

Föreningarnas största utmaning ligger i ett eventuellt förändrat beteende, där medlemmar 

lämnar föreningarna och slutar att träna och avstår medlemskap. Det finns en oro om 

man kan ”hämta hem” och lyckas få tillbaka medlemmarna. En annan utmaning är de 

föreningar som har kamp- och danssporter, som märker ett tapp av aktiva deltagare. I en 

jämförelse hösten-20 med hösten -19 finns en nedgång med 15-20% för 

ungdomsdeltagande. Tillsammans med RF/SISU och Kairos Future, gör vi nu en enkät 

till åldersgruppen, 10-18 år, för att efterfråga ungdomarnas egna upplevelser. Enkäten 

bifogas protokollet.   

 

På nämndens aprilmöte beslutades om kompensation till de föreningar som hyr  

verksamhetslokaler av Borås Stad, som exempelvis kampsportföreningar med flera 

(boxning, karate, skytte). Bevekelsegrunden är att föreningarna har blivit ”utestängda” 

från de kommunala lokalerna på grund av restriktionerna. Elitföreningar betalar ej 

matchhyra enligt taxan på grund av utebliven publik. Äldreföreningar har två bidrag, 

grundbidrag som grundar sig på antalet medlemmar samt lokalbidrag, från staden. Här får 

vi vara uppmärksamma på föreningarnas årsberättelser som kommer in den närmaste 

månaden, för att se hur vi kan utforma ett kompensationsstöd. 

 

 

2) Verksamheten på Träffpunkt Simonsland 

 

Ordförande hälsar Sofie Nelsén, enhetschef på Träffpunkten, välkommen till dagens 

möte. 

Sofie berättar om arbetet som pågår i huset med nya överenskommelser mellan 

civilsamhället och Borås Stad. Presentationen bifogas protokollet.  

 

 



3) Frågor från Fritidsrådet  

 

Tage informerar om ett ”nytänk” inom Föreningsrådet, där fokus kommer att ligga på 

arbetet med de små och medelstora föreningarna inom staden. Likaså kommer samverkan 

med studieförbunden att öka. Föreningsrådet vill också besöka fler föreningar och 

uppvakta om rådets nytta för föreningslivet. Att delta i upparbetade nätverk och sociala 

kluster är prioriterade insatser framöver. Föreningsrådet har också en förhoppning om att 

Föreningsgalan kan återuppstå till hösten. 

 

   

      4)   Nästa möte 

Onsdag den 15 september kl 16.30 på FOF:s kontor alt teams. 

      

      5)   Avslutning 

Håkan tackar för konstruktiva diskussioner och avslutar mötet. 

 

Bilaga;  

- enkät till unga 10-18 år under pandemin 

- Sofies presentation om verksamheten på Träffpunkt Simonsland 

 

För anteckningarna/Tommy Jingfors 

Sändlista; Borås Stad; Håkan Eriksson, Magnus Sjödahl, Ronny Svensson,  Jan Nilsson, Christer 

Lundberg och Lennart Brännmar. Föreningsrådet; Tage Carlsson, Berit Hallqvist, Anita 

Zetterman och Ulf Carlsson. 



TRÄFFPUNKT SIMONSLAND



Kommunfullmäktigbeslut 26 maj 2014
Dnr 2011/KS0458 293

1996 – GEMENSAMT HUS

SKAPA EN ATTRAKTIV 
MÖTESPLATS SOM 
GYNNAR SAMVEKAN OCH 
BRYTER ISOLERINGEN



Kommunfullmäktigbeslut 26 maj 2014
Dnr 2011/KS0458 293

• HUSMÖTE

– EN REPRESENTANT FRÅN VARJE FÖRENING

– CIRKA 12-15 PERONSER PÅ PLATS

– RÖSTAT OM OLIKA BESLUT

– DIALOG OM UTBUD CAFÉ

– DIALOG OM ÖPPETTIDER

– DIALOG RUNT ”HUSFRÅGOR”

• STUDIEBESÖK ÖREBRO OCH STOCKHOLM

– FÖRENINGSREPRESENTANTER



FÖRENINGSUTVECKLING 

september 2019

• ALLA FÖRENINGAR FICK INBJUDAN

• CIRKA 30-40 PERSONER VAR MED

• PRESENTATION AV OLLE MÖLLER FRÅN 

MALMÖ FÖRENINGSHUS

• ARBETSUTSKOTTET BILDAS oktober 2019

• 8 REPRESENTANTER 

• HAR FÖRENINGSANSVAR

• HAFT MÖTEN SEDAN 14 januari 2020



Grunden för samverkansavtalen

Uppdrag från Fritids-och 

folkhälsonämnden och 

förvaltningsledningen: 

• Erbjuda lokaler utan kostnad för föreningar 

och andra som medverkar till en rik fritid för 

alla och motverkar ofrivillig ensamhet  

• I samverkan medverka till att huset fylls av 

aktiviteter för boråsarna och är öppet dagar, 

kvällar och helger

• Uppdraget En rik fritid för alla och extra 

satsning för personer med 

funktionsnedsättning



Vilka möjligheter ger avtalen?

•Möjlighet att välja nivå på engagemang utifrån föreningens 
möjligheter och behov av lokaler
•Ett stort utbud av bokningsbara lokaler utan kostnad
•Gemensam marknadsföring och ”matchmaking”
•Större spridning av er förenings verksamhet och bättre 
möjligheterför boråsarna att hitta sin förening och aktivitet
•Få till stånd de evenemang som föreningen inte mäktar med i 
dagsläget genom ”matchmaking”
•Fler som tar ansvar och engagerar sig 



Nivå 1 –avtal för enskilda bokningar

•Personer/organisationer/föreningar som vill bokar 
lokaler vid enstaka tillfällen för att bedriva verksamhet i 
huset
•Har inget behov av egen lokal eller skåp för förvaring
•Upp till 10 tillfällen, sedan kliver man upp på nästa nivå
•Förhåller sig till husets regler för uthyrning med mera
•Ansvarig person utses



Nivå 2
•Förening/organisation som har upp till 20 aktiviteter om 
året

•Har inget behov av egen lokal 

•Håller två öppna aktiviteter per år, gärna i samverkan med 
andra föreningar



Nivå 3

•Föreningar/organisationer, mer än 20 aktiviteter 
om året
•Kan sitta i kontorslandskap tillsammans med andra 
föreningar och låna skåp till förvaring
•Bemannar kontorslandskapet, tillsammans med 
de andra föreningarna (gemensam öppettid ca 15 
tim/vecka)
•Håller fyra öppna aktiviteter per år, gärna i 
samverkan med andra föreningar/organisationer



Nivå 4

•Förening som har egen kontorslokal
Kontor vs förråd

•Kontoret bemannas 15 timmar per vecka, 
öppettider meddelas inför varje termin

•Håller åtta öppna aktiviteter per år, gärna i 
samverkan med andra föreningar



Hur går vi vidare?

•Vi redovisar era synpunkterna på mötet med  
Arbetsutskottet i nästa vecka.

•Vi återkopplar till nämnd och förvaltningsledning

•Ett ramavtal beslutas och föreningar som vill ha 
ytterligare dialog tar kontakt med oss
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Sammanträdesdatum 

2021-05-17 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr KUN 2021-00064 3.6.1.3 

Ansökan från Sensus om integrationsfrämjande 
aktiviteter - Starta allsångstradition 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beviljar studieförbundet Sensus 250 tkr i bidrag till 
integrationsfrämjande aktiviteter vid mötesplatserna i Borås i projektet Starta 
allsångstradition.  

Om pandemin medför att bidraget inte kan utnyttjas under 2021 kan dessa 
medel användas under 2022. Outnyttjat eller felaktigt använt bidrag återbetalas.  

Sensus uppmanas att delredovisa projektet senast november 2021, varpå 

Kulturnämnden tar beslut angående den del av ansökan som rör 2022.    

 

Jäv 

Catharina Rapp (C) är inte närvarande vid föredragningen samt beslutsfattandet 

av ärendet på grund av jäv. För Catharina Rapp (C) tjänstgör Farzaneh 

Ghasemi (C).   

 

Protokollsanteckning 

Valter Kotsalainen (SD) och Sverigedemokraterna lämnar en 

protokollsanteckning. Efter föredragning av ärendet väljer Valter Kotsalainen 

(SD) och Sverigedemokraterna att ta tillbaka protokollsanteckningen.   

Sammanfattning av ärendet 

Projektet syftar till att skapa allsångskvällar i samverkan med mötesplatserna på 
Kristineberg och Norrby, men också med serviceorterna samt organisationen 
kring Sommartorsdagarna i Borås. Projektet är en fristående utveckling av de 
tidigare projekt som genomförts av studieförbundet Sensus, Studieförbundet 
Vuxenskolan, Hemgården och entreprenören Charlotte Brorsson Trell.  

Med anledning av pandemin covid-19 vill projektet inleda allsångskvällar i 
mindre skala under 2021 och expandera under sommaren 2022 (under 
förutsättning att det åter blir möjligt att samla deltagare och publik).  

Projektet fortsätter att utveckla hållbarhetstanken genom musik och sång, med 
fokus på att utveckla strukturer och långsiktighet genom bred samverkan över 
staden. Projektet strävar efter att skapa samverkan i dialog med 
utvecklingsarbetet inom mötesplatserna och hållbarhetsarbetet i Borås generellt.  

Kulturnämnden beviljar Sensus 250 tkr i bidrag till projektet Starta 
allsångstradition. Summan betalas ut omgående. Om pandemin medför att 
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2021-05-17 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

bidraget inte kan utnyttjas under 2021 kan dessa medel användas under 2022. 
Outnyttjat eller felaktigt använt bidrag återbetalas.  

Sensus uppmanas att delredovisa projektet senast i november 2021, varpå 
Kulturnämnden tar beslut angående den del av ansökan som rör 2022. I 
redovisningen uppmanas Sensus att lägga särskild vikt vid att dokumentera de 
hinder och lösningar de identifierar under projektets gång, och att redovisa 
metod, resultat och hur arbetet har främjat ökad integration i Borås.    

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om Medel för integrationsfrämjande aktiviteter vid mötesplatserna: 
Starta allsångstradition när Borås firar 400 år! från studieförbundet Sensus 

2. Delredovisning, Träna svenska med sång och Ungdom möts på Hemgården.     

 
 
 
Vid protokollet 

 
Evelina Lövnord  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef   

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)  Lars Gustaf Andersson (L) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 20 maj 2021 

 
Evelina Lövnord    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar 
   
Evelina Lövnord 
 
 



 

 

Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
kultur@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Gerdien 
Handläggare 
033 357042 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 
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Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2021-00064 3.6.1.3 
 

  

 

Ansökan från Sensus om integrationsfrämjande 
aktiviteter - Starta allsångstradition 

Kulturnämndens beslut 
 Kulturnämnden beviljar studieförbundet Sensus 250 tkr i bidrag till 
integrationsfrämjande aktiviteter vid mötesplatserna i Borås i projektet Starta 
allsångstradition.  

Om pandemin medför att bidraget inte kan utnyttjas under 2021 kan dessa 
medel användas under 2022. Outnyttjat eller felaktigt använt bidrag återbetalas.  

Sensus uppmanas att delredovisa projektet senast november 2021, varpå 
Kulturnämnden tar beslut angående den del av ansökan som rör 2022.      

Ärendet i sin helhet 
Projektet syftar till att skapa allsångskvällar i samverkan med mötesplatserna på 
Kristineberg och Norrby, men också med serviceorterna samt organisationen 
kring Sommartorsdagarna i Borås. Projektet är en fristående utveckling av de 
tidigare projekt som genomförts av studieförbundet Sensus, Studieförbundet 
Vuxenskolan, Hemgården och entreprenören Charlotte Brorsson Trell.  
 
Planen är att göra tio allsångskvällar under somrarna 2021 och 2022, och att 
engagera bland annat förskolor och äldreboenden i att utforma repertoaren.  
Mötesplatserna från respektive stadsdel ska också synas i någon form på 
allsångsarrangemanget, till exempel genom medverkan av unga artister.  
 
Med anledning av pandemin covid-19 vill projektet inleda allsångskvällar i 
mindre skala under 2021 och expandera under sommaren 2022 (under 
förutsättning att det åter blir möjligt att samla deltagare och publik).  
 
Projektet fortsätter att utveckla hållbarhetstanken genom musik och sång, med 
fokus på att utveckla strukturer och långsiktighet genom bred samverkan över 
staden. Projektet strävar efter att skapa samverkan i dialog med 
utvecklingsarbetet inom mötesplatserna och hållbarhetsarbetet i Borås generellt.  
Genom tidigare projekt har mötesplatsernas möjligheter för samverkan 
utforskats, och utformas nu efter deras förutsättningar.  
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Projektet bedöms tillföra ett helhetsperspektiv och en viktig roll som förmår att 
sammanföra olika organisationer, verksamheter och individer i staden, och på 
så vis nå ut till en bred målgrupp.  
 
Ärendet har stämts av med Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Mötesplatser 
och öppen ungdomsverksamhet. I den mån samverkan önskas med Kultur- 
eller Fritids- och folkhälsoförvaltningens verksamheter uppmanas Sensus att i 
god tid kontakta respektive verksamhet och att ta fram formerna för samverkan 
i dialog med dessa.  

Kulturnämnden beviljar Sensus 250 tkr i bidrag till projektet Starta 
allsångstradition. Summan betalas ut omgående. Om pandemin medför att 
bidraget inte kan utnyttjas under 2021 kan dessa medel användas under 2022. 
Outnyttjat eller felaktigt använt bidrag återbetalas.  

Sensus uppmanas att delredovisa projektet senast i november 2021, varpå 
Kulturnämnden tar beslut angående den del av ansökan som rör 2022. I 
redovisningen uppmanas Sensus att lägga särskild vikt vid att dokumentera de 
hinder och lösningar de identifierar under projektets gång, och att redovisa 
metod, resultat och hur arbetet har främjat ökad integration i Borås. 

     

Beslutsunderlag 
1. Ansökan om Medel för integrationsfrämjande aktiviteter vid mötesplatserna: 
Starta allsångstradition när Borås firar 400 år! från studieförbundet Sensus 
2. Delredovisning, Träna svenska med sång och Ungdom möts på Hemgården.                               

Samverkan 
FSG 2021-05-11. 

Beslutet expedieras till 
1. Studieförbundet Sensus 
2. Fritids- och folkhälsoförvaltningen  
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 

 



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: xxx
Projekt nr: xxxxx

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum
Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-06-27 2019-08-20 2021-05-18 xxxx-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-06-27 2019-08-20 2021-05-18 xxxx-xx-xx

Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag 

Budget Budget
överslag

Budget
proj.fram

Budget
anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK
9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 293 850 311 650 Myndighetskostnader 170 170 7 200 0
9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 70 70 1 300
9641 8232, 8235   Markarbeten 9645 8045   Anslutningsavgifter 100 100 5 900
9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 820 820 3 930 0
9641 8312, 8315   VVS-arbeten 9651 8611,8615   Arkitekter 215 215 3 700
9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 110 110
9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult
9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 80 80
9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 75 75
9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult 100 100
9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 100 100
9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter 230
9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult 100 100
9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 10 10
9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning
9641 8432, 8435   Larminstallation 9651 8751,8755   Innemiljö
9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 30 30

Summa entreprenadutgift 293 850 311 650 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult
Summa byggherrekostnad 1 840 14 850 0 Kostnader för kontroll 100 100 580 0
Summa utgifter projektet 295 690 326 500 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 300
Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 100 100 280

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS
9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El
9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss

9652 8865   Kontroll Kök
9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark
9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 600 9652 8885   Kontroll Övrigt
9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 700 700 3 140
9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 50 50 0 0

Summa total för projektet 0 296 290 326 500 0 9852 8125   Ränta under byggtid 50 50
Yta m² BTA 0 14 500 14 986 9859 8135   Dröjsmålsräntor
Utgift total kr/m² BTA ########## 20 434 21 787 ########## Summa byggherrekostnad 1 840 1 840 14 850 0
Utgift entreprenad kr/m² BTA ########## 20 266 20 796 ##########

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



B1.4.1 Budgetsammanställning Projektnamn: xxx
Projekt nr: xxxxx

Utgift byggherre kr/m² BTA ########## 127 991 ##########

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 
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Datum 

2021-05-18 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2020-00230 2.6.1.1 

 

Jan-Erik Torild 
Handläggare 
033 357388 
 

 

 

Anslagsframställan för Ny skola Gässlösa 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 

tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens 

anslagsframställan avseende nyproduktion av Ny skola Gässlösa, Gässlösa 5:15.        

 

Projektets handläggning 

Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2018-2020 hemställt behovet av ny 

grundskola F-6 på Götaområdet. Fastigheten där det tidigare avloppsrenings-

verket ligger har bedömts som mest lämplig placering. Detta för att skapa 

grundskoleplatser inför kommande utbyggnad av stadsdelen Gässlösa samt 

närhet till Daltorpskolan varifrån verksamheterna F-6 flyttats.  

Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-10-22.  

Projektet har utökats i Grundskoleförvaltningens lokalbehovsplan till att även 

omfatta årskurs 7-9, grundsärskola och kommunikationsklass.  

Projektet finns med i Borås Stads förslag till investeringsbudget 2021 med en 

budget om 310 000 000 kr. 

 

Projektbeskrivning och mål 

Nuläge 

Utifrån den förstudie som arbetades fram ihop med verksamheten och arkitekt 

i tidigt skede har en systemhandlingsprojektering påbörjats hösten 2020, där 

verksamheten ihop med konsulter tagit fram lösningar för de mest 

ändamålsenliga lokalerna. En upphandling av samverkanspartner har 

genomförts under vintern för en totalentreprenad i samverkan. Under 

projekteringen har Stadsarkitekt och stadsantikvarie varit delaktiga för att ge ett 

stadsmässigt utseende och en modern utformning och gestaltning av skolan. 
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Även Borås Stads vision ”staden vid parken” har hanterats så det gröna stråkets 

sträckning förbi fastigheten har möjliggjorts.  

Mål 

Skolan kommer initialt dimensioneras för 3-parallellig F-6, 4-parallellig 7-9 samt 

grundsärskola för 50 elever och kommunikationsklass 1-9 för 50 elever. Ytor 

inomhus för elever är beräknat till ca 10 m² och för lekyta utomhus 20 m²/elev 

(F-6). Skolbyggnaden kommer byggas flexibel för att underlätta en omställning 

för hemvister mellan årskurs 1-6 och 7-9. Ett tillagningskök för 1000 elever är 

inräknat. Byggnaden får ett ”hjärta” mitt i huset kring en gradängtrappa, skolans 

scen och restaurang, med direkt koppling till huvudentré, administration och 

skolkafé. Huvudentrén placeras synlig från staden och Viskan. Byggnaden 

kommer att fokusera i hög grad på att hålla nere klimatavtrycken genom att 

försöka i största mån välja material med låg CO2 – påverkan som t ex. 

återbrukat fasadtegel. Byggnaden byggs enligt Borås stads krav på P-märkning, 

riktlinjer för VGR tillgänglighetskrav, låga energivärden och med effektiv 

solcellsanläggning.  

Skolbyggnaden kommer att byggas i tre plan med en yta på 12 103 m² BRA, 

samt en fullstor idrottshall i två plan på 2 126 m² BRA. Total BRA för projektet 

är 14 229 m². 

Totalt 14 986 m² BTA, fördelat på skolbyggnad 12 769 m² och idrottshall 2 217 

m². Ytan har ökat något med anledning av ändrad utformning av 

skolbyggnaden för att mer passa in i den stadsmässiga bilden samt 

verksamhetens behov.   

 

Konsekvensanalys lokaler 

Borås stad är i stort behov av att tillskapa elevplatser. Skolan ger ett 

nettotillskott av elevplatser, men kommer också att bli den permanenta skolan 

för de elever som idag har sina platser i modulskola Gässlösa (K2).  

Vi inflyttning kommer de kommunikationsklasser, som idag är inhyrda i lokaler 

på regementet, att flyttas till Ny skola Gässlösa.  

 

Tidplan 

Byggstart preliminärt oktober 2021 med preliminär inflyttning augusti 2023. 
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Ekonomi 

Projektets budget är baserad på framtaget riktpris.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 21 787 kronor. 

Projektet kommer att ha ett utökat anslag om 16,5 mkr. Från kostnads-

bedömningen i förstudien har en del förändringar skett och kalkylen för de 

ingående byggnadsdelarna preciserats. Större poster som påverkar 

projektbudgeten är utökad yta om ca 400 m², sämre grundläggnings-

förhållanden än antaget, satsningar på olika installationstekniska delar för lägre 

driftskostnad, förhöjd estetik och högre anslutningskostnader.  

 

Byggentreprenad                   311 650 000 kr             

Markentreprenad                 0 kr             

Projektering                 3 930 000 kr             

Kontroll och besiktning                580 000 kr             

Bygglov och anslutningsavgifter 7 200 000 kr  

Oförutsett  0 kr  

Bygg- & projektledningskostnad 3 140 000 kr  

Ränta under byggtid  0 kr  

Summa total för projektet exkl. moms   326 500 000 kr  

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2021 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  0 kr  

Befintlig driftskostnad  0 kr  

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 14 844 804 kr Ny eller tillägg för ombyggnad 

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 5 407 020 kr Som konsekvens av investering 

Avgående lokalkostnad för LFN - 867 000 kr Åkermans väg 6 

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad 19 384 824 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslår man avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden/verksamhetens hyra 

 År 2021 Förklaring 

Ny schablonhyra GRF Skola 15 056 132 kr 1244:- / Kvm 

Ny schablonhyra GRN idrottshall 1 322 372 kr 1244 :- 1063kvm 

Ny schablonhyra FOFN idrottshall 1 482 885 kr 1395:- 1063kvm 

Hyrestillägg av investeringen kr Avser anpassning 

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA  kr  

Total intäkt/hyra 17 861 389 kr  
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Hyresförändring för Borås Stad 

            År 2021  

Totalhyra 17 861 389 kr  

Befintlig schablonhyra - 0  kr  

Avgående hyra - 867 300 kr 
Åkermans väg 6, 
regementet 

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring  16 994 089 kr  

 

Reservation/protokollsanteckning 

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning som 

biläggs protokollet. 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

2. Budgetsammanställning 

3. Investeringskalkyl 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Grundskolenämnden 

3. Fritid- och folkhälsonämnden 

 

 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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§ 69 Dnr LFN 2020-00230 2.6.1.1 

Anslagsframställan för Ny skola Gässlösa 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden 
tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens 
anslagsframställan avseende nyproduktion av Ny skola Gässlösa, Gässlösa 5:15.  

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har i lokalresursplan 2018-2020 hemställt behovet av ny 
grundskola F-6 på Götaområdet. Fastigheten där det tidigare avloppsrenings-
verket ligger har bedömts som mest lämplig placering. Detta för att skapa 
grundskoleplatser inför kommande utbyggnad av stadsdelen Gässlösa samt 
närhet till Daltorpskolan varifrån verksamheterna F-6 flyttats.  

Lokalförsörjningsnämnden öppnade förstudiekonto 2019-10-22.  

Skolan kommer initialt dimensioneras för 3-parallellig F-6, 4-parallellig 7-9 samt 
grundsärskola för 50 elever och kommunikationsklass 1-9 för 50 elever.  

Byggstart preliminärt oktober 2021 med preliminär inflyttning augusti 2023. 

Projektets budget är baserad på framtaget riktpris.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 21 787 kronor.  

Reservation/protokollsanteckning 

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning som 
biläggs protokollet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

2. Budgetsammanställning 

3. Investeringskalkyl 

 



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning 
Version 5

Projekt Ny skola Gässlösa
Upphandlingsform ABT06
Objekts-/projektnr 62513  /
Färdigställt 2023-06-30
Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 
är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar 
och lekutrustning. 39 121 216 11,98% 39 121 216 11,98%

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0,00% 0,00%

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 
bjälklag, bärande väggar/pelare, 
takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar 
/ färdiga ytterväggsstommar med puts- 
tegelbeklädnad

59 654 680 18,27% 59 654 680 18,27%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-
sanering 0,00% 0,00%

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 
balkongerräcken, stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 
entrepartier och glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 
råspont, säkerhetsanordningar, 
takbryggor, stosar, hängrännor, 
beslagning. 45 510 912 13,94% 45 510 912 13,94%

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 
partier, sakvaror, köksinredningar, 
badrumsinredningar, övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

44 578 808 13,65% 44 578 808 13,65%

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, 
innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 
träfasader, ytskikt papp- och plåttak 24 252 343 7,43% 24 252 343 7,43%

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 
elanläggning och va-anläggning, 
undercentraler, hissinstallationer, kyla, 
storköksutrustning 74 632 220 22,86% 74 632 220 22,86%

8 Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 
torktumlare 2 116 345 0,65% 2 116 345 0,65%

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 
solceller, teleanläggning 8 202 720 2,51% 8 202 720 2,51% Delsumma

298 069 244

10 Övrigt post - fördelning Projektering 17 510 756 5,36% 17 510 756 5,36%

Bygg- och projektledning 3 140 000 0,96% 3 140 000 0,96%

Kreditivräntor 0 0,00% 0 0,00%

Myndighetskostnader 1 300 000 0,40% 1 300 000 0,40%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 580 000 0,18% 580 000 0,18%

Övrigt 0,00% 0,00% Delsumma

0,00% 0,00% 22 530 756

0,00% 0,00%

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 5 900 000 1,81% 5 900 000 1,81%

Produktionskostnad inkl 
energiåtgärder= 326 500 000 1,00 0 0 326 500 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 326 500 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -326 500 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos
Annan 

Finansiering 
( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 
2015-12-31 

För 
Komponents-
avskrivning

DEL 1 2020-10-05

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 
PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning 
Version 5

Projekt Ny skola Gässlösa
Upphandlingsform ABT06
Objekts-/projektnr 62513  / 0
Färdigställt 45107

 DEL 2 Fördelning komponenter för 
avskrivning
- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2020-10-05

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning
 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 
byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 
parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 
lekutrustning. 39 121 216

Marksanering Sanering förorenad mark 
( ska finansieras i driftbudget ) 0
Övrigt post - fördelning 2 957 134 42 078 349 30 1 402 612

3 Stomme / grund
 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 
väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 
ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 
puts- tegelbeklädnad

59 654 680
Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

0
Anslutningsavgifter

5 900 000
Övrigt post - fördelning 4 509 238 70 063 918 80 875 799

4 Tak, fasad, fönster
- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 
stuprör. 
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 
glaspartier. 
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 
säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 
hängrännor, beslagning.

45 510 912
Övrigt post - fördelning

3 440 124 48 951 037 30 1 631 701

5 Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning 
- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 
sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, 
övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

44 578 808
Övrigt post - fördelning

3 369 668 47 948 476 30 1 598 283

6 Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 
målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 
ytskikt papp-och plåttak 

24 252 343
Övrigt post - fördelning

1 833 210 26 085 553 20 1 304 278

7 Installationer; el, rör, 
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och 
va-anläggning, undercentraler, hissinstallationer, 
kyla, storköksutrustning

74 632 220
Övrigt post - fördelning

5 641 375 80 273 595 25 3 210 944

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
2 116 345

Övrigt post - fördelning
159 972 2 276 317 15 151 754

9 Tekniska installationer 
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 
teleanläggning 8 202 720
Övrigt post - fördelning

620 035 8 822 755 15 588 184

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan
Bygg- och projektledning ingår ovan
Kreditivräntor ingår ovan
Myndighetskostnader ingår ovan
Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan
Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 
FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

0
Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 326 500 000 Avskrivn/ år = 10 763 554 kr

Ränta = 1,25% Ränta = 4 081 250

Kapitalkostnad år 1= 14 844 804

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 
ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-
kostnad/år

Redovisad Total PK / 
prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 
år;



Protokollsanteckning                                Lokalförsörjningsnämnden 

                     2021-05-18 

 

 

 

 

Protokollsanteckning Ärende 12 - Anslagsframställning för ny skola Gässlösa 

 

Grundskolenämnden har beställt ny skola på Gässlösa samt ett antal ombyggnader och nya skolor 

och behöver titta på om ekonomin i nämnden klarar kommande schablonhyror, enligt 

internhyressystemet. 

 

För Allianspartierna - Moderaterna och Kristdemokraterna 

 

Nils-Åke Björklund (M) 

Jonas Garmarp (M) 

Emanuel Mäkinen (KD) 

Pirita Isegran (M) 

John Hansfeldt (KD) 

Viola Orbelin (M) 
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A300RWC5,2 m 2

A300
GRUPPRUM 8p

11,1 m 2

A300SAMTAL7,1 m 2

A300WC1,8 m 2

A300
BASRUM 30p
59,7 m 2

A300
BASRUM 30p
59,7 m 2

A300
BASRUM 30p
59,7 m 2

A300
FRITIDS TORG

31,7 m 2

A300
GRUPPRUM 8p

10,8 m 2

A300
GRUPPRUM 8p

10,8 m 2

A300
ATELJÉ/FRITIDS

71,1 m 2

A300
KAPPRUM Åk 4

57,1 m 2

A300FÖRRUM6,2 m 2

A300
PASS

7,2 m2

A300
FRD/KOP
9,8 m2
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A
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D
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G

6 st dubbelkrokar

A300
TORKRUM

6,3 m2

A300
TORKRUM

6,3 m2

A300
TRAPPHUS 5

6,7 m2

= Under Arbete
Område som fortfarande "rör dig"
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Eventuell placering av Kondesor
(om inte alternativet med borrhål
fungerar)
Kondensor ca 3000x2000
Förstärkning med skiva under
duk för bärning. Dörr/Lucka ut
från fläktrum (behövs ev ändå)
placeras helst inte för nära
takfor för då krävs ev räcke.
Avvakta resultat och placering
aggregat i fläktrum.
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TEKNIK
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24,9 m2
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TEKNIK

178,9 m2
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PASS

28,9 m2

A400
TEKNIK

168,2 m2
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Uppdaterad rekommendation om närvaro för ledamöter 
i Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i 
bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av 
Coronapandemin 
Den 18 mars 2020 kom partierna i Borås Stad överens om att minska antalet 
personer på sammanträden, 27 augusti 2020 kom en ny rekommendation. Den 
innebar då att sammanträden ska genomföras men utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Därefter den 4 november 2020, 
skickades den nu gällande rekommendationen ut. 

Coronapandemin är fortfarande aktuell och rekommendationen förlängs därför 
till den 15 september 2021. 

Förhoppningen att nya rekommendationer kan tillämpas för 
nämndsammanträden efter detta datum. 

Sammanträden  
Sammanträden ska i första hand ske helt digitalt.  

Digitalt 
Sammanträdet hålls helt digitalt med undantag för en representant från presidiet 
(förslagsvis ordförande) och en justeringsperson samt de tjänstepersoner som 
krävs. Fackliga företrädare bör ges möjlighet att närvara digitalt. 

I andra hands ska sammanträden genomföras i en kombination av fysiskt- och 
digital närvaro. 

Hybrid 
Sammanträda med ledarmöten/ersättare på plats samt ledarmöten/ersättare på 
distans. Salen för mötet bör garantera att avstånd kan hållas för de som är på 
plats. Närvaron från tjänstepersoner på sammanträdena ska också begränsas 
och i första hand ske digitalt. Fackliga företrädare bör dock ges möjlighet att 
närvara. 

Nämnden/bolaget ska besluta om hur sammanträden ska hållas utifrån de 
rekommendationer som finns. 
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Nämnder/bolag uppmanas fortsatt samverka kring lokaler som är anpassade 
för distanssammanträden. 

 
 
 
 

Ulf Olsson   Annette Carlson  
Socialdemokraterna Moderaterna 
 
 
Andreas Exner Ida Legnemark 
Sverigedemokraterna Vänsterpartiet 
 
 
Anna Svalander Tom Andersson 
Liberalerna  Miljöpartiet 
 
 
Kerstin Hermansson Niklas Arvidsson 
Centerpartiet  Kristdemokraterna 
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Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00208 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Tilläggsbudget 2 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2021. 

Nämnd    Ökat K-bidrag 

Grundskolenämnden   21,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,0 mnkr 

 

Följande nämnder får del av Borås stads tilldelning av riktade medel under 2021 

aviserade i regeringens vårproposition för 2021. 

Nämnd    Ökad intäkt 

Förskolenämnden   1,0 mnkr 

Grundskolenämnden   1,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,0 mnkr 

 

Grundskolenämnden tillåts nyttja 15 mnkr av sitt ackumulerade resultat under 

2021. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillåts nyttja 3,5 mnkr av sitt 

ackumulerade resultat under 2021. 

Förskolenämnden tillåts nyttja 2,5 mnkr av sitt ackumulerade resultat under 

2021. 

 

Ärendet i sin helhet 

I den senaste skatteunderlagsprognosen som kom i slutet av april har 

prognosen för skatteintäkterna förbättrats med +17 mnkr för 2021 och +32 

mnkr för 2022. Tack vare detta förbättrade finansiella läge under 2021 föreslår 

Kommunstyrelsen att några nämnder får utökade kommunbidrag som är att 

betrakta som en generell nivåhöjning. Utöver det föreslår regeringen i sin 

vårproposition ytterligare tillskott till Barn och utbildning som kan uppskattas 
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till ca 4,0 mnkr för Borås del. Det nya föreslagna riktade tillskottet är liksom 

tidigare beslut om den s.k. ”Skolmiljarden” ett tillfälligt statsbidrag och inte 

någon nivåhöjd finansiering. De nämnder som nu förslås att få ta del av detta 

måste därför planera för att medlen är en engångsutbetalning i detta läge. 

Följande nämnder föreslås få utökade Kommunbidrag för 2021 och del av 

föreslagna riktade medel i regeringens vårproposition. 

Nämnd Ökat K-bidrag Intäkt riktade medel till 

Barn och utbildning i 

vårpropositionen 

Förskolenämnden  1,0 mnkr 

Grundskolenämnden 21,0 mnkr 1,0 mnkr 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

5,0 mnkr 2,0 mnkr 

  - 

SUMMA 26,0 mnkr 4,0 mnkr 

 

Då de sammantagna anpassningarna på de enskilda grundskoleenheterna 

uppgår till 30.7 mnkr föreslår kommunstyrelsen att, utöver de 21 mnkr, att 

Grundskolenämnden tillåts nyttja 15 mnkr av sitt ackumulerade resultat för att 

bland annat möta de anpassningskrav som ställts mot nämnden. Detta i ett led 

att bearbeta den utbildningsskuld som ackumulerats, men även till följd av en 

ökad belastning på elevhälsan kommer att uppstå i och med att den ökade 

psykiska ohälsan bland barn och unga ökar.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillåts nyttja 3,5 mnkr av sitt 

ackumulerade resultat för att möta utbildningsskulden, den psykiska ohälsan 

samt att stärka arbetet kring elever som riskerar att gå ur gymnasieskolan med 

inkompletta betyg. 

 

Förskolenämnden har inkommit med en begäran om att nyttja delar av sitt 

ackumulerade resultat, för att finansiera den extra utbetalning som görs inom 

läraravtalet.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 

   

för Sverigedemokraterna, 

Andreas Exner (SD)   

Kommunalråd   
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§ 99 Dnr KS 2021-00208 1.2.4.1 

Tilläggsbudget 2 2021 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2021, nr 74, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2021. 

Nämnd    Ökat K-bidrag 

Grundskolenämnden   21,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,0 mnkr 

 

Följande nämnder får del av Borås Stads tilldelning av riktade medel under 
2021 aviserade i regeringens vårproposition för 2021. 

Nämnd    Ökad intäkt 

Förskolenämnden   1,0 mnkr 

Grundskolenämnden   1,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,0 mnkr 

Utöver föreslagna tilläggsanslag beviljas Grundskolenämnden, 
Förskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden möjligheten 
att fritt använda sitt ackumulerade resultat. Nämnderna skall i sådana fall 
rapportera till Kommunstyrelsen i vilken omfattning som detta planeras.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-05-17, § 220 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2021. 

Nämnd    Ökat K-bidrag 

Grundskolenämnden   21,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,0 mnkr 
 
Följande nämnder får del av Borås Stads tilldelning av riktade medel under 
2021 aviserade i regeringens vårproposition för 2021. 
Nämnd    Ökad intäkt 
Förskolenämnden   1,0 mnkr 
Grundskolenämnden   1,0 mnkr 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,0 mnkr     
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Sammanfattning av ärendet 
I den senaste skatteunderlagsprognosen som kom i slutet av april har 
prognosen för skatteintäkterna förbättrats med +17 mnkr för 2021 och +32 
mnkr för 2022. Tack vare detta förbättrade finansiella läge under 2021 föreslår 
Kommunstyrelsen att några nämnder får utökade kommunbidrag som är att 
betrakta som en generell nivåhöjning. Utöver det föreslår regeringen i sin 
vårproposition ytterligare tillskott till Barn och utbildning som kan uppskattas 
till ca 4,0 mnkr för Borås del. Det nya föreslagna riktade tillskottet är liksom 
tidigare beslut om den s.k. ”Skolmiljarden” ett tillfälligt statsbidrag och inte 
någon nivåhöjd finansiering. De nämnder som nu förslås att få ta del av detta 
måste därför planera för att medlen är en engångsutbetalning i detta läge. 
 
Följande nämnder föreslås få utökade Kommunbidrag för 2021 och del av 
föreslagna riktade medel i regeringens vårproposition. 
 
Nämnd  Ökat K-bidrag Intäkt riktade medel till  
    Barn och utbildning i  
    vårpropositionen 
 
Förskolenämnden   1,0 mnkr 
Grundskolenämnden 21,0 mnkr  1,0 mnkr 
Gymnasie- och Vuxen- 5,0 mnkr  2,0 mnkr 
utbildningsnämnden 
    - 
SUMMA  26,0 mnkr  4,0 mnkr  
 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
 

Propositionsordning 
 
Ordföranden Ulrik Nilsson (M) frågar Kommunfullmäktige om ärendet kan 
behandlas på dagens sammanträde. Svaret är ja. 
 

Yrkanden 
Ulf Olsson (S), Andreas Exner (SD), Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson 
(M), Anna Svalander (L), Kerstin Hermansson (C), Lennart Andreasson (V), 
Kjell Hjalmarsson (MP) och Ulf Sjösten (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Ulf Olsson (S) yrkar på följande tilläggsyrkande: ”Utöver föreslagna tilläggs-
anslag beviljas Grundskolenämnden, Förskolenämnden och Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden möjligheten att fritt använda sitt ackumulerade 
resultat. Nämnderna skall i sådana fall rapportera till Kommunstyrelsen i vilken 
omfattning som detta planeras”. 
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Kristian Silbvers (SD), Ulf Sjösten (M), Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) yrkar bifall till Ulf Olsson (S) tilläggsyrkande. 
 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Ulf Olssons (S) 
tilläggsyrkande och finner sistnämnda proposition med övervägande ja 
besvarad. 
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 Kommunfullmäktige 

 

Tilläggsbudget 2 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2021. 

Nämnd    Ökat K-bidrag 

Grundskolenämnden   21,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,0 mnkr 

 

Följande nämnder får del av Borås stads tilldelning av riktade medel under 2021 

aviserade i regeringens vårproposition för 2021. 

Nämnd    Ökad intäkt 

Förskolenämnden   1,0 mnkr 

Grundskolenämnden   1,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,0 mnkr 

 

Grundskolenämnden tillåts nyttja 15 mnkr av sitt ackumulerade resultat under 

2021. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillåts nyttja 3,5 mnkr av sitt 

ackumulerade resultat under 2021. 

 

Ärendet i sin helhet 

I den senaste skatteunderlagsprognosen som kom i slutet av april har 

prognosen för skatteintäkterna förbättrats med +17 mnkr för 2021 och +32 

mnkr för 2022. Tack vare detta förbättrade finansiella läge under 2021 föreslår 

Kommunstyrelsen att några nämnder får utökade kommunbidrag som är att 

betrakta som en generell nivåhöjning. Utöver det föreslår regeringen i sin 

vårproposition ytterligare tillskott till Barn och utbildning som kan uppskattas 

till ca 4,0 mnkr för Borås del. Det nya föreslagna riktade tillskottet är liksom 

tidigare beslut om den s.k. ”Skolmiljarden” ett tillfälligt statsbidrag och inte 
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någon nivåhöjd finansiering. De nämnder som nu förslås att få ta del av detta 

måste därför planera för att medlen är en engångsutbetalning i detta läge. 

Följande nämnder föreslås få utökade Kommunbidrag för 2021 och del av 

föreslagna riktade medel i regeringens vårproposition. 

 

Nämnd Ökat K-bidrag Intäkt riktade medel till 

Barn och utbildning i 

vårpropositionen 

Förskolenämnden  1,0 mnkr 

Grundskolenämnden 21,0 mnkr 1,0 mnkr 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

5,0 mnkr 2,0 mnkr 

  - 

SUMMA 26,0 mnkr 4,0 mnkr 

 

 

Då de sammantagna anpassningarna på de enskilda grundskoleenheterna 

uppgår till 30.7 mnkr föreslår kommunstyrelsen att, utöver de 21 mnkr, att 

Grundskolenämnden tillåts nyttja 15 mnkr av sitt ackumulerade resultat för att 

bland annat möta de anpassningskrav som ställts mot nämnden. Detta i ett led 

att bearbeta den utbildningsskuld som ackumulerats, men även till följd av en 

ökad belastning på elevhälsan kommer att uppstå i och med att den ökade 

psykiska ohälsan bland barn och unga ökar.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillåts nyttja 3,5 mnkr av sitt 

ackumulerade resultat för att möta utbildningsskulden, den psykiska ohälsan 

samt att stärka arbetet kring elever som riskerar att gå ur gymnasieskolan med 

inkompletta betyg. 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 

   

 

för Sverigedemokraterna, 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 
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Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00208 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Tilläggsbudget 2 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2021. 

Nämnd    Ökat K-bidrag 

Grundskolenämnden   21,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,0 mnkr 

 

Följande nämnder får del av Borås stads tilldelning av riktade medel under 2021 

aviserade i regeringens vårproposition för 2021. 

Nämnd    Ökad intäkt 

Förskolenämnden   1,0 mnkr 

Grundskolenämnden   1,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,0 mnkr 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 

förmån för sitt tilläggsyrkande. 

 

 

Ärendet i sin helhet 

I den senaste skatteunderlagsprognosen som kom i slutet av april har 

prognosen för skatteintäkterna förbättrats med +17 mnkr för 2021 och +32 

mnkr för 2022. Tack vare detta förbättrade finansiella läge under 2021 föreslår 

Kommunstyrelsen att några nämnder får utökade kommunbidrag som är att 

betrakta som en generell nivåhöjning. Utöver det föreslår regeringen i sin 

vårproposition ytterligare tillskott till Barn och utbildning som kan uppskattas 

till ca 4,0 mnkr för Borås del. Det nya föreslagna riktade tillskottet är liksom 

tidigare beslut om den s.k. ”Skolmiljarden” ett tillfälligt statsbidrag och inte 

någon nivåhöjd finansiering. De nämnder som nu förslås att få ta del av detta 

måste därför planera för att medlen är en engångsutbetalning i detta läge. 
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Följande nämnder föreslås få utökade Kommunbidrag för 2021 och del av 

föreslagna riktade medel i regeringens vårproposition. 

 

Nämnd Ökat K-bidrag Intäkt riktade medel till 

Barn och utbildning i 

vårpropositionen 

Förskolenämnden  1,0 mnkr 

Grundskolenämnden 21,0 mnkr 1,0 mnkr 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

5,0 mnkr 2,0 mnkr 

  - 

SUMMA 26,0 mnkr 4,0 mnkr 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 

   

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

    

Magnus Widèn 

   Ekonomichef 

 

 



Fastighet Sjöbo Hus 1
Adress Sjöbo Torg 7-9
Hyresvärd AB Bostäder
Yta 1 440 kvm
Hyra 2 563 855 kr/år 1 780 kr/kvm
Index 60 % KPI
Avtalstid 30 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. inflytt 2022-10-01
Moms Exkl.
Anpassningar Kostnader för anpassningar tillkommer

Hyra Fritid- och Folkhälsonämnden
Klass Ny 
Schablonhyra 1 782kr/kvm 2021 års nivå
Årshyra 1 283 040 kr 50 % av ytan, 720 kvm

Hyra Kulturnämnden
Klass Ny 
Schablonhyra 1 782kr/kvm 2021 års nivå
Årshyra 1 283 040 kr 50 % av ytan, 720 kvm

Totalhyresintäkt  i årshyra 2 566 080 kr Schablonhyror

Hyran kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

Nytt hyresavtal, Lokalförsörjningnämnden
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§ 213 Dnr KS 2019-00740 1.2.4.0 

Avtalsförslag nytt hyresavtal Sjöbohuset från 
Lokalförsörjningsnämnden 

Kommunstyrelsens beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen: 
Hyresavtalsförslag Sjöbohuset från Lokalförsörjningsnämnden godkänns under 
förutsättning att Fritids-och folkhälsonämnden och Kulturnämnden godkänner 
detsamma. Avtalet sträcker sig under 30 år med en hyra år 1 på 2 564 000 
kronor.    
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår under förutsättning att Fritids-och 
folkhälsonämnden och Kulturnämnden godkänner avtalsförslaget om 
Sjöbohuset att godkänna detsamma. Avtalet skickas vidare till Kommun-
styrelsen för beslut. 
I Borås Stads budget för 2021 fastställs att ”En satsning är också Kraftsamling 
Sjöbo som under tre år varit ett förvaltningsövergripande projekt. Det kommer 
att genomföras i enlighet med intentionerna i projektet. Det generationsöver-
gripande huset ska fyllas med liv från morgon till kväll med kulturella, fysiska 
och sociala aktiviteter. För att förverkliga denna mötesplats och allaktivitetshus 
ska den bedrivas gemensamt av Mötesplats Sjöbo, biblioteket, fritidsgården, 
Medborgarlabbet och Föreningsalliansen. Den tidigare biograflokalen blir navet 
i detta samarbete. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och 
välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och 
fritidsutbud. 

Lokalförsörjningsnämnden har nu förhandlat fram ett avtalsförslag om ett 
ombyggt allaktivitetshus på Sjöbo Torg i enlighet med intentionerna i projektet. 
Den tillkommande hyra beräknas uppgå till ca 2,6 mnkr vilket är en ökning med 
2,0 mnkr jämfört med nuvarande inhyrning från AB Bostäder. Hyran kommer 
att delas lika mellan Fritids- och Folkhälsonämnden och Kulturnämnden. 
Finansieringen av den tillkommande hyran får hanteras i den förestående 
budgetprocessen. Fritids- och folkhälsonämnden angav i sitt budgetförslag för 
2021 att ambitionen är att själva finansiera den utökade hyran till 50% och 
resten i utökat kommunbidrag.  
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Beslutsunderlag 

1. Komplett förslag från Lokalförsörjningsnämnden inkl. hyresavtal, ritningar 
och projektbeskrivning från Fritids- och folkhälsonämnden. 
2. Protokollsanteckning M+KD i Lokalförsörjningsnämnden   
 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen  
beslutar: Hyresavtalsförslag Sjöbohuset från Lokalförsörjningsnämnden 
godkänns under förutsättning att Fritids-och folkhälsonämnden och Kultur-
nämnden godkänner detsamma. Avtalet sträcker sig under 30 år med en hyra år 
1 på 2 564 000 kronor. 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Hyresavtalsförslag Sjöbohuset från Lokalförsörj-
ningsnämnden godkänns under förutsättning att Fritids-och folkhälsonämnden 
och Kulturnämnden godkänner detsamma. Avtalet sträcker sig under 15 år, 
med option på ytterligare 15 år, med en hyra år 1 på 2 564 000 kronor, se bilaga. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Anderssons (MP) förslag 
och dels till Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
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§ 42 Dnr LFN 2021-00057 2.6.1.2 

Nyförhyrning Sjöbohuset 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Fritids-och folkhälsonämnden och Kulturnämnden 
godkänner avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna 
detsamma. Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån projektet Kraftsamling Sjöbo har Sjöbohuset tagits fram som förslag 
genom fastighetsägaren AB Bostäder. 

Kortförklaring av kraftsamling Sjöbo: 

Kraftsamlingen har som mål att utveckla Sjöbo till ett attraktivt och välmående 
område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 
Sjöbo ska utvecklas i medskapande med invånarna och verksamma på Sjöbo 
utifrån behov och intresse. 

Sjöbohuset kommer bland annat att bestå av bibliotek, mötesplats och 
fritidsgård, liknande Hässlehus som finns idag.  

 

Reservationer/protokollsanteckning 

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning som 
biläggs protokollet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag nytt hyresavtal  

2. Ritningar 

3. Skrivelse Mötesplats Sjöbo renovering och tillbyggnad 
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Avtalsförslag nytt hyresavtal Sjöbohuset från 

Lokalförsörjningsnämnden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Hyresavtalsförslag Sjöbohuset från Lokalförsörjningsnämnden godkänns under 

förutsättning att Fritids-och folkhälsonämnden och Kulturnämnden godkänner 

detsamma. Avtalet sträcker sig under 15 år, med option på ytterligare 15 år, 

med en hyra år 1 på 2 564 tkr.    

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår under förutsättning att Fritids-och 

folkhälsonämnden och Kulturnämnden godkänner avtalsförslaget om 

Sjöbohuset att godkänna detsamma. Avtalet skickas vidare till 

Kommunstyrelsen för beslut. 

I Borås Stads budget för 2021 fastställs att ”En satsning är också Kraftsamling 

Sjöbo som under tre år varit ett förvaltningsövergripande projekt. Det kommer 

att genomföras i enlighet med intentionerna i projektet. Det 

generationsövergripande huset ska fyllas med liv från morgon till kväll med 

kulturella, fysiska och sociala aktiviteter. För att förverkliga denna mötesplats 

och allaktivitetshus ska den bedrivas gemensamt av Mötesplats Sjöbo, 

biblioteket, fritidsgården, Medborgarlabbet och Föreningsalliansen. Den 

tidigare biograflokalen blir navet i detta samarbete. Visionen är att utveckla 

Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående område som sjuder av positiva 

initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 

Lokalförsörjningsnämnden har nu förhandlat fram ett avtalsförslag om ett 

ombyggt allaktivitetshus på Sjöbo Torg i enlighet med intentionerna i projektet. 

Den tillkommande hyra beräknas uppgå till ca 2,6 mnkr vilket är en ökning med 

2,0 mnkr jämfört med nuvarande inhyrning från AB Bostäder. Hyran kommer 

att delas lika mellan Fritids- och Folkhälsonämnden och Kulturnämnden. 

Finansieringen av den tillkommande hyran får hanteras i den förestående 

budgetprocessen. Fritids- och folkhälsonämnden angav i sitt budgetförslag för 

2021 att ambitionen är att själva finansiera den utökade hyran till 50% och 

resten i utökat kommunbidrag. 
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Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

2. Komplett förslag från Lokalförsörjningsnämnden inkl. hyresavtal, ritningar 

och projektbeskrivning från Fritids- och folkhälsonämnden. 

3. Protokollsanteckning M+KD i Lokalförsörjningsnämnden 

  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Kulturnämnden 

4. AB Bostäder 

 

 

För Sverigedemokraterna, 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 



Från: LN.diarium@boras.se 
Skickat: den 29 mars 2021 09:13 
Till: Kommunstyrelsen Diarium; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; 

Kulturnämnden Diarium 
Ämne: Protokollsanteckning M + KD - Nyförhyrning Sjöbohuset 
Bifogade filer: Protokollsanteckning M + KD - Nyförhyrning Sjöbohuset.docx 
 

Hej, 

  

Översänder protokollsanteckning till ärende Nyförhyrning Sjöbohuset som expedierades fredag 

26/3. Enligt uppdrag. 

  

Med vänlig hälsning 

  

Malin Grahmstad 

Nämndsekreterare 

........................................................ 

  

Borås Stad 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Sturegatan 36 

501 80 Borås  

033-357685 



Protokollsanteckning 

Lokalförsörjningsnämnden 

2021-03-23 

 

 

 

Protokollsanteckning: Nyförhyrning Sjöbohuset 

 

Återigen föreslås ett 30-årigt hyresavtal med AB Bostäder. Det är svårt att se varför kommunens 

eget bolag ska ställa så högt ställda krav vid kommuninterna avtal. En mer välavvägd lösning hade 

varit att skriva avtal på 15 år, med option på ytterligare 15 år. Det hade givit bättre förutsättningar 

att planera verksamheten och minskat riskerna för ett långfristigt hyresavtal, som inte 

överensstämmer med de föränderliga behov verksamheten har under samma tidsperiod.  

 

För Allianspartierna - Moderaterna och Kristdemokraterna 

Nils-Åke Björklund (M) 

Jonas Garmarp (M) 

Emanuel Mäkinen (KD) 

Pirita Isegran (M) 

John Hansfeldt (KD) 

Viola Orbelin (M) 
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Avtalsförslag nytt hyresavtal Sjöbohuset från 

Lokalförsörjningsnämnden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Hyresavtalsförslag Sjöbohuset från Lokalförsörjningsnämnden godkänns under 

förutsättning att Fritids-och folkhälsonämnden och Kulturnämnden godkänner 

detsamma. Avtalet sträcker sig under 30 år med en hyra år 1 på 2 564 tkr. 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 

förmån för sitt yrkande, se bilaga.     

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår under förutsättning att Fritids-och 

folkhälsonämnden och Kulturnämnden godkänner avtalsförslaget om 

Sjöbohuset att godkänna detsamma. Avtalet skickas vidare till 

Kommunstyrelsen för beslut. 

I Borås Stads budget för 2021 fastställs att ”En satsning är också Kraftsamling 

Sjöbo som under tre år varit ett förvaltningsövergripande projekt. Det kommer 

att genomföras i enlighet med intentionerna i projektet. Det 

generationsövergripande huset ska fyllas med liv från morgon till kväll med 

kulturella, fysiska och sociala aktiviteter. För att förverkliga denna mötesplats 

och allaktivitetshus ska den bedrivas gemensamt av Mötesplats Sjöbo, 

biblioteket, fritidsgården, Medborgarlabbet och Föreningsalliansen. Den 

tidigare biograflokalen blir navet i detta samarbete. Visionen är att utveckla 

Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående område som sjuder av positiva 

initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 

Lokalförsörjningsnämnden har nu förhandlat fram ett avtalsförslag om ett 

ombyggt allaktivitetshus på Sjöbo Torg i enlighet med intentionerna i projektet. 

Den tillkommande hyra beräknas uppgå till ca 2,6 mnkr vilket är en ökning med 

2,0 mnkr jämfört med nuvarande inhyrning från AB Bostäder. Hyran kommer 

att delas lika mellan Fritids- och Folkhälsonämnden och Kulturnämnden. 

Finansieringen av den tillkommande hyran får hanteras i den förestående 

budgetprocessen. Fritids- och folkhälsonämnden angav i sitt budgetförslag för 

2021 att ambitionen är att själva finansiera den utökade hyran till 50% och 

resten i utökat kommunbidrag. 
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Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

2. Komplett förslag från Lokalförsörjningsnämnden inkl. hyresavtal, ritningar 

och projektbeskrivning från Fritids- och folkhälsonämnden. 

3. Protokollsanteckning M+KD i Lokalförsörjningsnämnden 

  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Kulturnämnden 

4. AB Bostäder 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Nyförhyrning Sjöbohuset 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Fritids-och folkhälsonämnden och Kulturnämnden 

godkänner avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna 

detsamma. Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.            

Ärendet i sin helhet 

Utifrån projektet Kraftsamling Sjöbo har Sjöbohuset tagits fram som förslag 
genom fastighetsägaren AB Bostäder. 

Kortförklaring av kraftsamling Sjöbo: 

Kraftsamlingen har som mål att utveckla Sjöbo till ett attraktivt och välmående 
område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 
Sjöbo ska utvecklas i medskapande med invånarna och verksamma på Sjöbo 
utifrån behov och intresse. 

Sjöbohuset kommer bland annat att bestå av bibliotek, mötesplats och 
fritidsgård, liknande Hässlehus som finns idag.            

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag nytt hyresavtal  

2. Ritningar 

3. Skrivelse Mötesplats Sjöbo renovering och tillbyggnad 

                                

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Kulturnämnden 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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§ 214 Dnr KS 2021-00268 3.6.7.0 

Intresseförfrågan om att arrangera SM-veckan vinter 
2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ser positivt på att få arrangera en fullskalig SM-vecka vinter 
2025. Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att å stadens vägnar skicka 
in en ny ansökan till Riksidrottsförbundet som uppfyller evenemangets aktuella 
kriterier samt huvudidrotten längdskidors kravspecifikation.        

Sammanfattning av ärendet 

Den 11 november 2020 tog Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Television 
(SVT) och Borås Stad ett gemensamt beslut om att ställa in SM-veckan vinter, 
2-7 februari 2021 i Borås. Bakgrunden till beslutet var en accelererande smitt-
spridning av covid-19. Såväl Folkhälsomyndigheten som Västra Götalands-
regionens smittskyddsenhet gav en bestämd avrådan från att genomföra 
evenemanget.  

På ett möte med SM-veckans nationella styrgrupp (RF och SVT) den 28 januari 
2021 beslutades att ge Riksidrottsförbundet i uppdrag att undersöka intresset 
hos Borås Stad att istället stå som värd för SM-veckan vinter 2025. 

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på Riksidrottsförbundets förfrågan 
om att Borås får arrangera SM-veckan 2025 och föreslår Kommunstyrelsen att 
bekräfta erbjudandet. Fritids- och folkhälsonämnden kan också, på Kommun-
styrelsens anmodan, förbereda en formell ansökan som uppfyller evenemangets 
kriterier.  

Beslutsunderlag 

1. Intresseförfrågan från Riksidrottsförbundet 

2. Fritids- och folkhälsonämndens beslut   
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Intresseförfrågan om att arrangera SM-veckan vinter 

2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ser positivt på att få arrangera en fullskalig SM-vecka vinter 

2025. Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att å stadens vägnar skicka 

in en ny ansökan till Riksidrottsförbundet som uppfyller evenemangets aktuella 

kriterier samt huvudidrotten längdskidors kravspecifikation.        

Ärendet i sin helhet 

Den 11 november 2020 tog Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Television 

(SVT) och Borås Stad ett gemensamt beslut om att ställa in SM-veckan vinter, 

2-7 februari 2021 i Borås. Bakgrunden till beslutet var en accelererande 

smittspridning av covid-19. Såväl Folkhälsomyndigheten som Västra 

Götalandsregionens smittskyddsenhet gav en bestämd avrådan från att 

genomföra evenemanget.  

På ett möte med SM-veckans nationella styrgrupp (RF och SVT) den 28 januari 

2021 beslutades att ge Riksidrottsförbundet i uppdrag att undersöka intresset 

hos Borås Stad att istället stå som värd för SM-veckan vinter 2025. 

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på Riksidrottsförbundets förfrågan 

om att Borås får arrangera SM-veckan 2025 och föreslår Kommunstyrelsen att 

bekräfta erbjudandet. Fritids- och folkhälsonämnden kan också, på 

Kommunstyrelsens anmodan, förbereda en formell ansökan som uppfyller 

evenemangets kriterier. 

Beslutsunderlag 

1. Intresseförfrågan från Riksidrottsförbundet 

2. Fritids- och folkhälsonämndens beslut   

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 
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Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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§ 218 Dnr KS 2021-00221 1.2.3.2 

Uppföljning intern kontrollplan 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Godkänna redovisning av intern kontroll 2020. 

Uppmana nämnderna att förbättra analyser och slutsatser av uppföljningen 
samt att arbeta i enlighet med anvisningarna för intern kontroll i Stratsys.        

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 
årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommun-
styrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2020 års plan.                      

Beslutsunderlag 

1. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-18
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Uppföljning intern kontrollplan 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

 att godkänna redovisning av intern kontroll 2020. 

 att uppmana nämnderna att förbättra analyser och slutsatser av 

uppföljningen samt att arbeta i enlighet med anvisningarna för intern 

kontroll i Stratsys. 

        

Sammanfattning 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 

årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 

Kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2020 års 

plan.        

               

Ärendet i sin helhet 

Inledning 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas 

uppföljningar av intern kontroll år 2020 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är 

Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna 

kontrollen i Borås Stad. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att utforma en 

god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler och 

anvisningar för den interna kontrollen ska dokumenteras och antas av 

nämnden. Resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 

nämnden skall därefter rapporteras till Kommunstyrelsen. 

 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 

syftar bland annat till att: 

 säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. 
 säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut. 
 minimera risker, säkra system och rutiner. 
 trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 
 säkra en rättvisande redovisning. 
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 skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 
 

Utvärdering av uppföljning 2020  

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 

årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 

Kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2020 års 

plan. 

 

Resultatet av utvärderingen visar att det finns en stor variation på nämndernas 

uppföljningar. Några nämnder har inte följt upp alla kontrollmoment som stod 

i planen för 2020. Flera uppföljningar har heller inte gjorts enligt angiven 

kontrollmetod. Vidare så behöver analyser och slutsatser av uppföljningarna 

utvecklas och förbättras. Här avses främst att nämnderna behöver formulera 

vad resultatet av uppföljningen blev. Det behöver framgå tydligare vad man 

kom fram till för att kunna vidta relevanta åtgärder. Många brister i arbetet med 

den interna kontrollen kan också härledas till handhavande fel i anvisat system, 

Stratsys. De nämnder som kontinuerligt uppvisar brister i redovisningen av den 

interna kontrollen riskerar att i förlängningen få göra om eller komplettera 

uppföljningen, detta eftersom det blir omöjligt att se huruvida verksamheten 

hanterat de identifierade riskerna eller inte. 

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta arbetet med att förbättra 

analyser och slutsatser samt att arbeta i enlighet med anvisningarna för intern 

kontroll i Stratsys. 

 

Nämnderna har inte redovisat några större avvikelser i uppföljningarna och 

bedömningen är att det inte krävs några förändringar i övergripande rutiner. De 

avvikelser som har upptäckts vid kontrollerna har eller ska åtgärdas, berörd 

personal har informerats och aktuella rutiner har uppdaterats.  

 

Kommunstyrelsen anser att det är av stor vikt med en fungerande intern 

kontroll, därför kommer berörda tjänstepersoner att kallas till minst två 

utbildningstillfällen under året. 

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse 

2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-18

   

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 
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Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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§ 219 Dnr KS 2020-00309 2.6.4.0 

Revidering av Regler för internhyra 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna revidering av ”Regler för internhyra” samt ”Tillämpningsanvisningar 
regler för internhyra”.   

Nuvarande regler förlängs att gälla till och med 2021. Revideringen träder i kraft 
från och med 2022.           

 
I beslutet deltar inte Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
 

Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2016 om nya principer för 
internhyressystemet att gälla fr.o.m. 2017. Kommunstyrelsen fastställde därefter 
”Regler för internhyra”.   

I nuvarande regler finns angivet att de gäller till och med 2020 varför en 
revidering behöver genomföras. Bedömningen är att de förändringar som 
föreslås inte avviker från Kommunfullmäktiges principbeslut. 

Vid revidering av Regler för internhyra har en uppdelning genomförts av 
befintligt regelverk till två dokument:  Regler för internhyra och Tillämpnings-
anvisningar regler för internhyra. För att tydliggöra vilka kostnader och lokaler 
som omfattas av internhyressystemet har även en sammanställning över 
Lokalförsörjningsnämndens finansiering tagits fram. 

Regler för internhyra, förändringar 

En del av de förändringar som finns föreslagna är att lokaler ska betraktas 
tillhöra hyresnivån ”ny” i 15 år. Lokalbanken blir mer avgränsad angående vilka 
slags objekt som ska ingå i samt att lokalbanken delvis ska finansieras av 
schablonhyra. Hyresintäkterna har under åren 2018 – 2020 uppräknats med det 
omräkningstal som tillämpas vid ramuppräkning av övriga kostnader. Detta 
omräkningstal ska i fortsättningen fastställas årligen. Nivåförändringar av 
lokalhyran ska kunna ske av särskilda skäl, exempelvis om nytillkomna objekt 
innebär att verkliga kostnader ökar väsentligt mer än schablonhyrans upp-
räkning. Denna nivåförändring kan ske genom motsvarande höjning av berörd 
verksamhetsnämnds kommunbidrag. Om inte så är fallet ska verksamhets-
nämnderna ha en förutsägbarhet i kostnadsutvecklingen under minst en 
treårsperiod. Principen att enstaka rum ska kunna återlämnas gäller fortfarande, 
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men i det nya förslaget ska lokalen kunna vara uthyrningsbar till annan 
verksamhet. 

I tillämpningsanvisningarna har förtydliganden, information om Blå boken lagts 
till samt möjlighet till hyresbefrielse/nedsättning av hyra av särskilda skäl.                

Beslutsunderlag 

1. Regler för internhyra, förslag till ny version 

2. Tillämpningsanvisningar regler för internhyra 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-28 § 82 Internhyra - förslag till ett nytt 
system 

4. Regler för internhyra (beslut i Kommunstyrelsen 2016-05-16) 

5. Internhyressystem – Antagande av tillämpningsföreskrift (beslut i 
Kommunstyrelsen 2018-04-23) 

6. Förslag på förändring i internhyressystemet från Lokalförsörjningsnämnden 

7. Bilaga ”Finansiering Lokalförsörjningsnämnden”  

 

Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Godkänna revidering av ”Regler för internhyra” samt ”Tillämpnings-
anvisningar regler för internhyra”.   
Nuvarande regler förlängs att gälla till och med 2021. Revideringen träder i kraft 
från och med 2022.         
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Ärendet återremitteras till Lokalförsörjnings-
nämnden, med syftet att ta fram ett förslag där faktiska kostnader debiteras 
respektive verksamhet, med ett procentuellt påslag för att finansiera kostnader 
för outhyrda objekt, se bilaga. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels om ärendet skall avgöras idag och 
dels om ärendet skall återremitteras till Lokalförsörjningsnämnden och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. 
 

Beslut 

Kommunstyrelsens beslut: 

Ärendet skall avgöras idag. 
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Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 
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Internhyressystem – Antagande av 

tillämpningsföreskrift 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta ”Tillämpningsföreskrift – Placering av lokaler i 

hyresnivåer” enligt upprättat förslag.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen fick i beslut från Kommunfullmäktige 2016-04-28 

bemyndigande att besluta om det kompletta regelverket för Borås stads 

internhyressystem, samt besluta om tillämpningsföreskrifter i övrigt. Det 

gällande regelverket föreslås i detta ärende att kompletteras med en 

tillämpningsföreskrift gällande placering av lokaler i hyresnivåer. 

För närvarande tillämpar Borås stad två olika hyresnivåer för vilka olika mycket 

schablonhyra utgår, dessa är ”ny” och ”gammal”. Tillämpningsföreskriften tar 

sikte på vad som bör beaktas vid ombyggnation, tillbyggnation, om- och 

tillbyggnation samt efter vilken tid en lokal bör klassas om från ”ny” till 

”gammal”. Tillämpningsföreskriften finns bilagd denna skrivelse. 

Tillämpningsföreskriften har varit remitterad till Lokalförsörjningsnämnden 

som tillstyrker förslaget med kommentaren att nämnden ser positivt på att det 

finns riktlinjer som stöd för hur befintliga lokaler ska klassas.               

Beslutsunderlag 

1. Yttrande över remiss: Internhyra – Förslag till nytt system från 

Lokalförsörjningsnämnden, 2018-03-27 nr 230 

   

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

 

 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Placering av lokaler i hyresnivåer 

Bakgrund 

Som principiell grund gäller att internhyressystemet ska vara designat så att 

Stadens lokalkostnader över tid täcks med intäkter från de verksamheter som 

nyttjar beståndet. Det innebär att samtliga investeringsutgifter över tid bärs av 

verksamheterna i form av kapitalkostnader och majoriteten av övriga 

driftskostnader likaså. 

Utöver principen om självkostnad över tid gäller dessutom att 

fastighetsbeståndet delas in i lokalgrupper utefter verksamhetstyp och att varje 

lokalgrupp tilldelas minst en schablonhyra utifrån hyresnivåer som fastställs 

inom varje lokalgrupp baserat på objektens individuella ålder. 

Principen om hyresnivåer är central i att skapa mer direkta incitament inom 

internhyressystemet för att hushålla med investeringsmedel, utöver det som 

redan föreligger i att verksamheterna över tid alltid ska bära lokalbeståndets 

totala kostnader. 

När en lokal är nyproducerad är regelverket tydligt i att den då ska klassas som 

”Ny” inom sin lokalgrupp, och därför tilldelas den högsta schablonhyran för 

den gruppen. Däremot framgår inte när en befintlig lokal ska klassas om till 

antingen ”Ny” eller ”Gammal”, varför nedanstående skrivelse föreslås 

fastställas som tillämpningsföreskrift i dokumentet ”Regler för internhyra”. 

Följande tillämpningsföreskrift är framtagen i nära samarbete med 

Lokalförsörjningsförvaltningen. Utifrån föreskriften kommer förvaltningen 

också att ta fram kalkylunderlag i samband med varje om- och 

tillbyggnadsprojekt där bedömningen kring hyresnivå ska framgå. Dessa 

underlag bifogas respektive investeringsärende. 

Princip – Placering av lokaler i hyresnivåer 

Följande skrivelse är att se som riktlinjer för Lokalförsörjningsnämnden att 

tillämpa i sin uppgift att klassa lokalers hyresnivåer. I de eventuella fall där 

betydande avsteg görs från dessa riktlinjer ska det kommenteras i nämndens 

handlingar. 

Begreppsförklaring 

Med objekt menas hädanefter byggnad och/eller lokal i enlighet med 

Lokalförsörjningsnämndens objektsindelning. 

Med kontrakt menas hädanefter varje verksamhetsnämnds olika separata 

internhyreskontrakt, inom samtliga objekt, med Lokalförsörjningsnämnden. 
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Med bruksarea (BRA) menas bruksarean enligt definition i SS 021054:2009, 

hädanefter kallad ”bruksarea(n)”. 

Med tillgångens nettovärde menas objektets bokförda värde. I de fall olika 

kontrakt finns inom ett objekt är varje enskilt kontrakts nettovärde lika med 

produkten av bokfört värde och kontraktsandelen av objektet. 

Värdering 

Med stöd av Lokalförsörjningsnämndens reglemente 1§ första punkten, 

bemyndigas nämnden att med den grundläggande principen om 

självkostnadstäckning över tid som utgångspunkt, klassa respektive objekt och 

kontrakt i hyresnivåerna ”Ny” eller ”Gammal”. 

Underlag för värdering 

Vid om- och/eller tillbyggnation bör följande parametrar beaktas och värderas. 

Konsekvensen för lokalgruppens totala ekonomiska ställning bör särskilt 

beaktas när beslut om nivåindelning sker. 

1. Objektets och/eller kontraktets nya kvadratmeterpris per kvadratmeter mätt i 

BRA 

Efter avslutat projekt bör berört objekt och/eller kontrakt uppgraderas från 

”Gammal” till ”Ny” i de fall objektets/kontraktets faktiska kvadratmeterpris, 

baserat på bruksarean, nämnvärt avviker från berörd lokalgrupps 

schabloniserade kvadratmeterhyra för ”Gammal”. 

2. Objektets nya bokförda värde 

Efter avslutat projekt kan berört objekt och/eller kontrakt uppgraderas från 

”Gammal” till ”Ny” i de fall objektets/kontraktets bokförda värde ökar i stor 

omfattning efter slutredovisad investering. 

3. Objektets om- och/eller tillbyggda area 

Ett objekt och/eller kontrakt kan uppgraderas från ”Gammal” till ”Ny” i de fall 

projektet berör en stor del av objektets/kontraktets totala bruksarea. 

Från ”Ny” till ”Gammal” 

Ett objekt och/eller kontrakt bör nedgraderas när det har klassats som ”Ny” 

över tre justeringsperioder.  

Nedgradering bör inte ske av berört objekt/kontrakt i de fall ett eller flera 

projekt genomförts däri som, tillsammans under de senaste tre 

justeringsperioderna, uppfyller första punkten och/eller andra och tredje 

punkten i styckena ovan. 

I praktiken innebär ovanstående att ett objekt/kontrakt vari ingen investering 

skett, är klassat som ”Ny” i längst nio år och kortast sju år, beroende på när, 

under en justeringsperiod, objektet/kontraktet klassades till ”Ny”.  



Finansiering Lokalförsörjningsnämnden 
 

Finansieringsform  Typ av lokal, verksamhet eller specifik kostnad 
 

Internhyra ”internhyressystemet”  Verksamhetslokaler   

Grundnivå lokalbanken 
Med lokalbank avses de lokaler eller del av lokaler som finns 
tillgängliga och som går att hyra ut.  En höjning av schablonhyran med 
1 % skulle innebära ca 6 mnkr i nuläget. 

Återlämnade och vakanta externa lokaler under 
uppsägningstiden inkl. återställningskostnader.  
Berörd lokalgrupp belastas med kostnaderna.  

Lokalförsörjningsförvaltningens direkta arbete med 
verksamhetslokaler. 

 

Externhyra    Sociala boenden (uthyrning till brukare) 

   Externa hyresgäster inkl. kommunalförbund m.fl. 

 

Kommunbidrag, nettokostnader Differens pga. hyrestak sociala boenden 

   Kulturfastigheter 

   Strategiskt ägda fastigheter 

   Mark och fastighetsreserv 

   Övriga fastigheter (kolonilotter och civilförsvar m.fl) 

   Fastigheter under avyttring (försäljning eller rivning)* 

   Fastigheter under åtgärd 

Saneringsverksamhet 

Lokaler för evakuering 

Serveringar, personalkaffe m.m. 

Förtroendemän och central administration 

 

Hanteras i bokslut  Kostnader för fastigheter som uppstått efter 
Kommunstyrelsen beslut om försäljning                           
(efter förslag från Lokalförsörjningsnämnden) 

Kostnader för politiskt beslutade förstudier som avslutats 
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boras.se 
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033-35 70 00 vxl 
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Revidering av Regler för internhyra 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till Lokalförsörjningsnämnden, med syftet att ta fram ett 

förslag där faktiska kostnader debiteras respektive verksamhet, med ett 

procentuellt påslag för att finansiera kostnader för outhyrda objekt.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2016 om nya principer för 

internhyressystemet att gälla fr.o.m. 2017. Kommunstyrelsen fastställde därefter 

”Regler för internhyra”.   

I nuvarande regler finns angivet att de gäller till och med 2020 varför en 

revidering behöver genomföras. Bedömningen är att de förändringar som 

föreslås inte avviker från Kommunfullmäktiges principbeslut. 

Vid revidering av Regler för internhyra har en uppdelning genomförts av 

befintligt regelverk till två dokument:  Regler för internhyra och 

Tillämpningsanvisningar regler för internhyra. För att tydliggöra vilka kostnader 

och lokaler som omfattas av internhyressystemet har även en sammanställning 

över Lokalförsörjningsnämndens finansiering tagits fram. 

Kommunstyrelsen anser att även om intentionen med Kommunfullmäktiges 

beslut 2016-04-28 var att förenkla för förvaltningarna i att beräkna framtida 

lokalkostnader, så har systemet sina nackdelar. Lokaler av liknande storlek kan i 

verkligheten resultera i stora variationer, bland annat på grund av byggtekniska 

skäl. Beställarförvaltningar kan i och med dagens system även få projekt som i 

verkligheten innebär betydande merkostnader, vilket inte reflekteras i det 

debiterade beloppet från Lokalförsörjningsnämnden, varvid merkostnader i 

stället ackumuleras hos Lokalförsörjningsnämnden när dessa borde fördelas till 

tillhörande verksamhet. Detta leder även till att kostnaderna inte 

redovisningsmässigt blir korrekta, och att samtliga merkostnader hos 

Lokalförsörjningsnämnden måste finansieras på annat sätt. 

Kommunstyrelsen anser därmed att den faktiska kostnaden bör debiteras 

respektive verksamhet, där huvudansvaret för att hålla sig inom angivna ramar, 

och konsekvenserna av att inte fullfölja detta ansvar, tillfaller den verksamhet 

som beställer hos Lokalförsörjningsnämnden. 
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Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2016 om nya principer för 

internhyressystemet att gälla fr.o.m. 2017. Det nya internhyressystemet skulle 

bygga på förståelse, enkelhet och förutsägbarhet. Summan av hyrorna för alla 

lokaler skulle motsvara de totala kostnaderna hos lokalförvaltaren vilket innebar 

att självkostnadsprincipen fanns kvar på en övergripande nivå. 

Brukarnämnderna skulle få mer långsiktiga, förutsägbara förhållanden. Det 

skulle inte vara någon skillnad för brukarnämnderna om lokalen var ägd eller 

inhyrd. Likvärdiga lokaler skulle ha samma grundhyra. Detta skapades genom 

införande av schablonhyra. Lokalerna skulle delas in i grupper och 

differentieras i minst två nivåer.  

Ett annat av syftena var att Lokalförsörjningsnämnden skulle få ett fullständigt 

ansvar för kostnadssidan från att tidigare kunnat föra över i princip samtliga 

kostnader till brukaren. För att ge brukarnämnderna incitament att inte använda 

mer lokalyta än nödvändigt infördes möjlighet att lämna tillbaka lokaler. 

Kommunfullmäktige beslutade även att bemyndiga Kommunstyrelsen att fatta 

beslut om det kompletta regelverket för internhyressystemet samt att besluta 

om tillämpningsföreskrifter. 

Kommunstyrelsen fastställde den 16 maj 2016 ”Regler för internhyra” att gälla 

fr.o.m. 2017 års verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade 23 april 2018 anta 

”Tillämpningsföreskrift – Placering av lokaler i hyresnivåer”. Dessa regler och 

tillämpningsföreskrift ersätts med förslag till revidering av ”Regler för 

internhyra” samt ”Tillämpningsanvisningar regler för internhyra”. 

I nuvarande regler finns angivet att de gäller till och med 2020 varför en 

revidering behöver genomföras. I samband med denna revidering har det även 

framkommit behov av vissa andra förändringar. Men bedömningen är att 

förändringarna som föreslås inte avviker från Kommunfullmäktiges 

principbeslut. 

Vid revidering av Regler för internhyra har en uppdelning genomförts av 

befintligt regelverk till två dokument:  Regler för internhyra och 

Tillämpningsanvisningar regler för internhyra. För att tydliggöra vilka kostnader 

och lokaler som omfattas av internhyressystemet har även en sammanställning 

över Lokalförsörjningsnämndens finansiering tagits fram. 

Kommunstyrelsen anser att även om intentionen med Kommunfullmäktiges 

beslut 2016-04-28 var att förenkla för förvaltningarna i att beräkna framtida 

lokalkostnader, så har systemet sina nackdelar. Lokaler av liknande storlek kan i 

verkligheten resultera i stora variationer, bland annat på grund av byggtekniska 

skäl. Beställarförvaltningar kan i och med dagens system även få projekt som i 

verkligheten innebär betydande merkostnader, vilket inte reflekteras i det 

debiterade beloppet från Lokalförsörjningsnämnden, varvid merkostnader i 

stället ackumuleras hos Lokalförsörjningsnämnden när dessa borde fördelas till 

tillhörande verksamhet. Detta leder även till att kostnaderna inte 
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redovisningsmässigt blir korrekta, och att samtliga merkostnader hos 

Lokalförsörjningsnämnden måste finansieras på annat sätt. 

Kommunstyrelsen anser därmed att den faktiska kostnaden bör debiteras 

respektive verksamhet, där huvudansvaret för att hålla sig inom angivna ramar, 

och konsekvenserna av att inte fullfölja detta ansvar, tillfaller den verksamhet 

som beställer hos Lokalförsörjningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

1. Regler för internhyra, förslag till ny version 

2. Tillämpningsanvisningar regler för internhyra 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-28 § 82 Internhyra - förslag till ett 

nytt system 

4. Regler för internhyra (beslut i Kommunstyrelsen 2016-05-16) 

5. Internhyressystem – Antagande av tillämpningsföreskrift (beslut i 

Kommunstyrelsen 2018-04-23) 

6. Förslag på förändring i internhyressystemet från 

Lokalförsörjningsnämnden 

7. Bilaga ”Finansiering Lokalförsörjningsnämnden” 

  

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder i Borås Stad 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 



Från: LN.diarium@boras.se 
Skickat: den 20 mars 2020 12:36 
Till: Kommunstyrelsen Diarium 
Ämne: 2020-00054 Förslag på förändring i internhyressystemet LFN 
Bifogade filer: Förslag på förändring i internhyressystemet LFN.pdf 
 

Hej, 

  

Översänder förslag på förändring i internhyressystemet enligt uppdrag. 

  

Mvh Malin Grahmstad 
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POSTADRESS 
501 80 Borås 
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WEBBPLATS 
boras.se 

E-POST 
boras.stad@boras.se 

TELEFON 
033-35 70 00 vx 

FAX 
033-35 32 00 

   Kommunfullmäktige 
 
 

Internhyra - förslag till ett nytt system 
 
Kommunstyrelsen lägger nu fram ett förslag till nya principer för hur Lokalförsörj-
ningsnämnden tar betalt av verksamhetsnämnderna för de lokaler som dessa använ-
der, vanligen kallat internhyran. Bakgrund och förslag till de nya principerna framgår 
av en bilaga till denna skrivelse. De nya principerna skall gälla fr.o.m. 2017. 
 
Lokalförsörjningsnämnden har den 15 december 2015 yttrat sig över förslaget. Ytt-
randet biläggs.  Nämnden tillstyrker förslaget men redovisar vissa synpunkter, bl.a. att 
det återstår ett stort arbete på grund av att rutiner m.m. förändras. 
 
Avsikten är att fullmäktige nu fattar beslut om principerna för ett nytt internhyressy-
stem utifrån vad som framgår av bilagan. Dessa principer behöver kompletteras med 
fullständigt regelverk som utifrån principerna lägger fast detaljerade regler. Kommun-
styrelsen föreslår att styrelsen får ett bemyndigande att göra detta. Av dessa regler ska 
bl.a. framgå hur tilläggsarbeten i befintliga lokaler skall påverka hyran. 
 
Förslaget innehåller att alla lokaler indelas i grupper utifrån den verksamhet som bed-
rivs i lokalerna, t.ex. lokaler för förskola. Dessutom skall lokalerna i varje grupp inde-
las i minst två hyresnivåer utifrån sin ändamålsenlighet. Kommunstyrelsen föreslår att 
styrelsen får bemyndigande att besluta om gruppindelningen och nivåtillhörighet inför 
starten av det nya systemet 2017. Därefter skall motsvarande beslut fattas av Lokal-
försörjningsnämnden.  
 
Näraliggande beslutet om lokalers grupptillhörighet är att ta beslut om att vissa lokaler 
inte skall omfattas av de nya principerna utan i stället få en hyra som grundas på just 
den lokalens självkostnad på samma sätt som gäller nu. Förslaget är att Kommunsty-
relsen fattar dessa beslut. 
 
Den så kallade ”Lokalbanken” får delvis en ny inriktning, vilket framgår av bilagan. 
Även här behövs ett särskilt regelverk. Kommunstyreslen föreslår att Lokalförsörj-
ningsnämnden får fastställa detta utifrån de principer som anges i bilagan. De löpande 
besluten om vilka lokaler som skall ingå i lokalbanken blir en uppgift för Lokalför-
sörjningsnämnden. 
 
Lokalförsörjningsnämnden har sedan några år ett dokument där ansvarsfördelningen 
mellan lokalhållaren och verksamheterna anges i detalj. Nämnden får uppdrag att 
revidera detta dokument utifrån de nya principiella reglerna men också med hänsyn 
till utvärdering av den nuvarande ansvarsfördelningen. 
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Den grupp tjänstemän som arbetat med principerna för förslaget fortsätter sitt arbete. 
Nu med inriktningen att skapa underlag för de ytterligare beslut som beskrivs ovan. 
Dessutom ingår att ta fram underlag för den konkreta hyressättningen för 2017. Be-
slutsmässigt blir detta en fråga för kommande budgetarbete. 
 
Det förslag som Kommunstyrelsen nu lägger fram innebär en omfattande förändring 
i förhållande till de regler som gäller nu. Tankarna är dock inte helt nya. Kommun-
fullmäktige beslutade den 21 augusti 2003 att en klassindelning skulle införas för skol-
lokalerna fr.o.m. 2005. Detta beslut verkställdes dock aldrig i praktiken. 
 
Det nu framlagda förslaget innebär en förändring av själva hyressättningen för loka-
lerna som grundar sig på de kostnader som redovisas som lokalkostander. Det är vik-
tigt att framhålla att i arbetet med detta förslag har inte principer för själva kostnads-
beräkningarna behandlats. Kostnaderna påverkas t.ex. av principer för avskrivningar 
och ränteberäkning. Det pågår ett arbete om förändring av dessa principer inom 
Stadskansliet, vilket med stor sannolikhet kommer att påverka hyresnivåerna. En an-
nan viktig del, som även den legat utanför arbetet med detta förslag, är själva lokal-
planeringsprocessen inklusive investeringsbudgeten. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Fr.o.m. 2017 grundas internhyressytemet på de principer som redogörs för i Kommunstyres-
lens framställning. 
 
Kommunstyrelsen får bemyndigande att besluta om det kompletta regelverket, att avgöra vilka 
lokaler som även fortsättningsvis skall få hyran grundad på lokalens självkostnad, samt att 
inför starten av det nya systemet besluta om fördelningen av lokalerna på grupper inklusive 
nivåtillhörighet inom respektive grupp 
 
Lokalförsörjningsnämnden får bemyndigande att fatta kompletterande beslut om en lokals 
grupptillhörighet, klarlägga ansvarsfördelningen mellan nämnden och verksamhetsnämnderna 
för lokalkostnader samt besluta om regler och tillämpning av lokalbanken. 
 
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om tillämpningsföreskrifter i övrigt. 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Lena Palmén 
Kommunalråd 
 
  Magnus Widén 
  Ekonomichef 
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Internhyra – förslag till ett nytt system 
 

1. Sammanfattning 
Detta är ett förslag till nya principer för den internhyra som brukarnämnden betalar till 
Lokalförsörjningsnämnden. Avsikten är att dessa principer ska fastställas i två steg. Det 
första steget är att Kommunfullmäktige tar ställning till de grundprinciper som redovisas i 
detta förslag. Därutöver föreslås att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen ett bemyn- 
digande att fastställa det kompletta regelverket utifrån de antagna principerna. Detta bör gö- 
ras i nära samarbete med Lokalförsörjningsnämnden. 
 
Bakgrunden är att nuvarande system med självkostnad för varje lokal fått mycket kritik bl.a. 
på grund av att de faktiska kostnaderna i vissa delar ”drabbat” brukarna med två års för- 
skjutning. 
 
För att få mer långsiktiga, förutsebara förhållanden för brukarnämnderna är inriktningen att 
grunda hyran på den nytta som brukaren har av respektive lokal, en s.k. funktionshyra. 
Detta får göras med hjälp av schablonhyror för olika verksamheter efter en indelning i stan- 
dardklasser. Dessa schablonhyror blir lika för eget ägda och inhyrda lokaler. Brukarna ska 
inte se någon skillnad i ansvarsfördelningen gentemot lokalförvaltaren beroende på om loka- 
len är inhyrd eller ägd av kommunen. 
 
En följd blir möjlighet till en bättre uppföljning av effektiviteten hos Lokalförsörjnings- 
nämnden genom att nämnden tar fullständigt ansvar för kostnadssidan. Idag överförs i prin- 
cip alla kostnader till brukaren inom ramen för självkostnadsprincipen. 
 
Efter att regelverket lagts fast kommer beslut om indelning av fastigheterna i grupper och 
fastställande av schablonhyror för dessa. Beslut bör tas i maj 2016 för att vara en grund för 
budgetarbetet inför 2017. Arbetet med grundfakta för denna del pågår nu med avsikt att göra 
anpassningar till de övergripande principer som fastställs av Kommunfullmäktige. 
 

2. Internhyra – en del i lokalstyrningen 
 
Huvudsyftet med internhyra är att finansiera en fastighetsförvaltares kostnader. Men 
systemet med internhyra måste ses i ett vidare perspektiv. Det skulle kunna vara begränsat 
till att fördela kostnader till användarna men det finns fler aspekter. Det får inte motverka ett 
effektivt lokalutnyttjande sett både ur aspekten att minimera kapitalbindning och använda 
verksamheternas resurser till att få så bra resultat som möjligt. Internhyran blir då ett led i 
styrning av verksamheten tillsammans med andra led som t.ex. ansvarsfördelningen i 
lokalresursplaneringen och framförallt beslut om investeringar 
 
I en diskussion om system för internhyra måste denna totalbild finnas med på ett aktivt sätt. 
Denna totalbild beaktas men förslaget handlar i princip endast om själva internhyran 
grundat på de rutiner och den ansvarsfördelning som gäller nu. I vissa delar blir det dock 
naturligt att föra fram förslag som kan röra både ansvarsfördelning och beslutsnivåer. Ett 
sådant exempel är förslaget om förändring av den s.k. lokalbanken. 
 
 
Varje kommun bestämmer själv om den ska ha ett internhyressystem och i så fall utform- 
ningen av detta. Tre huvudprinciper kan urskiljas: självkostnadshyra, funktionshyra eller 
marknadshyra. Det finns olika modeller för hur självkostnadshyran kan utformas. Den kan 
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avse varje lokal eller kombineras med schablonhyror som totalt sett uppgår till självkostnaden. 
Borås tillämpar i princip nu självkostnad för varje lokal. 
 

3. Mål - allmänt 
 
Ett internhyressystems mål kan vara att ge fastighetsförvaltaren resurser till fastighetsdriften 
samtidigt som brukaren av lokalerna får incitament till ett effektivt lokalanvändande med 
syfte att lokalkostnaderna inte ska utgöra ett hinder för att maximera verksamhetens 
resurser. Eftersom kostnader för en lokal oftast är fasta på lång sikt kan dessa begränsa 
utrymmet för resurser i själva verksamheten. 
 
Brukaren ska kunna få en tydlig bild av kostnaderna för lokalerna sett på både lång och kort 
sikt. Systemet ska därutöver kunna tjäna som underlag att bedöma om fastighetsförvaltaren 
sköter sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt. 
 

4. Nuvarande rutin – behov av förändring 
 
Varför förändring i Borås? 
 
Under de senaste åren har de kommit många negativa synpunkter från företrädare för verk- 
samheterna på hur vårt internhyressystem fungerar. Det har handlat om allt från övergri- 
pande principer till det faktiska handhavandet. Mycket tid har lagts ner på diskussioner om 
vad som gäller, vilka regler som finns etc. 
 
Från flera håll har det framförts att det varit svårt att klarlägga vad som gäller och framförallt 
varför det gäller. En iakttagelse har varit att Lokalförsörjningsförvaltningens nuvarande han- 
tering är omfattande och omöjlig att helt tränga in i för övriga förvaltningar. Sett ur detta 
praktiska perspektiv är det befogat att se över reglerna. 
 
Men en regelöversyn bör givetvis hållas på det mer principiella planet och inte handla om en- 
skilda felaktigheter i handhavandet. Dock kanske det bör vara med i bilden att systemet som 
sådant kan vara en orsak till enskilda felaktigheter på grund av att det helt enkelt är för kom- 
plicerat i sina detaljer. 
 
Delar som inte fungerat bra i Borås 
 
Vårt nuvarande systems grundtanke är att fördela självkostnaden till varje enskilt objekt. 
Detta gäller för kapitalkostnad och driftkostnader som energi och fastighetsskötsel etc. Men 
det finns också vissa delar som fördelas schablonmässigt till objekten som underhåll, över- 
gripande administration etc. I systemet ingår också att brukaren betalar vad som kan kallas 
en budgethyra. 
 
En avstämning görs efter årets slut där lokalförvaltarens verkliga kostnader jämförs med 
denna budgethyra. De differenser som då konstateras blir en komponent i den budgethyra 
som gäller för det kommande året. Således en förskjutning på två år. Denna förskjutning kan 
för brukaren innebära antingen hyresbetalning i efterhand eller sänkt hyra. Tanken har varit 
att underlätta planeringen för brukaren genom att ha en fast hyra under året oavsett de fak- 
tiska kostnaderna. Men i praktiken har planeringen försvårats av avräkningssystemet. 
 
Ett år kan en brukare ha fått tillbaka för hög hyra för att nästa år få betala för att hyran varit 
för låg. Detta kan ge upphov till ganska stora differenser i den totala hyreskostnaden som 
medfört problem i budgetarbetet genom att den generella uppräkningen av anslagsnivån inte 
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alls räckt till. Avräkningen har i stället medfört minskat utrymme för övriga kostnader. 
 
Den mest iögonfallande olägenhet med att använda varje objekts självkostnad är att nyttan av 
lokalen för brukaren inte behöver samvariera med kostnaden. Ett belysande exempel kan 
vara Sociala omsorgsförvaltningens flytt till nya lokaler i kvarteret Vulcanus. Kostnaden ökar 
med cirka 3 mnkr utan att det blir någon påtaglig förbättring av själva lokalerna. Ett annat 
typfall kan vara om byggnadstekniska brister måste åtgärdas med ökad lokalkostnad för 
brukaren som följd utan att verksamheten kan se att den fått någon ökad nytta. 
 
Dessutom finns olägenheten med att inhyrda lokaler kostar brukaren det som just i detta fall 
var möjligt att förhandla fram. Detta kan även ge skillnader mellan inhyrningar och egna 
lokaler som inte har någon motsvarighet i värdet för brukaren. 
 
Självkostnadssystemet ger en annan olägenhet som inte har med själva hyressystemet att 
göra. Det handlar om att Lokalförsörjningsnämndens ansvar blir osynligt i den ekonomiska 
redovisningen. Alla kostnader förs på ett eller annat sätt över till brukaren med följd av att 
det inte påverkar resultatet hos Lokalförsörjningsnämnden. I praktiken innebär detta att det 
inte blir någon reell ansvarsprövning för nämnden utifrån samma grundprinciper som gäller 
för övriga nämnder. 
 

5. Mål med ny rutin 
 
Mot bakgrund av ovanstående behöver vi en ny rutin. Denna ska bygga på förståelse, 
enkelhet och förutsägbarhet. Detta ska medföra att verksamheterna får rätt förutsättningar i 
sitt budgetarbete. 
 
Huvudmålet är att skapa en rutin där brukarens nytta av att använda lokalen står i 
proportion till den hyra som betalas, det vill säga funktionshyra. Detta ska kombineras med 
att summan av hyrorna för alla lokaler i princip ska motsvara de totala kostnaderna hos 
lokalförvaltaren. I denna del finns då självkostnadsprincipen kvar. 
 
För såväl ett internhyressystem som för andra delar i lokalförvaltningen finns målet att nå 
ökad effektivitet. Detta får gälla långsiktigt. Ett nytt internhyressystem leder inte initialt till 
minskade lokalkostnader totalt sett utan begränsas till att fördelningen av kostnaderna sker 
mer objektivt utifrån en koppling till nyttan av lokalerna. 

  

6. Huvuddragen för ny rutin 
 
Lokalförvaltaren 
 
Här används i fortsättningen begreppet ”lokalförvaltaren” som ett samlingsnamn för 
Lokalförsörjningsnämnden och Lokalförsörjningsförvaltningen utan att närmare gå in på 
uppdelningen av formella beslut av nämnden och praktiskt genomförande av förvaltningen. 
Utgångspunkten är att denna fördelning är en fråga för nämnden. 
 
Lokalförvaltaren får ett väldefinierat och fullständigt ansvar för det ekonomiska resultatet av 
fastighetsförvaltningen. Detta resultat genereras helt normalt av en intäktssida och en 
kostnadssida. 
 
Intäktssidan fastställs i huvudsak genom ett beslut om en nivå för internhyrorna. Till detta 
kommer i vissa fall intäkter från externa uthyrningar. Principerna för själva internhyrorna 
liksom tillhörande beslutsordning avhandlas senare i detta förslag. 
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Kommunfullmäktige anger i praktiken ett krav på en högsta kostnadsnivå genom det 
resultatkrav som ställs på lokalförvaltaren i årsbudgeten. Lokalförvaltaren ska sköta sin 
verksamhet på ett sådant sätt att resultatkravet uppfylls. Resultatkravet anpassas till de 
förutsättningar som gäller för respektive år. Kravet kan formuleras som att ett positivt 
resultat ska uppnås men möjlighet finns att även godta ett negativt budgeterat resultat. I så 
fall ska i normalfallet ett kommunbidrag fastställas för lokalförvaltaren. Men sett över tid ska 
principen vara att internhyrornas nivå totalt sett för alla lokaler motsvarar kostnaderna. 
 
Man kan tycka att ett enkelt sätt borde vara att lokalförvaltningens uppgift skulle vara att 
varje år visa ett nollresultat. Men med stor sannolikhet finns det oförutsebara variationer i 
kostnaderna som gör det svårt att varje år utgå från ett nollresultat. Men sett över tid ska 
principen vara att kostnaderna täcks av intäkterna. Således en självkostnadstäckning på 
totalnivån. 
 
Det ligger alltså i sakens natur att ett års verkliga redovisade resultat kommer att avvika från 
det budgeterade. Det blir då ett moment i årsredovisningen att ta ställning till om resultatet 
ska föras vidare som ackumulerat resultat med i förekommande fall tillhörande krav på att 
under kommande år redovisa positiva resultat för att återställa ett nolläge. 
 
Lokalförvaltaren får ett fullständigt ansvar för sin kostnadssida. Dessa kostnader ska 
finansieras av intäkter från lokalanvändarna. Intäkterna är i princip beslutade av 
Kommunfullmäktige. 
Kopplat till ansvaret för kostnaderna finns en befogenhet att ta beslut om skötseln av 
fastigheterna. Här ingår att ta beslut om underhåll, drift och ändringsarbeten som kan räknas 
till vården av fastigheten. Här ingår då inte ändringsarbeten till följd av 
verksamhetsförändringar och liknande. Mer om dessa nedan. 
 
Den nya rutinen innebär att tidsschemat för budgetarbetet hos lokalförvaltaren förändras. 
Detta beskrivs efter avsnittet om principerna för hyrorna. 

 
Grundprinciper för hyror 
 
Huvudprincipen är att ur verksamhetssynpunkt likvärdiga lokaler ska ha samma grundhyra 
per kvadratmeter. Detta för att ge likvärdiga förutsättningar för att bedriva verksamhet. 
Lokalerna i en ”normalbra” skola ska kosta lika mycket oavsett om vilka förhållanden som 
påverkat byggkostnaderna. Inhyrd eller egen ägd fastighet är inte intressant ur verksamhetens 
synpunkt utan det är endast lokalernas ändamålsenlighet som ska påverka. Utifrån denna 
utgångspunkt men med ambitionen att hitta ett enkelt och lättförståeligt system grundas 
hyran på vilken verksamhet som bedrivs och ett fåtal standardklasser. Följande moment ingår 
i hyresberäkningen: 
 

1. Lokalerna indelas i grupper utifrån den verksamhet som huvudsakligen finns i lokalerna. 
Lokalgrupperna är skola, förskola, kultur, äldreomsorg, fritid etc. Kommunstyrelsen får 
bemyndigande att besluta om gruppindelningen. Ett undantag från att det är verksamhet- 
en som är grund för indelningen är att alla kontorslokaler bildar en grupp oavsett verk- 
samhet. I gruppen ”skola” ingår även förskoleklass och fritidshem. 
 

2. Hyran grundas på disponerad yta i kvadratmeter. För varje lokalgrupp fastställs den totala 
kostnaden och den totala ytan. Hyran ska sedan i utgångsläget bestämmas så att den 
genomsnittliga kvadratmeterhyran för hela lokalgruppen motsvarar gruppens 
totalkostnad. 
  

3. Inom varje grupp (t.ex. förskolor) ska hyran differentieras i minst två nivåer. Den högsta 
nivån ska vara kostnaden för en nybyggd lokal. I denna nivå ska utöver helt nybyggda 
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objekt även ingå de som ur verksamhetssynpunkt motsvarar en ny lokal. Utgångspunkten 
är att övriga lokaler tillhör en lägre hyresnivå. Det finns även möjlighet att använda en 
ytterligare lägre nivå för lokaler som klart avviker från vad som är normalstandard. I 
samband med att detta nya system införs måste beslut tas om nivåtillhörighet för varje 
lokal. Kommunstyreslen får bemyndigande att fatta detta beslut. 
Lokalförsörjningsnämnden får bemyndigande att fatta kommande beslut om ändring av 
nivåtillhörighet för enskilda lokaler. 
Denna nivåindelning kan av naturliga skäl behöva ses över efter en tid. Synen på vad som 
ska anses vara likvärdigt med en ny lokal kan givetvis komma att förändras. Detta blir en 
del av Kommunstyrelsens uppföljning av systemet. 
 

4. Hyran för den högsta nivån fastställs till hyran för en nybyggd lokal med ledning av senast 
kända objekt inom respektive lokalgrupp. Hyran för den lägre nivån sätts sedan så att den 
totala hyran för hela gruppen motsvarar den totala kostnaden för gruppen. 
 

5. I vissa fall är det inte lämpligt att använda den rutin som beskrivits i punkterna 1 – 4.  
T.ex. kan en lokal vara så specifikt anpassad till särskild användning att den lämpligen inte 
kan tillhöra någon grupp. Kommunstyrelsen kan i sådana fall ta principbeslut att hyran 
för vissa lokaler ska grundas på lokalens självkostnad. Kulturhuset skulle kunna vara ett 
exempel. 
  

6. Punkterna 1 – 4 är grunden för fastställandet av hyrorna för 2017, som är det första året 
för den nya rutinen. Hyrorna bör vara klara i maj 2016. Därefter ska hyrorna per 
kvadratmeter i princip schablonuppräknas för varje år med det uppräkningstal för ”övriga 
kostnader” som ligger till grund för budgetramarna för respektive år. Om rutinen hade 
använts nu skull detta ha inneburit en uppräkning med 1,3 %. Utgångspunkten är att an- 
vända denna uppräkningsmetod för hyrorna 2018 – 2020. En utvärdering av denna nya 
rutin i sin helhet bör vara gjord i början av 2020 varefter ett ställningstagande kan göras 
om hyressättningen fortsättningsvis. 
  

7. Med punkterna 1 – 6 kan en hyra fastställas för de lokaler som finns vid ingången av 
2017. Om verksamheterna därefter begär ändringsarbeten ska hyran justeras för det 
aktuella objektet utifrån de utgifter detta medför. Om ändringsarbeten föranleds av fel 
och brister i själva byggnaden ska utgifterna inte medföra att hyran förändras för 
brukaren. Kommunstyrelsen får uppdrag att formulera exakta regler om detta. 

 
Övrigt som grund för att fastställa hyrorna 
 
I många fall bedrivs flera verksamheter i en byggnad. Ett exempel kan vara när en förskola 
är inrymd i en grundskolebyggnad. I dessa fall räknas en genomsnittskostnad per 
kvadratmeter som grund för beräkningarna. Kostnaden proportioneras sedan till respektive 
verksamhet utifrån en överenskommelse mellan berörda verksamheter. Förskolans andel av 
kostnaden ingår sedan i totalberäkningen för förskolorna tillsammans med övriga förskolor. 
Kontorslokaler som ingår som en integrerad del i en verksamhetslokal (t.ex. en 
skolexpedition) räknas till respektive verksamhet och ingår inte i gruppen kontorslokaler. 
 
När skola och idrott delar användningen av en idrottshall bibehålls nuvarande likadelning 
av kostnaderna. Dock bör det utredas vidare om detta är rätt fördelningsgrund. 
 
Det nu framlagda förslaget grundas i princip på att Lokalförsörjningsnämnden har ett 
totalansvar för kostnadssidan för alla lokaler. Detta till skillnad från nuläget där verksam-
hetsnämnderna direktfinansierat vissa arbeten i lokalerna. Men för att det nya ansvaret ska 
kunna utföras smidigt i framtiden behövs det en uppdatering av vad som i detalj ingår i 
Lokalförsörjningsnämndens ansvar. Detta skulle kunna röra att definiera gränssnittet för 
inventarieanskaffningar. Lokalförsörjningsnämnden får ett uppdrag att klarlägga detta. 
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Lokalbank 

  
Internhyressystemet bör vara utformat så att delverksamheterna får incitament att inte 
använda mer lokalyta än vad som är nödvändigt för att upprätthålla en önskvärd nivå på 
verksamheten. Detta underlättas av en möjlighet att på ett enkelt sätt för delverksamheterna 
att ställa av lokaler. 
 
Vi har nu ett system med ”Lokalbank” som tar hand om avskiljbara byggnadsdelar. Här 
finns dock åtskilliga begränsningar, t.ex. utifrån tidigare gjorda åtaganden. För att öka 
intresset att verkligen arbeta med att minimera lokalkostnaderna införs nu nya regler. I 
princip överförs en viktig del av ansvaret att arbeta med lokalvolymen till lokalförvaltaren. 
Denne bör ha större möjlighet att se alternativa användningar än vad en delverksamhet har. 
 
Samma regler ska gälla för ägda som inhyrda lokaler. En nämnd kan med en uppsägningstid 
på tre månader anmäla till Lokalförsörjningsnämnden att nämnden vill avstå en viss lokal. 
Det ekonomiska ansvaret övergår då till lokalförvaltaren. Avsikten är att lokalförvaltaren 
omedelbart startar ett arbete för att använda lokalen på annat sätt, sälja den eller avsluta en 
inhyrning. Rätten att lämna tillbaka en lokal gäller givetvis endast om det för nämnden blir 
en nettominskning av ytan. Det handlar inte om en rätt att byta till en annan lokal. Detta 
kan givetvis också vara möjligt men får då i vanlig ordning prövas av lokalförvaltaren. 
 
Möjligheten att lämna tillbaka lokaler måste dock ha en viss långsiktighet. En minsta tid på 
innevarande och det följande kalenderåret gäller. Den återlämnade lokalen ska vara tom vid 
uppsägningstidens utgång. I princip ska enstaka rum kunna återlämnas. 
Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att utforma detaljreglerna. 
 
Det blir en uppgift för lokalförvaltaren att hitta lämpliga rutiner för hanteringen, bl.a. att 
hitta nya användare till de återlämnade lokalerna. En lokalbank på intranätet skulle kunna 
vara en möjlighet. 
 
Som ett möjligt praktiskt exempel på användandet av delar av en byggnad skulle kunna vara 
att en skola lämnar något rum som övergår till att bli en grupplokal till hemtjänsten. 

 
Ett alternativ till att lämna en lokal till lokalbanken är att förvaltningen upplåter den till 
något annan användning. Intäkten tillfaller då förvaltningen. Detta kan avse både interna 
eller externa upplåtelser. Vid externa upplåtelser ska Lokalförsörjningsförvaltningen biträda 
med att utforma avtal etc. 
 
Konsekvenser för Lokalförsörjningsnämndens rutiner 
 
Det nya hyressystemet ska tillämpas från och med 2017. Det innebär att 
Lokalförsörjningsnämnden måste redovisa ett förslag om hyresnivåerna i maj 2016. Detta är 
dock en engångsuppgift. 
Under perioden 2018 – 2020 ska hyrorna schablonuppräknas. Detta innebär att Lokalförsörj 
ningsnämnden inte behöver slutföra någon beräkning av hyror under maj månad. Beslutet 
om schablonuppräkningen av hyrorna blir en uppgift för Kommunstyrelsen i samband med 
budgetramarna. Lokalförsörjningsnämnden lämnar ett budgetförslag i augusti i likhet med 
övriga nämnder. Detta förslag bygger då på Kommunstyrelsens beslut om 
schablonuppräkning av hyresintäkterna. 
 
För att det nya hyressystemet ska fungera måste Lokalförsörjningsförvaltningen skapa 
nödvändiga administrativa rutiner inklusive ett tillfredsställande IT-stöd. 
 

7 
 

 

Utöver att som nu ha koll på respektive fastighets kostnader måste även de nya gruppernas 
kostnader och intäkter kunna följas och analyseras. Uppföljningsrapporterna måste få en ny 
utformning. Förvaltningen ska i samråd med Stadskansliet utveckla detta. 
 
Övrigt 
 
Mer än hälften av kostnaderna för de eget ägda lokalerna består av kapitalkostnader. Nu 
pågår en översyn av principerna för beräkning av dessa. Avsikten är att dessa nya principer 
ska tillämpas 2017. Det nya internhyressystemet kommer då att utgå från de nya principerna. 
 
Beslut 
 
Förslaget innebär att Kommunfullmäktige beslutar om grundläggande principer för ett 
internhyressystem. Kommunstyrelsen får uppdrag att komplettera principbeslutet så att ett 
fullständigt regelverk skapas. Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att administrera 
systemet och att utarbeta vissa förtydliganden i ansvarsfördelningen. De konkreta 
hyresnivåerna för 2017 fastställs av Kommunstyrelsen i samband med beslut om ramar för 
budgeten för 2017. Denna stegvisa beslutsprocess i kombination med arbetet med nya 
kapitalkostnadsberäkningar gör att det nu inte gått att redovisa konkreta ekonomiska 
förändringar. 
 
Kommunstyrelsens beslut om det kompletta regelverket måste grundas på samråd med 
Lokalförsörjningsnämnden och på att Lokalförsörjningsförvaltningen biträder med 
faktaunderlag om kostnader, ytor etc. I arbetet med det kompletta regelverket blir det 
nödvändigt att klarlägga vem som har befogenheter att fatta beslut respektive skyldighet att 
redovisa faktaunderlag i fortsättningen för dessa beslut. Detta kommer att medföra nya 
arbetsuppgifter för Lokalförsörjningsförvaltningen samtidigt som det nya systemet bör 
medföra förenklingar i beräkningar och kontakter jämfört med nuvarande rutiner. 
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Utöver att som nu ha koll på respektive fastighets kostnader måste även de nya gruppernas 
kostnader och intäkter kunna följas och analyseras. Uppföljningsrapporterna måste få en ny 
utformning. Förvaltningen ska i samråd med Stadskansliet utveckla detta. 
 
Övrigt 
 
Mer än hälften av kostnaderna för de eget ägda lokalerna består av kapitalkostnader. Nu 
pågår en översyn av principerna för beräkning av dessa. Avsikten är att dessa nya principer 
ska tillämpas 2017. Det nya internhyressystemet kommer då att utgå från de nya principerna. 
 
Beslut 
 
Förslaget innebär att Kommunfullmäktige beslutar om grundläggande principer för ett 
internhyressystem. Kommunstyrelsen får uppdrag att komplettera principbeslutet så att ett 
fullständigt regelverk skapas. Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att administrera 
systemet och att utarbeta vissa förtydliganden i ansvarsfördelningen. De konkreta 
hyresnivåerna för 2017 fastställs av Kommunstyrelsen i samband med beslut om ramar för 
budgeten för 2017. Denna stegvisa beslutsprocess i kombination med arbetet med nya 
kapitalkostnadsberäkningar gör att det nu inte gått att redovisa konkreta ekonomiska 
förändringar. 
 
Kommunstyrelsens beslut om det kompletta regelverket måste grundas på samråd med 
Lokalförsörjningsnämnden och på att Lokalförsörjningsförvaltningen biträder med 
faktaunderlag om kostnader, ytor etc. I arbetet med det kompletta regelverket blir det 
nödvändigt att klarlägga vem som har befogenheter att fatta beslut respektive skyldighet att 
redovisa faktaunderlag i fortsättningen för dessa beslut. Detta kommer att medföra nya 
arbetsuppgifter för Lokalförsörjningsförvaltningen samtidigt som det nya systemet bör 
medföra förenklingar i beräkningar och kontakter jämfört med nuvarande rutiner. 



Kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-17: 

Protokollsanteckning: Revidering av regler för 

internhyra 
 

Vänsterpartiet välkomnar de föreslagna förändringarna, som syftar till att ge nämnderna ökad 

förutsägbarhet i kostnadsutveckling. Däremot vill vi med denna protokollsanteckning påtala 

att det kan finnas anledning att se över hur Kommunfullmäktiges tilldelning av budgetmedel 

till nämnderna sker. 

 

När Borås växer ökar behovet av nya lokaler för exempelvis förskola, skola och LSS-

boenden. Nya lokaler innebär ökade hyreskostnader vilket kan innebära minskade resurser till 

personal, även om Kommunfullmäktige ökar det totala anslaget till en nämnd. Genom att 

skilja hyreskostnader från övriga verksamhetskostnader kan Kommunfullmäktige utöva 

tydligare ekonomisk styrning över vilka resurser som ska gå till lokaler. Vänsterpartiet 

föreslog därför i sitt budgetförslag för Borås Stad 2021 att anslagsfinansiering av lokalhyror 

skulle utredas. Detta behov kvarstår även om reglerna för internhyra revideras. 

 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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Borås Stads 
styrdokument

Aktiverande
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

Fastställd av Kommunstyrelsen 
Datum: 16 maj 2016, xxxx-xx-xx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr::
Gäller för: Alla nämnder som hyr lokaler av Lokalförsörjningsnämnden 
Gäller till och med 2024
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Regler för internhyra 
Inledning 
Dessa regler gäller för de lokaler som Lokalförsörjningsnämnden tillhandahåller åt Borås 
Stads verksamheter. Reglerna behandlar hyresrelationen mellan Lokalförsörjningsnämnden 
och de nämnder som använder lokalerna. 

Dessa regler gäller inte för:

• lokaler som Servicenämnden, Tekniska nämnden och Fritids- och 
folkhälsonämnden själva ansvarar för. 

• övriga lokaler, verksamheter och specifika kostnader som Lokalförsörjningsnämnden 
ansvarar för och som finansieras av externa hyresintäkter eller av kommunbidrag, se 
information ”Finansiering Lokalförsörjningsnämnden”. 

Principiella grunder 
Summan av hyresintäkterna skall över tid motsvara kostnaderna. Detta gäller totalt, men 
även för varje lokalgrupp.

Internhyran fastställs enligt två principer: Schablonhyra eller årsvis omräkning. 

Huvudprincipen är schablonhyra, vilket innebär att alla lokaler delas in i grupper utifrån 
verksamheten som bedrivs i lokalen. Lokalerna i varje lokalgrupp delas in i två hyresnivåer, 
ny eller standard. För varje grupp fastställs schablonhyror som räknas om årligen med ett av 
Kommunstyrelsen fastställt omräkningstal. Undantag görs för vissa lokaler som får sin hyra 
årligen omräknad utifrån den beräknade självkostnaden per lokal, så kallad årsvis omräkning.

Reglerna gör ingen skillnad på om lokalen ägs av kommunen eller är inhyrd. 

Schablonhyra

Lokalgrupper
Lokalerna delas in i följande grupper:

• Förskola 

• Grundskola inklusive fritidshem och särskola

• Gymnasieskola, vuxenutbildning och frivillig särskola 

• Äldreomsorg 

• Fritidsgårdar

• Fritid

• LSS-boende 

• LL Daglig verksamhet m.m.

• Individ- och familjeomsorg

• Bibliotek

• Kontor 
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Hyresnivåer 
Lokalgrupperna delas in i två hyresnivåer, ny respektive standard. En lokal räknas som ny 
i 15 år efter att den tagits i bruk efter nybyggnation, men även efter omfattande renovering 
eller ombyggnation.  

Vad ingår i schablonhyran? 
• Drift, löpande underhåll och kapitalkostnad för byggnaden och tillhörande tomt 

samt utemiljö i övrigt.

• Kostnadsandel för Lokalförsörjningsförvaltningens direkta arbete med 
verksamhetslokaler.  

• Kostnader för återlämnade inhyrda lokaler under uppsägning samt grundbelopp  
för lokalbanken. 

• Tilläggsarbeten som beror på byggnadstekniska brister eller myndighetskrav. 

• Förändringar som sker i samband med att en komponent skall bytas ut enligt 
regelverket för komponentavskrivning.

Alla verksamheter betalar för samma innehåll i tjänsterna från Lokalförsörjningsnämnden. 

Därutöver kan särskilda tjänster (t.ex. städning) köpas till genom särskild överenskommelse.

Om lokaler tillfälligt tas ur drift för att byggas om betalar verksamheterna en oförändrad 
schablonhyra. Evakueringslokaler är ett ekonomiskt ansvar för Lokalförsörjningsnämnden.

Beslut om schablonhyror 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om det omräkningstal som ska tillämpas vid uppräkning 
av schablonhyran. Detta sker i samband med beslut om budgetramar för det kommande året. 
Motsvarande omräkningstal tillämpas även vid uppräkning av verksamhetsnämndernas lokal-
kostnader. Avsikten är att få en överensstämmelse mellan ramuppräkning och hyresuppräkning.

Den årliga uppräkningen innebär att Lokalförsörjningsnämndens intäktssida läggs fast. 

Grundhyran för respektive lokalgrupp och hyresnivå ska utvärderas årligen av Lokal försörj-
ningsnämnden. Utöver årlig uppräkning kan en nivåförändring ske av särskilda skäl. T.ex. 
om de verkliga kostnaderna ökat väsentligt mer än schablonhyrans uppräkning på grund av 
nya objekt eller tilläggsarbeten. Det innebär att även det samlade över- eller underskottet för 
respektive lokalgrupp ska kunna följas över tid.

Verksamhetsnämnderna ska ha en förutsägbarhet avseende lokalkostnadsutveckling på befintligt 
bestånd under lägst en treårsperiod. Det gäller i de fall när hyresnivåer förändras utan att 
motsvarande kommunbidragsjustering genomförs.

Kommunfullmäktige beslutar om schablonhyrorna för varje hyresnivå inom respektive grupp 
i samband med budget. 

Årsvis omräkning
Typ 1: Det finns lokaler som inte tillhör någon lokalgrupp. Det kan bero på lokalens särart 
eller att lokalerna är för få för att bilda en egen lokalgrupp, exempelvis Kulturhuset, museer, 
sim- och ishallar. Här ingår även tillfälligt inhyrda paviljonger. De benämns istället som ”lokaler 
med årsvis omräkning”. För dessa lokaler beräknas hyran utifrån beräknad självkostnad för 
varje objekt. 
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Typ 2: Tilläggsarbeten och standardökningar som beror på önskemål från verksamheten, 
återställningskostnader vid återlämning av inhyrda lokaler samt satsningar behandlas enligt 
principen årsvis omräkning, dvs självkostnad. Detta görs oavsett om berörd lokal debiteras 
internhyra enligt principen schablonhyra eller årsvis omräkning.

Lokalbank 

Definition
Med lokalbank avses de lokaler eller del av lokaler som finns tillgängliga för uthyrning.

Effektivisering av lokalytor
Verksamheterna ska inte använda mer lokalyta än vad som är nödvändigt för att upprätthålla en 
önskvärd nivå på verksamheten. För att ge ekonomiska incitament och synliggöra lediga lokaler 
kan en nämnd med en uppsägningstid på tre månader anmäla till Lokalförsörjningsnämnden 
att nämnden vill avstå en viss lokal. Det ekonomiska ansvaret övergår då från verksamheten till 
Lokalförsörjningsnämnden. Lokalförsörjningsnämnden ska starta ett arbete för att antingen 
använda lokalen på annat sätt, föreslå försäljning eller avsluta en inhyrning. 

Begränsningar
Rätten för en nämnd att lämna tillbaka en lokal gäller endast om det för nämnden sker en 
netto minskning av ytan. Möjligheten att lämna tillbaka lokaler ska ha en viss långsiktighet. 
I princip skall enstaka rum kunna återlämnas, men lokalen ska kunna vara uthyrningsbar 
till annan verksamhet.

Samma regler ska gälla för ägda som inhyrda lokaler. Men om kontrakt är tecknat med extern 
fastighetsägare ska verksamhetsnämnden ha brukat lokalen 50 procent av kontraktstiden 
innan nämnden kan avstå lokalen. Vid förlängning av ett hyresavtal uppstår ny kontraktstid. 
Eventuellt förkortad uppsägningstid kan beslutas av Lokalförsörjningsnämnden.
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Revidering av Regler för internhyra 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna revidering av ”Regler för internhyra” samt ”Tillämpningsanvisningar 

regler för internhyra”.   

Nuvarande regler förlängs att gälla till och med 2021. Revideringen träder ikraft 

från och med 2022.    

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) deltar inte i beslutet. 

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 

förmån för sitt yrkande, se bilaga.   

Protokollsanteckningar 

Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V) lämnar en anteckning till 

protokollet, se bilaga.     

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2016 om nya principer för 

internhyressystemet att gälla fr.o.m. 2017. Kommunstyrelsen fastställde därefter 

”Regler för internhyra”.   

I nuvarande regler finns angivet att de gäller till och med 2020 varför en 

revidering behöver genomföras. Bedömningen är att de förändringar som 

föreslås inte avviker från Kommunfullmäktiges principbeslut. 

Vid revidering av Regler för internhyra har en uppdelning genomförts av 

befintligt regelverk till två dokument:  Regler för internhyra och 

Tillämpningsanvisningar regler för internhyra. För att tydliggöra vilka kostnader 

och lokaler som omfattas av internhyressystemet har även en sammanställning 

över Lokalförsörjningsnämndens finansiering tagits fram. 

Regler för internhyra, förändringar 

En del av de förändringar som finns föreslagna är att lokaler ska betraktas 

tillhöra hyresnivån ”ny” i 15 år. Lokalbanken blir mer avgränsad angående vilka 

slags objekt som ska ingå i samt att lokalbanken delvis ska finansieras av 

schablonhyra. Hyresintäkterna har under åren 2018 – 2020 uppräknats med det 

omräkningstal som tillämpas vid ramuppräkning av övriga kostnader. Detta 

omräkningstal ska i fortsättningen fastställas årligen. Nivåförändringar av 

lokalhyran ska kunna ske av särskilda skäl, exempelvis om nytillkomna objekt 

innebär att verkliga kostnader ökar väsentligt mer än schablonhyrans 
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uppräkning. Denna nivåförändring kan ske genom motsvarande höjning av 

berörd verksamhetsnämnds kommunbidrag. Om inte så är fallet ska 

verksamhetsnämnderna ha en förutsägbarhet i kostnadsutvecklingen under 

minst en treårsperiod. Principen att enstaka rum ska kunna återlämnas gäller 

fortfarande, men i det nya förslaget ska lokalen kunna vara uthyrningsbar till 

annan verksamhet. 

I tillämpningsanvisningarna har förtydliganden, information om Blå boken lagts 

till samt möjlighet till hyresbefrielse/nedsättning av hyra av särskilda skäl.  

               

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2016 om nya principer för 

internhyressystemet att gälla fr.o.m. 2017. Det nya internhyressystemet skulle 

bygga på förståelse, enkelhet och förutsägbarhet. Summan av hyrorna för alla 

lokaler skulle motsvara de totala kostnaderna hos lokalförvaltaren vilket innebar 

att självkostnadsprincipen fanns kvar på en övergripande nivå. 

Brukarnämnderna skulle få mer långsiktiga, förutsägbara förhållanden. Det 

skulle inte vara någon skillnad för brukarnämnderna om lokalen var ägd eller 

inhyrd. Likvärdiga lokaler skulle ha samma grundhyra. Detta skapades genom 

införande av schablonhyra. Lokalerna skulle delas in i grupper och 

differentieras i minst två nivåer.  

Ett annat av syftena var att Lokalförsörjningsnämnden skulle få ett fullständigt 

ansvar för kostnadssidan från att tidigare kunnat föra över i princip samtliga 

kostnader till brukaren. För att ge brukarnämnderna incitament att inte använda 

mer lokalyta än nödvändigt infördes möjlighet att lämna tillbaka lokaler. 

Kommunfullmäktige beslutade även att bemyndiga Kommunstyrelsen att fatta 

beslut om det kompletta regelverket för internhyressystemet samt att besluta 

om tillämpningsföreskrifter. 

Kommunstyrelsen fastställde den 16 maj 2016 ”Regler för internhyra” att gälla 

fr.o.m. 2017 års verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade 23 april 2018 anta 

”Tillämpningsföreskrift – Placering av lokaler i hyresnivåer”. Dessa regler och 

tillämpningsföreskrift ersätts med förslag till revidering av ”Regler för 

internhyra” samt ”Tillämpningsanvisningar regler för internhyra”. 

I nuvarande regler finns angivet att de gäller till och med 2020 varför en 

revidering behöver genomföras. I samband med denna revidering har det även 

framkommit behov av vissa andra förändringar. Men bedömningen är att 

förändringarna som föreslås inte avviker från Kommunfullmäktiges 

principbeslut. 

Vid revidering av Regler för internhyra har en uppdelning genomförts av 

befintligt regelverk till två dokument:  Regler för internhyra och 

Tillämpningsanvisningar regler för internhyra. För att tydliggöra vilka kostnader 

och lokaler som omfattas av internhyressystemet har även en sammanställning 

över Lokalförsörjningsnämndens finansiering tagits fram. 
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Det har även skett en omstrukturering av texten vilket innebär svårigheter att 

beskriva förändringarna med markeringar i nuvarande regler. I stället beskrivs 

förändringarna i text nedan. 

 

 

 

 

Beskrivning av förslag till förändringar samt förtydliganden 

 

Regler för internhyra 
 

3.2 Hyresnivåer 
Följande förslag till revideringar ersätter nuvarande tillämpningsföreskrift – 

placering av lokaler i hyresnivåer. I revideringen föreslås byte av benämning på 

hyresnivån ”gammal” till ”standard” samt att en lokal ska tillhöra hyresnivån 

”ny” i 15 år. Att samtliga nya lokaler ska tillhöra nivån ”ny” i 15 år genomförs 

för att förenkla samt öka förutsägbarheten.  

3.3 Vad ingår i schablonhyran? 
I samband med revidering av reglerna tydliggörs vilka lokaler som ska ingå i 

lokalbanken enligt följande definition: "Med lokalbank avses de lokaler eller del 

av lokaler som finns tillgängliga och som går att hyra ut”. Det innebär att 

kostnader för inhyrda återlämnade lokaler under uppsägning ska finansieras i 

schablonhyran av berörd verksamhetsnämnd och inte redovisas som kostnader 

i lokalbanken. I nuvarande regler ingår inte lokalbankens kostnader i 

schablonhyran utan dessa finansieras med kommunbidrag. I detta förslag 

föreslås att en grundnivå av lokalbanken ska finansieras i schablonhyran genom 

ett tillägg med 1 % på hyran, vilket motsvarar ca 6 mnkr.  

Tidsgränsen vad gäller Lokalförsörjningsnämndens ansvar avseende att avhjälpa 

brister inklusive myndighetskrav som kan hänföras till tiden före 2016/17 är 

borttagen. 

3.4 Beslut om schablonhyror 
Enligt nuvarande regler skulle hyrorna räknas om för åren 2018-2020 med det 

omräkningstal för ”Övriga kostnader” som budgetramarna för respektive år 

grundas på. Enligt nytt förslag ska Kommunstyrelsen besluta årligen om det 

omräkningstal som ska tillämpas vid uppräkning av schablonhyran. Detta ska  

ske i samband med beslut om budgetramar för det kommande året. 

Motsvarande omräkningstal tillämpas även vid uppräkning av 

verksamhetsnämndernas lokalkostnader. Detta för att bibehålla avsikten i 

nuvarande regler att få en överensstämmelse mellan ramuppräkning och 

hyresuppräkning. Förändringen innebär att varje år fastställs ett omräkningstal 

med hänsyn taget till kostnadsutveckling, exempelvis avseende 

konsumtionsavgifter.  
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För att inte för stora underskott alternativt överskott ska ansamlas över tid på 

Lokalförsörjningsnämnden och för att inte schablonhyrorna ska vara 

missvisande för verksamhetsnämnderna ska grundhyran för respektive 

lokalgrupp och hyresnivå utvärderas årligen av Lokalförsörjningsnämnden. 

Detta ska också ske för att få en mer korrekt kostnadsjämförelse med andra 

kommuner. Utöver årlig uppräkning kan en nivåförändring ske av särskilda skäl, 

exempelvis om de verkliga kostnaderna ökat väsentligt mer än schablonhyrans 

uppräkning på grund av nya objekt. Det innebär även att det samlade över- eller 

underskottet för respektive lokalgrupp ska följas över tid. Men 

verksamhetsnämnderna ska ha en förutsägbarhet avseende 

lokalkostnadsutveckling på befintligt bestånd under lägst en treårsperiod. Detta 

gäller i de fall när hyresnivåer förändras utan att motsvarande 

kommunbidragsjustering genomförs. I texten tydliggörs även att det är 

Kommunfullmäktige som beslutar om schablonhyrorna för varje hyresnivå 

inom respektive grupp i samband med budget.  

4. Årsvis omräkning 
Förtydligande att önskemål från verksamheten avseende standardökningar 

hanteras som tilläggshyra. Återställningskostnader vid återlämning av inhyrda 

lokaler ingår inte i schablonhyran utan debiteras verksamhetsnämnden.  

5. Lokalbank 
Definition av lokalbank har tillkommit. "Med lokalbank avses de lokaler eller 

del av lokaler som finns tillgängliga och som går att hyra ut” 

Principen gäller fortfarande att enstaka rum ska kunna återlämnas, men i det 

nya förslaget ska lokalen kunna vara uthyrningsbar till annan verksamhet. 

5.3 Begränsningar 
Principen är att samma regler ska gälla för ägda som inhyrda lokaler, men 

Lokalförsörjningsnämnden har redan tidigare fattat detta beslut som nu infogas  

i förslag till revidering. Beslutet innebär att om kontrakt är tecknat med extern 

fastighetsägare ska verksamhetsnämnden ha brukat lokalen 50 procent av 

kontraktstiden innan nämnden kan avstå lokalen. Vid förlängning av ett 

hyresavtal uppstår ny kontraktstid. Eventuellt förkortad uppsägningstid kan 

beslutas av Lokalförsörjningsnämnden.    

 

Tillämpningsanvisningar regler för internhyra 
 

1.4 Fördelning av ytor mellan verksamheter 
 ”Gemensamma ytor på sociala boenden som inte ingår i brukarens hyra 

fördelas på berörd verksamhets lokalgrupp.” 

3.1 Hyresdebitering 

”Lokalförsörjningsnämnden fastställer senast i maj månad hyra för det 

kommande året för kända objekt.”  

”Vid tilläggsarbeten, ny- och ombyggnation gäller ny hyra fr.o.m. den månad 

som lokalerna tas i bruk av verksamheten.” 



Borås Stad 
  Sida 

5(5) 

 

 

”I undantagsfall och på grund av särskilda skäl kan Lokalförsörjningsnämnden 

besluta om hyresbefrielse/nedsättning av hyra.” 

3.2 Särskilt förtydligande angående ägda och inhyrda lokaler 

”Regler för internhyra gör inte någon skillnad på om lokalen ägs av kommunen 

eller är inhyrd. Det innebär att en verksamhetsnämnd inte ska debiteras 

tilläggskostnader som beror på att lokalen är inhyrd istället för ägd.” 

4. Deluthyrning 

”Andrahandsuthyrning av lokaler och anläggningar som inte avser kortare 

upplåtelse av verksamhetslokaler för evenemang och liknande underställs 

Lokalförsörjningsnämnden för godkännande enligt fastställt reglemente. ” 

5. Information om ”Blå boken” 

”Utöver Regler för internhyra och Tillämpningsanvisningar ansvarar 

Lokalförsörjningsnämnden för detaljregler om ansvars- och kostnadsfördelning 

mellan Lokalförsörjningsnämnden och verksamhetsnämnderna för 

verksamhetslokaler enligt den sk. Blå boken” 

 

Beslutsunderlag 

1. Regler för internhyra, förslag till ny version 

2. Tillämpningsanvisningar regler för internhyra 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-28 § 82 Internhyra - förslag till ett 

nytt system 

4. Regler för internhyra (beslut i Kommunstyrelsen 2016-05-16) 

5. Internhyressystem – Antagande av tillämpningsföreskrift (beslut i 

Kommunstyrelsen 2018-04-23) 

6. Förslag på förändring i internhyressystemet från 

Lokalförsörjningsnämnden 

7. Bilaga ”Finansiering Lokalförsörjningsnämnden” 

  

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder i Borås Stad 

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Tillämpningsanvisningar Regler för internhyra
Grunder för schablonhyrans kostnadsberäkning
Beräkning av lokalyta
Alla hyror avser kronor per kvadratmeter och grundas på den yta som verksamheten använder. 
Varje lokals bruttoarea (BRA-yta) fastställs av Lokalförsörjningsnämnden som grund för denna 
beräkning. Kostnader och ytor för alla lokaler inom varje grupp summeras. Detta är underlaget 
för schablonhyran. Ett pris per kvadratmeter fastställs för varje lokalgrupp och hyresnivå. 

Ekonomisk redovisning
Lokalförsörjningsnämnden ska kunna redovisa intäkter/kostnader för varje lokal . Det är 
viktigt ur uppföljningssynpunkt men utgör även underlag för fastställande av schablonhyror 
för respektive lokalgrupp. Enligt regler för internhyra ska summan av hyresintäkterna över tid 
motsvara kostnaderna. Det innebär att även det samlade över- eller underskottet för respektive 
lokalgrupp ska kunna följas över tid.

Fördelning av kostnader mellan verksamheter
Det är vanligt att det finns fler än en verksamhet inom en byggnad. I underlaget för kostnads-
beräkning får alla lokaler i samma byggnad samma kostnad per kvadratmeter oavsett verksamhet. 
Kostnaden och ytan för verksamhet i gemensamma lokaler läggs samman med kostnad och 
yta för de verksamhetsegna lokalerna. Denna summa blir grund för schablonhyran för den 
berörda verksamheten Detta kan innebära att det blir olika hyror för verksamheter som har 
lokal i samma byggnad. Ett exempel kan vara när skola och förskola finns i samma byggnad. 
Skoldelen får den kvadratmeterhyra som gäller för alla skolor under det att förskolan får den 
kvadratmeterhyra som gäller för alla förskolor. 

Fördelning av ytor mellan verksamheter
När flera verksamheter delar lokal fördelas ytorna i princip efter vad varje verksamhet disponerar. 
Gemensamma ytor fördelas efter överenskommelser mellan verksamheterna. Ytan för en 
förskola i en skolbyggnad räknas schablonmässigt till 200 kvadratmeter per avdelning inklusive 
gemensamma ytor. När två eller flera verksamheter använder samma lokal men vid olika tider 
under dygnet fördelas kostnaden efter användning. För skolidrottshallar, där även Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har verksamhet, delas kostnaden lika. Gemensamma ytor på sociala 
boenden som inte ingår i brukarens hyra fördelas på berörd verksamhets lokalgrupp.

Lokalgrupper, specifikation

Kontor och personallokaler
Gruppen ”Kontor och personallokaler” avser lokaler som antingen är belägna i egna byggnader 
eller saknar lokalsamband med någon verksamhet. De lokaler för administration och personal 
som är en del av en verksamhetslokal ingår i respektive verksamhets lokalgrupp. T.ex. tillhör 
rektorsexpedition gruppen grundskola.

Idrotts- och gymnastikhallar
Idrotts- och gymnastikhallar som enbart används av en skola tillhör lokalgrupp grundskola 
alternativt gymnasieskola. 
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Sammanträdeslokaler
I lokalgrupperna ingår sammanträdeslokaler som är bokningsbara för alla verksamheter. Inom 
Borås stad ska inte tillfälliga användare interndebiteras hyreskostnader.

Hyresdebitering
Hyresdebitering
Lokalförsörjningsnämnden fastställer senast i maj månad hyra för det kommande året för 
kända objekt. 

Vid tilläggsarbeten, ny- och ombyggnation gäller ny hyra fr.o.m. den månad som lokalerna 
tas i bruk av verksamheten. 

En ombyggnation av en befintlig lokal som innebär ökning av lokalytan medför dessutom att 
hyran ökas med grundhyrans belopp per kvadratmeter. Den ökade hyran hänförs till det objekt 
där arbetena utförs och gäller fr.o.m. den månad som lokalerna tas i anspråk av verksamheten. 

I undantagsfall och på grund av särskilda skäl kan Lokalförsörjningsnämnden besluta om 
hyresbefrielse/nedsättning av hyra.

Särskilt förtydligande angående ägda och inhyrda lokaler
Reglerna gör inte någon skillnad på om lokalen ägs av kommunen eller är inhyrd. Det innebär 
att en verksamhetsnämnd inte ska debiteras tilläggskostnader som beror på att lokalen är 
inhyrd istället för ägd.

Deluthyrning 
Verksamheterna har rätt att hyra ut delar av sina lokaler och tillgodogöra sig intäkterna för 
detta. Vid andrahandsuthyrning, både externt och internt, skall verksamheterna samråda med 
Lokal försörjningsförvaltningen om former och villkor. 

Andrahandsuthyrning av lokaler och anläggningar som inte avser kortare upplåtelse av 
verksamhetslokaler för evenemang och liknande underställs Lokalförsörjningsnämnden för 
godkännande enligt fastställt reglemente. 

Information om ”Blå boken”
Utöver Regler för internhyra och Tillämpningsanvisningar ansvarar Lokalförsörjningsnämnden 
för detaljregler om ansvars- och kostnadsfördelning mellan Lokalförsörjningsnämnden och 
verksamhetsnämnderna för verksamhetslokaler enligt den så kallade Blå boken. 
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Förvaltningscontroller 

Behovsanalys 

Förvaltningen har identifierat behov av att skapa en tydligare gemensam 

styrning av förvaltningens olika perspektiv avseende verksamhet, medarbetare 

och ekonomi. Samordningen syftar till att förena perspektiven och ses som en 

förutsättning för att skapa en tydligare riktning i förvaltningens arbete för ökad 

måluppfyllelse, vilket ska bygga på tillit.  

 

Strategiska frågor som har betydelse för utvecklingen av nämndens och 

förvaltningens verksamhet 

- Utveckling av hela budget- uppföljningsprocessen, vilken förenar följande 

perspektiv; verksamhet, medarbetare och ekonomi. 

- Omvärldsbevakning 

- Säkerställa fler perspektiv i rapporter till nämnd (jämställdhetsperspektivet 

med mera) 

- BI, Stratsys 

- Digitalisering  

- Hög kvalitét på stödet till nämnd (underlag, utredningar, internkontroll mm). 

-  Ev utveckling av processkartläggning (Canea) 

 

 

Utmaningarna för verksamheten 

- Tillitsbaserad styrmodell för Borås Stad med förvaltningens styrmodell - 

målresan 

- Intern styrning och kontroll i relation till nämnden och verksamheterna. 

- Utredningar/remisser – nämndskrivelser, noggrannhet med 

detaljer/faktaunderlaget 

- Stödja ledningsgruppen i uppföljningen av fattade beslut och utvärdering av 

effekter 

- Processkartläggning 

 

Vilka förändringar står organisationen inför 

- Tillitsbaserad styrmodell 

- Förena perspektiven verksamhet, medarbetare och ekonomi i förvaltningens 

målresa  

- Utveckling av användarvänlig uppföljning BI, Stratsys, Canea 
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- Utveckla det politiska samarbetsuppdraget och dess områden 

- Socialt hållbart Borås 

 

Uppdraget: 

- Tjänsten är organiserad på kvalitet- och utvecklingsenheten. 

Förvaltningscontroller ingår i förvaltningens ledningsgrupp. 

- Rollen är dynamisk och förutsätter flexibilitet och prioriteringsförmåga och 

förmåga till egenledarskap då uppgifter kan tillkomma med korta ledtider 

och då växling sker mellan operativa och strategiska arbetsuppgifter. 

- Leda processer, förvaltningsövergripande utveckling och 

organisationsutredning, intern styrning och kontroll. 

- Ha översikt över förvaltningens uppdrag och fattade beslut, följa upp 

genomförandegrad/verkställighet och effekt. 

- Avge yttranden och handlägga skrivelser och ärenden i förhållanden till 

nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, revisionen eller andra 

intressenter. 

- Strategisk samverkan med aktörer inom förvaltningen, andra förvaltningar 

och externa aktörer som har inverkan på förvaltningens utveckling.  

 

 

Vilka kompetenser behöver förvaltningscontrollern ha för att klara 

uppdraget?  

Formell kompetens: 

- Lämplig högskoleexamen såsom exempelvis förvaltningshögskolan eller 

samhälls- och beteendevetenskaplig utbildning. 

- Erfarenhet av strategiskt arbete i en politiskt styrd organisation.  

-Erfarenhet av att genomföra kvalificerade utredningar och beslutsunderlag till 

nämnden 

- En mycket god kommunikativ förmåga, i såväl tal som skrift 

 

Personliga egenskaper 

- Förmåga att se till helheten och identifiera samband, att snabbt ta in delarna 

för att hitta kärnan och sammanfatta helheten 

- Strategisk och analytisk 

- Framförhållning, strukturerad och leveranssäker 

- Ordningssinne, noggrann med detaljer 

- Indirekt ledarskap, förtroende genom relationer 

Meriterande 

- Grundläggande kunskaper i organisationsteori 

- Digital kompetens gällande att arbeta i olika verksamhetsstödjande IT-system 

och analysverktyg 

- Kunskaper och erfarenhet om handläggning inom offentlig förvaltning  



  

 

 BORÅS STAD    PROTOKOLL 

    Sammanträdesdag 

Fritids- och folkhälsoförvaltningens samverkansgrupp 2021-06-09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid och plats 

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

 

 

 

 

Omfattning 

 

§ 1 - 10 

 

Kl. 13:00- 14:25 

 

Beslutande 

 

Tommy Jingfors  Arbetsgivare   

Ann Kullander            Arbetsgivare 

Mona Carlbom   Arbetsgivare 

Marie-Louise Bengtsson  Arbetsgivare 

Susanne Carlsson  Arbetsgivare  lämnar 13:10 

Moa Andersson   Vision 

Simon Erlandsson   Kommunal   

 

 

 

 

 

Tommy Jingfors  Ann Kullander  

Ordförande   Sekreterare 

     

 

 

 

 

Moa Andersson   Simon Erlandsson    

Vision   Kommunal    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

§ 1 Godkännande av dagordningen 

  

Dagordningen godkändes  

 

  

§ 2 Föregående mötesprotokoll, samt återrapportering 

 

Genomgång och inget att återrapportera. 

 

  

 Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 

 

 

 

§ 3 Skyddskommitté 

  

 Arbetsmiljö § 3.1 a), b), c), d)  

 Personal- och organisationsfrågor § 3.2 a), b), c), d) 

 

1. a) Skyddsronder 

 Inga nya skyddsronder är inrapporterade.   

   

1. b) Arbetsskador och tillbud  

 Det har rapporterats tre tillbud och tre olycksfall och en riskobservation sedan förra FSG. 

      

1. c) Förebyggande friskvård och hälsa  

MerKraft börja bjuda in till fler och fler aktiviteter. Vidare information kring dessa 

finns på Intranätet, där kan man även anmäla sig att få nyhetsbrev med information 

om de olika aktiviteterna.  

 

 1.d) Skyddsombud  

Ingen anmälan om nya skyddsombud. 

 

 1.e) Uppföljning av arbetet under pandemin.  

  Förvaltningens arbete fortgår kring hur vi ska dra lärdomar av det förändrade 

arbetssätten som varit under Corona. En enkät har skickats ut till administrativ 

personal med mycket god svarsfrekvens. Svaren ligger till grund för hur planeringen 

och tillämpningen ska gå till så att vi på bästa sätt ska kunna ta med de positiva 

effekterna i våra framtida arbetssätt.   

  Den personal som inte getts möjlighet att besvara ovan nämnda enkät kommer också 

att bjudas in till dialog kring hur man på bästa sätt ska ta med sig positiva erfarenheter 

från pandemin in i framtida arbete.  

    

  

  Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 

 

  

 

 

 

 

 

 Personal- och organisationsfrågor 



 

 2. a) Information: 

 

- Brygghuset i ny tappning den fortlöpande processen  

Susanne summerar hur arbetet fortlöpt kring Brygghuset/Träffpunkt Simonslands 

gemensamma uppdrag och ärendet kommer att hanteras på Fritids- och 

folkhälsonämnden den 22 juni.  

Risk och konsekvensanalys är genomförd utifrån de tre aktuella områden som 

angavs i förra protokollet och en handlingsplan ska tas fram för att arbeta vidare 

med de frågor som aktualiserades. En uppföljning av handlingsplanen är bokad till 

november 2021. 

Kommunal och Vision har inget att tillägga kring hanteringen av ärendet.  

 

Med anledning av ovan förändringsarbete kommer Åsa Broms, nuvarande 

enhetschef på Brygghuset att få ett förändrat uppdrag. Hon lämnar sin tjänst som 

enhetschef och blir istället verksamhetssamordnare. Sofie Nelsén nuvarande 

enhetschef vid Träffpunkt Simonsland kommer att få en utökad personalgrupp och 

blir även enhetschef för personalen som kommer från Brygghuset. 

 

- Ändring av regelverk för medarbetare inom Mötesplatser och Öppen 

ungdomsverksamhet  

 Vision har begärt att frågan ska lyftas ur samverkan och förhandlas separat vid ett 

senare tillfälle. Vision återkommer inom kort till arbetsgivaren för att boka 

förhandling där de båda fackliga parterna i FSG bjuds in.  

 Arbetsgivaren har fortsatt en önskan om att förändringen träder i kraft 1/9 2021, då 

det idag är olika regelverk för personer med likande uppdrag.  

   

-  Ny rutin för misskötsel  

 Den nya rutinen bifogades kallelsen. Några mindre justeringar bör göras och 

planen beslutas vid FSG i augusti.   

 

- Ändring av titel inom Kvalitet- och utvecklingsenheten.  

Arbetsgivaren har ett ökat behov av en controllerfunktion inom förvaltningen. 

Sakiba Zekaj som idag är verksamhetsutvecklare inom Kvalitet- och 

utvecklingsenheten arbetar till största del med dessa frågor och för att tydliggöra 

uppdraget ändras hennes titel från 2021-08-01 till förvaltningscontroller. Underlag 

till förändringen bifogas protokollet som bilaga 1. 

 

-  Ledningsorganisation inom Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet. 

 Mari-Louise informerar om att Emma Ragnarsson slutar sin anställning som 

enhetschef inom FOF. Chefsuppdraget på Sjöbo kommer tillfälligt att 

tilldelas Helena Lindberg Luoga som kommer att vara enhetschef för både 

Sjöbo och Kristineberg under hösten 2021.  

        Mari-Louise informerar också om att en större översyn av 

ledningsorganisationen inom Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet är 

påbörjad. Det är i nuläget oklart exakt när översynen blir färdig men 

ambitionen är att den ska bli klart under hösten. Punkten kommer löpande 

finnas med vid höstens FSG för att säkerställa den fortlöpande informationen. 

 

- Kompetensförsörjning 

Arbetet med att validera personal till badmästare inom badenheten har pågått under 

flera år. Vid dagens FSG diskuterades ett fortsatt behov av fler badmästare och med 

anledning av det bör en ansökan om medel från Omställningsfonden skickas in. 

Vision och Kommunal samtycker med arbetsgivaren om att ansöka om medel från 

Omställningsfonden.   

 

 

  2. b) Beslut om 

     

- att enhetschefen som lämnar sitt uppdrag blir verksamhetssamordnare 

- att ändra titel för en medarbetare från verksamhetsutvecklare till 

förvaltningscontroller 



 

    

 

 

  2. c) Vid FSG följer vi upp utfallet av de verksamhetsmått som staden har. 

  Aktuell beräkningsperiod finns redovisat vid resp. verksamhetsmått. 

  

 Verksamhetsmått  Målvärde 2021 Utfall 

 Arbetad tid för timavlönade 12 årsarb. 8,9 årsarb  

 (1/6-20 – 31/5-21) 

 Sjukfrånvaro i % av ordinarie arbetstid 7 %  8, 28 %      

 (1/6-20 – 31/5- 21) 

 Antalet tillsvidareanställda på förvaltningen   189 personer     

 (1/5 – 31/5 -21) 

Antalet visstidsanställda  18 personer  

(1/5 – 31/5 -21) 

 

 Samverkansgruppen beslutar:   

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 

 

 

§ 4 Ekonomi 

   

a.) Budget 2022 

Vår budget består av två ramar, fritidsramen som i år uppgår till 233 859 000 kr 

och bidragsramen som uppgår till 44 800 000 kr. 

Den årliga uppräkningen för övriga kostnader är 1,4 %.  

Vi har också tilldelats en volymuppräkning för Öppen ungdomsverksamhet med 

450 000 kr. 

Från centralt håll har vi inte något beslut om anpassnings- eller effektiviserings-

krav, men förvaltningen har beslutat att budgetera för ett anpassningskrav på 0,5 % 

för att skapa förutsättningar för ett bättre budgetläge 2022.  

Tommy redovisar kort de äskanden som vi önskar få kompensation för gällande 

ökade kostnader.  

   

En riskbedömning av budget 2022 är bokad till den 15/6 k. 15:00. 

 

 

b.) Budgetuppföljning 

Alla rapporter kring budgetuppföljningar finns på förvaltningens sida på intranätet. 

Som en effekt av Coronapandemin har vi stora utmaningar i årets budget. Även 

om vi håller nere kostnaderna så går det inte att få ihop budgeten om intäkterna 

uteblir.  

 

 Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 

 

 

§ 5  Verksamhets-/organisationsfrågor 

 

Inget att rapportera 

   

 

 Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 



 

 

§ 6 Återkoppling av tidigare ärenden 

  

- Skolfritid – Stående punkt 

Det sker fortfarande förändringar i hur mycket skolfritid de olika skolorna 

inom grundskoleförvaltningen kommer att köpa under läsåret. Till hösten 

2021 märks effekten av det minskade antalet timmar skolan köper per enhet. 

Detta kommer innebära att vissa fritidsledares uppdrag i skolan kan komma 

ske på andra enheter.  

Just nu pågår ett planeringsarbete kring placeringar och bemanning av 

personal inför hösten för att kunna organisera verksamheten på bästa sätt. All 

förändring sker i dialog med berörda arbetstagare och fackliga representanter.  

 

- Minskad sjukfrånvaro – Förbättrad arbetsmiljö  

Alla planerade översyner är genomförda och HR har gjort en sammanställning av 

alla resultat. Nu fortgår arbetet vid på de olika arbetsplatserna för att arbeta vidare 

med de utvecklingsområden som finns på respektive arbetsplats.  

 

 

 Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 
 

 

 

§ 7 Information    

  

a.) CSG 

Inga frågor eller synpunkter uppstod koppat till protokollen. 

 

   

b.) Nämnd 

Nämnden i maj hålls den 22 maj.  

 

 

Samverkansgruppen beslutar: 

 

 att lägga redovisningen till handlingarna 
 

 

 

§ 8 Övriga ärenden 

  

 Inga övriga ärenden. 

 

 

 

 § 9  Nästa möte 

  

 19 augusti kl. 13:00-14:30, via Teams 

 

 

 

§ 10 Avslutning 
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Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		Bilaga-Regler för internhyra.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		Anne Brink

		Organisation: 

		




 [Personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade inga problem i det här dokumentet.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 6

		Godkänt: 24

		Underkänt: 0




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Överhoppat		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Överhoppat		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Överhoppat		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Överhoppat		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Överhoppat		Relevant kapsling
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