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Tillsammans får vi Borås att växa 

Borås växer så det knakar. I år passerade vi 112 000 invånare. Det är positivt att vi blir fler, men det 
kräver hållbara och långsiktiga satsningar. Genom ett fortsatt bostadsbyggande, fler resurser till vård 
och omsorg och ett gott företagsklimat vidhåller vi Borås attraktivitet och bygger staden för 
framtiden.  

Budgeten fastställer hur resurserna i Borås ska fördelas. Det gör budgeten till kommunens viktigaste 
dokument.  

När Borås utvecklas ska alla invånare känna sig delaktiga. Det krävs arbete och inte minst samarbete 
för att staden ska bli en plats där vi når vår fulla potential. I Borås ska alla ha möjlighet att kombinera 
privatliv och arbetsliv samtidigt som samhällsservice ska finnas nära till hands. Det förutsätter att det 
finns möjlighet att bo överallt i hela kommunen. Det är glädjande att bostadsbyggandet har kommit 
igång och det ska fortsätta såväl i staden som på landsbygden.   

Alla ska ha möjlighet att påverka sitt eget liv. Grunden för det läggs i skolan. För att säkerställa 
barnens behov måste fler förskolor byggas. Parallellt måste grundskolorna bli fler. De ska hålla hög 
kvalité och präglas av jämställdhet, öppenhet och trygghet. Eleverna ska få det stöd de behöver 
genom satsningar på elevhälsa och specialpedagogik. Alla barn har rätt till en jämlik och stimulerande 
skolmiljö. 

Högskolan i Borås lockar studenter från hela Sverige tack vare sina unika utbildningar. Med forskning 
som har stor samhällsrelevans håller den hög internationell kvalitet. Kompetensen som finns ska tas 
tillvara på och ambitionen är att högskolan ska uppnå universitetsstatus. En satsning på högskolan är 
en satsning på hela Västsverige.  

Borås ska hålla ihop, men samtidigt lyssna till omvärlden. Agenda 2030, som syftar till att förverkliga 
de mänskliga rättigheterna, utrota fattigdom, uppnå jämställdhet för alla kvinnor samt säkerställa 
planetens naturresurser, ska genomsyra alla kommunens beslut. För att fler ska välja klimatvänliga 
transportmedel måste kollektivtrafiken utvecklas, både inom och utom staden. Självklart fortsätter vi 
arbeta för att Götalandsbanan ska bli verklighet inom en snar framtid.  

Med det nya året kommer nya möjligheter och utmaningar. Borås kommer att fortsätta växa och vi 
ska se till att det sker genom ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara satsningar. Tillsammans 
skapar vi ett jämlikt Borås där alla får de förutsättningar som behövs för att leva ett fullgott liv.  

Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande 
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Tio år i sammandrag, mnkr 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017         2018        2019 

RESULTATRÄKNING 

Nettokostnader -4 588 -4 764 -4 597 -4 702 -4 902 -5 086 -5 428 -5 687 -5 922 -6 129

Avskrivningar -160 -158 -162 -204 -190 -205 -268 -216 -224 -240

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -4 748 -4 922 -4 760 -4 906 -5 093 -5 291 -5 697 -5 903 -6 146 -6 369

Skatteintäkter och generella statsbidrag 4 768 4 923 4 917 5 077 5 222 5 422 5 782 6 056 6 231 6 419

Finansnetto 13 27 44 18 27 29 33 45 34 30 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 33 28 201 189 157 160 118 198 118 80 

Extraordinära intäkter/kostnader 48 76 29 0 0 0 0 0 0 0 

ÅRETS RESULTAT 81 104 230 189 157 160 118 198 118 80 

NETTOINVESTERINGAR -326 -362 -413 -376 -431 -416 -314 -495 -600 -600

BALANSRÄKNING 

Anläggningstillgångar 3 501 3 209 3 433 3 588 4 192 4 161 4 382 4 863 5 239 5 599 

Omsättningstillgångar 1 860 2 152 2 249 2 271 1 914 1 790 2 032 1 592 1 516 1 456 

SUMMA 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106 5 951 6 414 6 455 6 755 7 055 

Eget kapital 3 406 3 510 3 825 4 014 4 170 4 330 4 449 4 646 4 765 4 845 

Avsättningar 930 1 007 939 856 704 636 742 604 604 604 

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

Kortfristiga skulder 1 025 844 918 990 1 232 984 1 224 1 204 1 385 1 605 

SUMMA 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106 5 951 6 414 6 455 6 755 7 055 

FINANSIELLA NYCKELTAL 

STORLEKSUTVECKLING 

Bruttokostnader 5 747 5 823 5 795 6 047 6 309 6 461 7 078 7 477 7 709 7 971 

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

Balansomslutning 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106 5 951 6 414 6 455 6 755 7 055 

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

BETALNINGSFÖRMÅGA

Rörelsekapital 835 1 308 1 331 1 281 681 806 808 388 131 -150

Kassalikviditet % 181 254 243 223 143 158 145 113 109 91

SOLIDITET

Soliditet  % 63,5 65,5 67,3 68,5 68,3 72,8 69,4 72,0 71,5 71,0 

RESULTAT

Räntabilitet RT % 2,3 3,1 5,6 5,4 4,2 4,1 3,3 4,5 1,7 1,5 

Resultatmarginal % 2,1 2,9 5,5 5,2 4,1 3,8 3,0 3,9 1,6 1,4 

Skatteintäktsutveckling % 4,7 3,2 -0,1 3,3 2,9 3,8 6,6 4,7 3,8 3,0 

Nettokostnadsutveckling % 4,1 3,6 -3,3 3,1 3,8 3,9 7,7 3,6 4,0 3,6 

Nettokostnader i % av skatteintäkterna 99,6 100,0 96,8 96,6 97,5 97,6 98,5 97,5 98,1 98,8 

EFFEKTIVITET

Kapitalets omsättningshastighet 1,07 1,09 1,02 1,03 1,03 1,09 1,08 1,16 1,03 1,03 

ÖVRIGT

Folkmängd 31/12.resp år 103 294 104 106 104 867 105 995 107 022 108 488 109 880 111 026 112 300 113 500 

Skattesats % 21,49 21,49 21,06 21,06 21,06 21,06 21,31 21,31 21,31 21,31 
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Tillsammans bygger vi 
Borås - den hållbara kun-
skapsstaden 
Vi vill göra Borås till en ännu mer attraktiv 
stad för såväl invånare som företag och besö-
kare. Borås expansion stärker vår roll i 
Västsverige och världen. Staden har en fram-
gångsrik högskola som tillsammans med ett 
framåtblickande näringsliv ger god grund att 
bygga den kunskap som krävs för framtiden. 

Vi vill att Borås ska vara en kommun där alla 
känner sig välkomna och där allas behov tillgo-
doses. Borås är så mycket mer än själva den 
tätbebyggda staden. Boråsare ska ha möjlig-
het att bosätta sig där de vill och företag ska 
kunna verka och utvecklas på många platser i 
vår kommun. 

I en stormig omvärld ska Borås vara staden 
där vi värnar om varandra, där vi välkomnar 
olikheter och där vi håller vår resursanvänd-
ning inom de gränser planeten tål. Borås ska 
vara en socialt, ekologiskt och ekonomiskt  
hållbar stad. I 2019 års budget presenterar vi 
satsningar och åtgärder för en utveckling av 
ett Borås för alla.  

Människor möts i Borås 

Borås ska vara en inkluderande och trygg kom-
mun att bo, leva och åldras i. Människor ska 
kunna mötas över kulturer och generationer 
och känna gemenskap.  

Integration och fritid 
Kultur- och fritidslivet ska vara tillgängligt för 
alla. Oavsett var i kommunen människor väljer 
att bo ska det finnas mötesplatser nära och 
möjlighet att utöva idrott eller fritidsaktivite-
ter.  

Alla, oavsett bakgrund, ska ha rätt att känna 
sig delaktiga i vår stad och för det måste Borås 
bli en kommun som bättre håller ihop. Några 
av de viktigaste uppgifterna framöver är att 
minska klyftor till följd av arbetslöshet eller 
ohälsa, möjliggöra lika uppväxtvillkor mellan 
stadsdelar och skapa övergripande trygghet i 
hela kommunen.  

Människor ska ha möjlighet att mötas i Borås. 
Det fria kulturlivet och kulturella mötesplatser 
ska utvecklas bland annat genom stöttning av 
både fristående och kommunala mötesplatser. 
Norrbyhuset kan få utgöra exempel på en mö-
tesplats med många funktioner. Vi vill se fler 
liknande mötesplatser i och kring staden.  

Ny isyta och samlokalisering med eventuell 
evenemangshall ska utredas.  

Första året efter Kulåret på Kulturskolan är av-
giftsfritt. Vi vill på sikt att Kulturskolan ska 
vara helt kostnadsfri. Även vuxna ska erbjudas 
att delta i kulturellt skapande.  

Att lära sig nya saker, bara för att man vill, att 
njuta av kulturupplevelser eller lyssna till ett 
föredrag för att få nya perspektiv genom folk-
bildning är viktigt.  Studieförbunden har en 
nyckelroll i att ge redskap åt människor att 
förändra sin livssituation, utjämna bildnings-
klyftor samt bredda människors intresse för 
och deltagande i kulturlivet. Många asylsö-
kande får möjlighet att träna svenska på 
språkkaféer som ideella föreningar, kyrkor och 
studieförbund anordnar. 

Vår kommun ska inbjuda till lek och träning. 
Fler gemensamma näridrottsplatser och lek-
platser ger möjlighet till lek och rörelse samt 
möten mellan generationer.  

För en mer inkluderande stad behöver före-
ningar ha likvärdiga förutsättningar. Det ska 
finnas möjlighet för föreningar att söka bidrag 
för att fler barn och ungdomar som deltar i 
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föreningsverksamhet ska ha ekonomisk möj-
lighet att åka på läger, tävlingar och cuper. 
Samtidigt ska det även utredas hur arbets-
marknadsinsatser bäst kan användas för att 
stötta det lokala föreningslivet.  

En välfungerande föreningsverksamhet är vik-
tigt för staden och föreningar utan egen lokal 
ska trots det kunna träffas och verka. Därför 
ska ett gemensamt föreningshus där flera för-
eningar kan dela på utrymmet utredas. 

Kommunens fritidsgårdar är viktiga mötesplat-
ser för unga och vi kommer att utreda om det 
är möjligt att hålla alla fritidsgårdar öppna un-
der sommaren. 

Arbetet mot våld i nära relationer och heders-
relaterat våld fortsätter. Alla medarbetare i 
kommunens verksamheter ska ha grundläg-
gande kunskaper kring hedersproblematik. De 
verksamheter som arbetar med barn och unga 
ska ha en tydlig plan för hur sådana problem 
hanteras. 

Vi vill satsa på flera trygghetsskapande åtgär-
der. Viktigt är att till exempel att gatubelys-
ning fungerar och att parker och kommunala 
grönområden underhålls. Samtidigt arbetar 
Borås Stads Centrum för kunskap och säkerhet 
(CKS) tillsammans med polisen för att före-
bygga gängbildning och organiserad brottslig-
het. Vi vill även att möjligheten till kommunala 
trygghetsvakter ska utredas. 

Äldreomsorg 
Vår ambition är att stärka vård- och äldre-
omsorgen i Borås. Med engagerad och kompe-
tent personal ska livskvaliteten höjas för våra 
äldre i behov av stöd. 

Då fler äldre önskar att bo kvar hemma längre 
och själva vill kunna planera sin vardag krävs 
en utvecklad hemtjänst. Vi vill därför öka den 
enskildes möjlighet att välja vilken typ av in-
satser som ska utföras.  

Samtidigt vet vi att många äldre lider av ofrivil-
lig isolering och ensamhet. Borås behöver fler 
trygghetsbostäder, både inne i och utanför 
staden. Vi vill också att det ska finnas korttids-
platser tillgängliga på flera platser runtom i 
kommunen.  

Kompetent personal är den enskilt viktigaste 
resursen i vård- och omsorgsarbetet. För att 
personalen ska känna sig trygg i sin arbetsroll 
måste grundbemanningen öka. Personalen ska 
ha goda arbetsvillkor och förutsättningar. 
Hemtjänsten ska styras utifrån tillit till perso-
nalens yrkeskunskap och minuthetsen ska 
bort. 

För att kunna rekrytera och behålla kompe-
tent personal ska validering och fortbildning 
erbjudas.   

Omsorg och socialtjänst 
Alla människor ska ha lika möjligheter att leva 
och verka i en trygg miljö, under så normala 
levnadsvillkor som möjligt. Invånarna i Borås 
ska känna sig trygga med att det finns stöd att 
tillgå den dagen det behövs.  

Det är viktigt att skapa en meningsfull och ak-
tiv fritid när personer inte är på sin dagliga 
verksamhet eller har slutat på denna. En ut-
redning ska visa hur detta kan utformas för att 
motverka isolering och stillasittande.  

Behovet av fler LSS-boenden är stort. Byggan-
det av LSS-boenden ska fortsätta så att kön 
försvinner.  

För personer utan bostad ska det finnas möj-
ligheten att tillbringa natten på det kommu-
nala natthärbärget Kastanjen. Boendet ska 
hållas öppet året runt.  

Vi tar gemensamt ansvar 
för barn och unga 
Allt börjar i skolan. I Borås ska vi ha en skola 
där kunskap står i fokus, där lugn och ro råder 
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i klassrummet och där alla elever får det stöd 
de har rätt till. En riktigt bra skola med ar-
betsro är grunden för att alla barn ska få de 
kunskaper de behöver för att nå sina dröm-
mar. Lärarna är viktigast för att  barnen ska 
lyckas i skolan. Därför vill vi att  alla lärare  i 
Borås  ska vara legitimerade  och ges möjlighet 
att lägga sin kraft på kärnuppgifterna; att pla-
nera, genomföra och följa upp undervis-
ningen. Studiecoacher och lärarassistenter ska 
finnas för att avlasta lärarna. 

Alla barn i våra verksamheter ska under sina 
skolår bemötas med respekt och få förståelse 
för människors lika värde. För att skapa en 
skolmiljö som inbjuder till kunskapsutveckling 
är det viktigt att skolan arbetar med värde-
grundsfrågor, där skolans ordningsregler är en 
naturlig utgångspunkt. I ordningsreglerna ska 
bland annat frågan om mobiltelefoner hante-
ras.  

Förskolan har en viktig uppgift i att lägga grun-
den för utveckling och lärande. Också i framti-
den behöver fler förskolor byggas runt om i 
vår kommun. Målet ska vara att kunna er-
bjuda små barngrupper och ökad personaltät-
het.  

Alla familjer har olika förutsättningar för att få 
ihop vardagslivet. Förskolans pedagogiska 
verksamhet finns till för barnen och det är vik-
tigt att de därför erbjuds möjlighet att ta del 
av den och finner sin plats i gemenskapen. 
Därför ska möjligheten utredas att erbjuda 30 
timmar/vecka på förskolan för barn till vård-
nadshavare som är arbetssökande eller föräld-
ralediga. 

Förskolan ska vara anpassad för barnen, och 
barn som är i behov av stöd och stimulans ska 
få detta utifrån sina behov och förutsätt-
ningar. Vi vill utveckla barnhälsan och för-
stärka möjligheten till särskilt stöd redan i för-
skolan. 

I Borås finns ett rikt kulturutbud som alla ska 
ha möjlighet att ta del av. Som ett led i detta 
ska en öppen förskola och/eller fritidshem i 
samma lokaler som Kulturskolan utredas.  

Skolan och gymnasieskolan i Borås är avgifts-
fri. För förskolan och skolbarnomsorgen gäller 
fastställd avgift, men därutöver ska inga extra 
kostnader tas ut av barnens vårdnadshavare. 

En förutsättning för att nå goda kunskapsre-
sultat är att känna sig trygg, må bra och vilja 
gå till skolan. Vi vet att den psykiska ohälsan 
bland barn och ungdomar inom grundskola 
och gymnasiet ökar och det måste skolan 
kunna möta upp. Arbetet med att förbättra 
elevhälsan ska därför förstärkas. 

Samtidigt måste arbetet med förebyggande 
insatser för elever i behov av stöd öka. Vi vill 
satsa på specialpedagogik och tidigt stöd för 
att skapa mer jämlika förutsättningar för lä-
rande.  

Arbetet med minskad skolsegregation fortsät-
ter. Det aktiva skolvalet går in på sitt andra år 
och ska därmed följas upp och utvecklas.  

Vi vet att elever har olika förutsättningar att 
klara kunskapskraven. Ytterligare hjälp och 
stöttning i form av lovskola till de elever som 
riskerar att  inte få fullständiga betyg ska er-
bjudas.  

Vår kommuns gymnasie- och vuxenutbildning 
håller hög klass och så ska det förbli. För att 
behålla kvaliteten krävs dock att gymnasie- 
och vuxenutbildningen är i ständig utveckling. 
Vi vill se en mer utvecklad samverkan mellan 
gymnasieskola, högskola och näringsliv.   

Studie- och yrkesvägledning är en rättighet för 
alla elever i grundskola, gymnasium och vux-
enutbildning. För att alla elever ska få rätt 
möjligheter till vägledning utifrån sina behov 
krävs att studie- och yrkesvägledningen stärks. 
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Varje människa ska ha så goda förutsättningar 
som möjligt att utveckla sina kunskaper och 
färdigheter under hela livet. Därför krävs inte 
bara en bra skola för barn och ungdomar utan 
också en väl utvecklad vuxenutbildning. Fler 
måste få möjlighet att omskola sig eller för-
bättra sina grundkunskaper. På så sätt får fler 
personer fler chanser i livet. 

Företagandet växer genom 
samverkan 
Medborgare, arbetsgivare, arbetstagare – i 
våra olika roller är vi alla viktiga delar i vår 
kommun. Därför behöver vi täta kontakter och 
goda relationer med varandra.  

Kontinuerliga och goda kontakter med nä-
ringslivet ska leda till fördjupad förståelse och 
samverkan. Det ska vara attraktivt att etablera 
och utveckla företag i Borås. Samarbete, ut-
bildning och koppling till forskning är några av 
nycklarna.  

Redan idag anser många företag att Borås er-
bjuder ett bra näringsklimat, men vi är inte 
nöjda. Borås Stad ska vara bäst av landets 
femton största kommuner när företagen 
själva betygsätter hur det är att driva företag i 
sin kommun.  

Fler industriområden ska utvecklas för att till-
godose efterfrågan på mark för etablering av 
företag. 

Borås Stads riktlinjer för alkoholservering ska 
revideras så att servering som längst medges 
till kl. 02.30. 

Hela kommunen ska leva 
Borås är i stark utveckling och bostadsbyggan-
det har tagit fart på allvar. Att befolkningen 
växer innebär både möjligheter och utma-
ningar. För att Borås ska kunna fortsätta hålla 
en hög beredskap för byggande krävs färdig-

ställda detaljplaner och en långsiktig samhälls-
planering med stärkt dialog mellan medbor-
gare, byggaktörer och näringsliv. 

Människor ska kunna välja var i vår kommun 
de vill bo och samtidigt ha tillgång till grund-
läggande samhällsservice. För att stärka livs-
kraft och möjligheter i hela kommunen ska ett 
styrdokument för landsbygdsutveckling tas 
fram. 

Ett samhälle som är hållbart och motstånds-
kraftigt mot yttre påverkan bör medverka till 
att en ökande andel av maten produceras 
nära den plats där den konsumeras. Detta ger 
förutsättningar för en levande landsbygd, nya 
arbeten och därmed bättre underlag för ser-
vice i hela kommunen. Borås Stad ska sträva 
efter att upphandla mer livsmedel från närom-
rådet, vilket bland annat ska möjliggöras ge-
nom den distributionscentral som är på väg 
att etableras. 

För att människor ska trivas krävs även att vi 
utvecklar och vårdar stadens yttre. Vi vill rusta 
upp en av de mest besökta parkerna, An-
nelundsparken, samt i samband med det ut-
reda möjligheten till att anlägga en skulptur-
park där. 

Flera platser runtom i vår kommun anses 
otrygga, bland annat på grund av att områden 
inte har underhållits i den utsträckning som 
egentligen har krävts. Arbetet med trygghets-
skapande belysning och slyröjning ska därför 
fortsätta. Tekniska nämnden ska tillhandhålla 
skogslag för att röja, i samråd med Fritids- och 
folkhälsonämnden. Erfarenheter från trygg-
hetsvandringar ska tas tillvara när åtgärder 
planeras. 

Stora torget ligger mitt i centrala Borås och 
kan utvecklas till en än mer attraktiv plats som 
lockar till möten. För att göra torget mer in-
bjudande ska en vision tas fram som visar på 
möjliga vägar. 
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Goda resvanor och attrak-
tiva kommunikationer 
Om Borås ska vara mer än den centrala sta-
den, så krävs attraktiva kommunikationer till 
alla kommunens invånare, oavsett var i kom-
munen de bor. Det ska kort och gott vara en-
kelt att ta sig runt i vår kommun. 

Samtidigt står vi inför ett vägskäl. Vi vet att vi 
måste fasa ut användningen av fossila bräns-
len. Därför måste vi förändra färdmedelsför-
delningen och satsa på lösningar som lyfter 
möjligheterna att gå eller cykla samt göra kol-
lektivtrafiken mer tillgänglig.  

Vi ska erbjuda en stad där människor har alla 
möjligheter att välja cykeln. För det krävs sam-
manhängande och lättframkomliga cykelstråk. 
Satsningen på utbyggnad av kommunala cykel-
vägar, både i staden och sammanhängande 
med kransorter, ska därför fortsätta. I arbetet 
med framtagandet av gång- och cykelvägar 
ska gång- och cykeltrafikanter så långt som 
möjligt separeras.  

Södra torget ska fortsatt vara nav för kollektiv-
trafiken men måste byggas om för bättre till-
gänglighet och trafiksäkerhet. När torget görs 
om kommer ytor att frigöras från busstrafik 
och dessa kan användas för en utvecklad torg-
miljö. 

På landsbygden kommer bilen fortfarande att 
spela en stor roll, men nya bränslen och ut-
veckling och förbättring av närtrafiken kan bi-
dra till minskad klimatpåverkan. Förbättrad 
närtrafik ska utredas. 

Busstrafiken både inom Borås tätort och till 
och från staden har haft en stark utveckling de 
senaste åren, något vi självklart vill ska fort-
sätta. För det krävs att Borås Stad fortsätter 
det nära samarbetet med Västtrafik, som an-
svarar för kollektivtrafiken.  

Alla förvaltningar i Borås Stad som använder 
bil ska i första hand välja fordon med fossil-
bränslefria drivmedel. Hela den bredd av el-
fordon som numera erbjuds ska beaktas och 
typ och storlek på färdmedel ska väljas efter 
transportbehov.  

Ekologisk hållbarhet lokalt 
och globalt 
Borås liksom resten av världen står inför en 
klimatkris. Det gångna året har visat på stora 
utmaningar i form av både värmeböljor och 
långvarig kyla. Vi vet att av människan orsa-
kade klimatförändringar redan påverkar vår 
planet och att människor kommer att tvingas 
fly sina länder till följd av mat- och vattenbrist, 
översvämningar och värme. 

Samtidigt har Borås alla förutsättningar att 
vara ledande i arbetet med minskad negativ 
klimatpåverkan, att bli alltmer av en ekolo-
giskt hållbar kommun. Borås Stad ska ta sin 
del av ansvaret för att säkerställa kommande 
generationers livskvalitet.  

Parisavtalet innebär att vi alla måste förändra 
oss såväl i vår livsstil som när det gäller tek-
niska lösningar. Borås ska självklart dra sitt 
strå till stacken och Parisavtalet tillsammans 
med de globala målen i Agenda 2030 ska ge-
nomsyra hela den kommunala organisationen. 

För att minska koldioxidutsläppen krävs för-
djupad kunskap. Borås Stad ska därför ta fram 
en lokal koldioxidbudget för kommunen, som 
ska ge säkrare underlag om vad Parisavtalet i 
praktiken innebär för vår kommun.  

Ambitionerna för solenergi ska höjas. Borås 
Energi och Miljö ska ta initiativ till en samägd 
solcellsanläggning, där såväl företag, före-
ningar och privatpersoner ska kunna köpa an-
delar. 

Vi vill göra det enklare för våra medborgare 
och besökare att vara klimatsmarta genom att 
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prioritera hållbart resande. Arbetet med att 
ställa om stadstrafiken till fossilbränslefria 
drivmedel ska ta fart och sedan pågå över tid. 

Den nuvarande avfallsplanen ska kompletteras 
med ett tilläggsförslag om att utreda dygnet-
runt-öppna återvinningscentraler, lokalisering 
av centraler samt säkra att billösa hushåll kan 
delta i återvinningen. 

Ekonomi och egen organi-
sation   
Borås Stad är kommunens enskilt största ar-
betsgivare och arbetet med att erbjuda attrak-
tiva arbetsplatser ska vara ständigt pågående. 
I en tid av rekryteringsproblem är arbetet med 
att personal ska vilja börja samt fortsätta ar-
beta för Borås Stad än mer viktigt. Den kom-
munala verksamheten ska arbeta öppet och 
nytänkande för att ge medarbetare möjlig-
heter och redskap till egna initiativ samt kom-
petensutveckling.  

Personal ska ha goda arbetsvillkor och förut-
sättningar. Arbetet med att förbättra arbets-
miljön och höja kvaliteten inom äldreomsor-
gen ska fortsätta. 

Borås Stad erbjuder många av framtidens yr-
ken, bland annat i vård- och omsorgssektorn. 
Samtidigt är det svårt att locka människor att 
välja den vägen i arbetslivet. Därför måste 
Borås Stad arbeta för att vara en intressant 
och lockande arbetsgivare. Borås Stad ska ga-
rantera elever som har gått ut med fullstän-
diga, godkända betyg eller diplom inom barn- 
och fritidsprogrammet eller vård- och om-
sorgsprogrammet provanställning.  

Hos de anställda inom kommunen finns en 
bred kompetens som måste tillvaratas och det 
är viktigt att vara lyhörd för personalens erfa-
renheter. Samtidigt måste personal ha möjlig-
het att på olika sätt utvecklas inom sitt yrke. 

Borås Stad ska erbjuda validering så att förvär-
vad kunskap och erfarenhet kan formaliseras.  

Det är av stor vikt att Borås Stads chefer får 
den kompetensutveckling som krävs för att 
kunna möta de utmaningar de står inför i sin 
vardag som ledare. Utöver stadens systema-
tiska chefsutvecklingsprogram kan även situat-
ionsanpassade utbildningsinsatser bli nödvän-
diga. 

Världen är i ständig förändring och Borås Stad 
måste se till att möta framtiden med smarta 
lösningar. Ny teknik och digitala verktyg ger 
nya möjligheter att hitta hållbara lösningar för 
de utmaningar som väntar. Digitala verktyg 
kan till exempel bidra till att öka individers fri-
het och självbestämmande i äldreomsorgen. 
Arbetet med digitaliseringen på en strategisk 
nivå ska starta.  

Alla anställda behöver få känna en balans i ar-
betet – att arbetsuppgifter är möjliga att ge-
nomföra på den tid som står till förfogande. 
Detta är en av grunderna för friska arbetsplat-
ser och friska medarbetare. 
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Borås 2025 

Budgeten utgår från visionen Borås 2025. 
För att säkerställa att Borås Stad är på väg att utvecklas mot visionen har en 
rad indikatorer tagits fram. Varje indikator är kopplad till ett mätbart målvärde 
och fokus ligger på hur målen uppfylls. I budgeten finns också särskilda upp-
drag till olika nämnder. Måluppfyllelsen ska varje år redovisas i årsredovis-
ningen. 

Styrmodell i Borås Stad 

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

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

inledande avsnitt i budgeten anger mål som har stor betydelse och med fokus på dem vi är till för. 

Sättet att presentera mål och uppdrag grundar sig på synsättet att all verksamhet ska ske på ett 

ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.  

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

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

varför målet uppnåtts eller inte.  

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

dock av stor betydelse att måluppfyllelse diskuteras och analyseras löpande under verksamhetså-

ret och inte enbart blir en punkt i en årsredovisning. Därför gäller att utfallet för indikatorerna ska 

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

indikator (t ex betygsstatistik i grundskolan) finns tillgängliga ska de redovisas och analyseras i de 

ordinarie uppföljningsrapporterna.  

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

skapa ett klart samband mellan resurser, aktiviteter, prestationer och effekter för dem vi är till för. 
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Målstyrningen i Borås Stad utgår från Borås 2025 och mäts och följs upp genom uppdrag och in-

dikatorer. De mål som sätts ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsatta och akti-

vitetsskapande (SMARTA). 

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

1. Människor möts i Borås

2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

3. Företagandet växer genom samverkan

4. Livskraftig stadskärna

5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande

6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.

Nämnderna har i sina budgetförslag för 2019 lämnat förslag på målvärde för Kommunfullmäkti-

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

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

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

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

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

gångspunkt och förutsättningar arbeta i den riktning som framgår av de kommuntotala målen. 

Nämndernas målvärden redovisas i texterna för respektive nämnd. 

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

ingen av verksamheterna. Medborgardialog är ett strukturerat sätt för förtroendevalda att få mera 

kunskap om vad medborgarna tycker. För att få en samlad bild av medborgardialogerna finns en 

gemensam webbplats där information om alla dialoger finns. 

Flera perspektiv på kvalitet 
Resultatet från de undersökningar som Borås Stad genomför ger kommunen kunskap om områ-

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

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

munens egen utveckling över tid. 

Resultaten från undersökningarna används av nämnderna för att identifiera förbättringsområden 

och därefter vidtas åtgärder som leder till en förbättrad verksamhet för brukare och medborgare. 

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

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

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

ende och hemtjänst. 

Fortsatt utvecklingsarbete 
Under 2019 kommer arbetet med processtyrning att fortsätta. Processtyrning handlar om att styra 

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

organisation ofta spänner över olika funktioner. Det kräver att man har kontroll och styr proces-

serna på ett sådant sätt att man uppnår ett gott resultat och erbjuder rätt kvalitet till brukarna och 

medborgarna. 
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E-tjänster
Arbetet med att utveckla Borås Stads tjänster genom digitalisering fortsätter. I samband med att

en e-tjänstplattform har införts möjliggörs en för medborgarna högre tillgänglighet och en snabb-

bare handläggning. Plattformen öppnar även för betalning och signering via webben.

Jämställdhetsperspektivet 
Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen, 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 anammas på kommunal nivå skapar de otaliga aktiviteter över hela verksamheten. 

De tar samtidigt vitt skilda former beroende på var i organisationen målen tolkas in i det ordinarie 

arbetet.  

Borås Stads arbete utgår från boråsarna. Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors 

vardag. Enligt Program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad är syftet att förbättra verksam-

heterna, höja kvaliteten och säkerhetsställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvin-

nor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Den innebär att alla invånare 

har rätt till likvärdigt bemötande, likvärdig service och likvärdig myndighetsutövning. Varje 

nämnd ska ha en handlingsplan för jämställdhetsintegrering och denna ska bland annat innehålla 

verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsinte-

grerad budget (gender budget). 

Nedan följer exempel på aktiviteter som planeras under 2019. 

Fritid- och folkhälsonämnden fortsätter arbetet med det kvinnliga nätverket som startade un-

der våren 2017. Nätverket har till uppgift att stödja idrottstjejer/flickor/kvinnor som bedriver 

elitidrott eller är i gränslandet att idrotta på elitnivå med olika insatser. Fokus är på dem som 

utövar individuella idrotter. Nätverket ska främja gemenskap, ge inspiration och vara ett forum 
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för att dela och sprida tips och idéer och de medverkande ska uppleva att Borås Stad står bakom 

dem. Flickorna/kvinnorna bestämmer själva nätverkets aktiviteter.  

Verksamheten för mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet har som mål att med folkhälsa 

som grund uppnå hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet där en jämn könsfördelning 

bland besökarna är prioriterad. Det är en jämn könsfördelning när det gäller mötesplatserna me-

dans fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet generellt sett attraherar fler pojkar. Öppen 

ungdomsverksamhet följs upp med The Logbook, ett nationellt uppföljningsverktyg, som visar 

statistik bland annat med avseende på kön samt hur verksamheten arbetar med jämställdhet. Per-

sonal inom den öppna ungdomsverksamheten kommer via det sociala investeringsprojektet “En 

Kommun Fri Från Våld” att utbildas i grundläggande våldspreventivt arbete, vilket ger stöd i jäm-

ställdhetsarbetet.  

Det strategiska trygghetsarbetet utgår från kvinnors upplevda otrygghet och där görs satsningar 

för att öka tryggheten utifrån kvinnors, barns och äldres perspektiv. I det skadeförebyggande ar-

betet, inom ramen för Säker och trygg kommun, är utgångspunkten att arbete ska ske för alla 

åldrar, situationer, miljöer och för båda könen.  

I program för föräldraskapsstöd har verksamheten identifierat papporna som en grupp som inte 

tar del av stödet i lika hög grad som mammorna. För att nå alla föräldrar ska de arenor som barn 

och föräldrar vistas i användas. Stöd ska utformas med hänsyn till olika gruppers behov så att alla 

kan ta del av det oavsett kön, familjekonstellation, arbetssituation, språk mm. Ur ett jäm-

ställdhetsperspektiv behövs även insatser utifrån det drogpolitiska programmet. Trenden är att 

andelen riskkonsumenter av alkohol minskar i både grupperna unga män och kvinnor, medan den 

ökar i grupperna äldre kvinnor och män. Andelen riskkonsumenter totalt sett är fortfarande högst 

bland unga män. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden pekar på att forskning och kartläggningar visar att 

föreställningar om kön tycks påverka såväl utredningsbenägenhet som behandlingsinsatser inom 

socialtjänsten. Ett första steg för att ge medarbetare förutsättningar att integrera jämställdhetsar-

betet i det ordinarie arbetet är att öka medarbetarnas kunskap kring normkritiskt tänkande, dis-

kriminering och stereotypa uppfattningar beträffande genus. Det är planerat för en utbildning-

sinsats under våren 2019. 

För att utföra ett jämställdhetsintegrerat arbete är det centralt att kartlägga för att synliggöra even-

tuella skillnader och likheter mellan pojkar/män och flickor/kvinnor avseende anmälningar, 
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utredningar och insatser, varför nämnden planerar att ta fram köns- eller åldersuppgifter från 

verksamhetssystemen när det gäller just dessa tre områden. 

Vård- och äldrenämnden ser ett utvecklingsområde i att i uppföljningar av verksamheterna 

använda könsuppdelad statistik för att göra bättre analyser utifrån jämställdhetsperspektivet. 

Nämnden har börjat följa könsuppdelad statstik inom olika områden såsom könsfördelning av 

antalet brukare, biståndsbedömda och utförda insatser. Statistiken kan ligga till grund för dialog 

när medarbetarna ges utrymme att diskutera olika ärenden och case gemensamt på ett strukturerat 

sätt. Vård- och äldrenämnden ser flera utvecklingsområden att arbeta vidare med, exempelvis hur 

våld i nära relationer kan förebyggas och upptäckas samt arbeta fram hållbara rutiner kring hur 

förvaltningen ska samverka med andra förvaltningar och myndigheter så att den som utsätts för 

våld får adekvat stöd.  

Grundskolenämnden fortsätter arbetet med jämställdhetsintegrering i skolorna via dis-

krimineringsplan, plan mot kränkande behandling, olika värdegrundsinsatser samt olika åtgärder 

för ökad trygghet och studiero. Ett annat perspektiv är hur resurser fördelas där det även tas hän-

syn till kön utifrån det statistiska underlag om elevers förutsättningar och behov som Statistiska 

centralbyrån årligen utarbetar. 
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Strategiska målområden – indikatorer och uppdrag 

Vision 
Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan människor i 
fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar tillvara 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 som är bäst för en hållbar utveckling. 

Människor möts i Borås 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

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

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder 221 240 240 330 

Andel hemtjänsttagare som uppger att 
hemtjänstpersonalen alltid eller oftast tar 
hänsyn till den äldres egna åsikter och 
önskemål, %. 86 92 92 95 

Andel hemtjänsttagare som uppger att det 
känns tryggt att bo hemma med stöd från 
hemtjänsten, %. 82 90 90 95 

Antal gästnätter i Borås 215 448 215 508 212 000 220 000 220 000 

Uppdrag Nämnd/bolag 
LOV-företagens ersättning och vilka regler som kan förenklas ska utredas. Kommunstyrelsen 

Utreda ny yta för evenemangsområde. Kommunstyrelsen 

Söka ny yta för evenemangsområde. Kommunstyrelsen 

Möjligheten att använda kommunala trygghetsvakter ska utredas. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett interreligiöst råd.  
Ett interreligiöst råd initierat av Borås Stad är ett sätt att erbjuda en 
mötesplats för dialog mellan kommunen och trossamfunden.  
Syftet med ett råd kan vara att lära känna varandra, att skapa förståelse 
för och kunskap om varandra samt att ta vara på varandras kunskaper 
och möjligheter i olika frågor. I arbetet med att inrätta ett råd, ska hänsyn 
tas till vad den utredning som startade 2018 visar.  

Kommunstyrelsen 

Ny isyta och samlokalisering med eventuell evenemangshall ska utredas. Fritids- och folkhälsonämnden 
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Uppdrag Nämnd/bolag 
Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen lokal 
skulle kunna dela på utrymme ska utredas. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Arbetslivsnämnden ska i samarbete med Fritid-och folkhälsonämnden 
utreda hur arbetsmarknadsinsatser bäst kan användas för att stötta 
föreningslivet. 

Arbetslivsnämnden 

Det är viktigt att skapa en meningsfull och aktiv fritid när personer inte är 
på sin dagliga verksamhet eller har slutat på denna. Nämnden får i 
uppdrag att utreda hur detta ska utformas för att motverka isolering och 
stillasittande. 

Sociala omsorgsnämnden 

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel föräldrar som känner sig trygga när 
de lämnar sitt barn på förskolan, %. 95,8 95,8 100 100 100 

Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, andel barn (%) 96 97 97 98 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till 
något nationellt gymnasieprogram, %. 79 80 90 90 100 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 213 222 218 222 225 

Andel elever som känner sig trygga i 
grundskolan, åk 4-9, %. 91,8 87,3 100 100 100 

Andel elever som känner sig trygga i 
gymnasieskolan, %. 96,3 95,2 100 100 100 

Andel elever med högskoleförberedande 
respektive yrkesexamen, %. 93,2 92 93 94 

Andel barn och unga som inte lever i 
hushåll med försörjningsstöd; %. 98 98 98 98 99 

Uppdrag Nämnd/bolag 
Möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan för barn till föräldrar som är 
föräldralediga eller arbetslösa ska utredas. 

Förskolenämnden 

Fritidshem/öppen förskola i samma lokaler som Kulturskolan Simonsland 
ska utredas av Grundskolenämnden i samverkan med övriga berörda 
nämnder. 

Grundskolenämnden 

Det aktiva skolvalet ska följas upp och utvecklas under 2019 Grundskolenämnden 

Ordningsregler, där frågan om mobiltelefoner hanteras, ska finnas på 
varje skola. 

Grundskolenämnden 

Samverkan mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola ska utvecklas 
under 2019. 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik 
ska utredas. 

Tekniska nämnden 

Möjligheten att inrätta ett sökbart bidrag för föreningar med verksamhet i 
socioekonomiska områden, som underlättar för fler att få åka med på 
läger, tävlingar och cuper, ska utredas. 

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

Fritids- och folkhälsonämnden 

Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid ska utredas. Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna 
fritidsgårdar kan starta. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Företagandet växer genom samverkan 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Borås Stad ska vara bäst av landets femton 
största kommuner när näringslivet 
betygssätter hur det är att driva företag i sin 
kommun. 3 2 1 1 

Företagsklimat enl. öppna jämförelser 
(Insikt) - Totalt, Nöjd Kund Index 66 66 71 75 

Uppdrag Nämnd/bolag 
Borås Stads riktlinjer för alkoholservering ska revideras så att servering 
som längst medges till klockan 02:30. 

Miljö- och konsumentnämnden 

Livskraftig stadskärna 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel av ansökningarna om bygglov med 
fullständiga handlingar som fått beslut 
senast 8 veckor efter ansökan, %. 81 98 80 100 100 

Antal nyproducerade lägenheter av AB 
Bostäder 0 0 162 37 160 

Uppdrag Nämnd/bolag 
Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas fram. Kommunstyrelsen 

Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska 
utredas av Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden. 

Kulturnämnden 

Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en 
allmän upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske. 

Tekniska nämnden 
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel hushåll och företag som har tillgång 
till bredband om minst 100Mbit/s, % 74,4 80 80 95 

Antal nyproducerade lägenheter av 
Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sandhultbostäder och Toarpshus. 15 0 100 85 100 

Andel närproducerade livsmedel, %. 
20 30 

Uppdrag Nämnd/bolag 
Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, organisatoriska placering 
och ansvarsfördelning ska utredas och tydliggöras.  

Kommunstyrelsen 

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

Kommunstyrelsen 

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

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

Uppdrag Nämnd/bolag 
Utveckling och förbättring av närtrafiken på landsbygden ska utredas. Kommunstyrelsen 

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utredas. Kommunstyrelsen 
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Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel ekologiska livsmedel, %. 39,6 40,6 50 50 65 

Total energiproduktion från solenergi, MWh 118 200 220 350 

Uppdrag Nämnd/bolag 

En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram. Kommunstyrelsen 

Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 7,3 7,4 7,5 7,2 6,0 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till 
årsarbeten. 407,9 426 420 400 375 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 32 40 50 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer 
än tio månader under kalenderåret. 492 469 490 465 460 

Uppdrag Nämnd/bolag 

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

Kommunstyrelsen 
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Budgetens förutsättningar och finansiella mål 

Den svenska ekonomin har under några år återhämtat sig starkt och 
befinner sig nu i en högkonjunktur. SKL bedömer att ekonomin åter-
går till konjunkturell balans under 2019 vilket innebär en betydligt 
lägre årlig tillväxttakt. Däremot fortsätter den kommunala konsumt-
ionen att växa i snabb takt beroende på demografisk utveckling. 
Detta ökar behovet av nya förskolor och skolor. Borås har under en 
rad år kunnat lägga en stabil ekonomisk grund för sin verksamhet 
och också budgeten för 2019 ger goda förutsättningar utifrån en i 
grunden god ekonomisk ställning i staden 

Budgetens grunder 
Budgeten är en ekonomisk plan som skall visa kommunens samlade inkomster och utgifter samt 

hur den finansiella ställningen förändras under året. Budgeten är också ett internt resursfördel-

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

Budgeten skall vara utformad och kopplad till de olika verksamheterna på ett sådant sätt att den 

utgör en bra grund för styrning och uppföljning på alla nivåer. 

Genom lagstiftningen 2006 om ”god ekonomisk hushållning” kopplas budgeten nära till övergri-

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

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

men måste ses tillsammans med en avancerad uppföljning av verksamhetsmålen. 

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

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

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

prioriteringar kommer då också att bli möjlig. 

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

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

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

tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. En balanserad finansiell utveckling 

är därför en förutsättning för att kommunens service skall kunna behållas och utvecklas. Långsik-

tiga resultatmål, soliditetsmål, avsättning till resultatutjämningsreserv och en plan för den dolda 

pensionsskulden är instrument som Borås Stad använder i dessa sammanhang.  Borås Stad har 
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länge haft strategin att ”det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål”. Detta mar-

kerar tydligt att ekonomin ytterst ger förutsättningarna för verksamheten men också utgör grun-

den till ett förhållningssätt som framgångsrikt präglat organisationen. 

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

verksamheten. Verksamheten blir mest effektiv om den har stabila förutsättningar och långsiktig-

het. Därför bör den finansiella strategin, som påverkar ramarna, kunna utformas så att de ekono-

miska målen kan ha ett både långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Utgångspunkten måste vara att 

ramarna i möjligaste mån, och över en konjunkturfas, kan stötta en jämn och planerad verksam-

het. Förutsättningarna för att kunna göra avsteg från de långsiktiga målen måste tydligt redovisas. 

Finansiell strategi i ansträngda budgetlägen 
Strategin för Borås Stad har varit att skapa förutsättningar för en jämn verksamhetsutveckling 

över tid. Tidigare lägre budgeterade resultatnivåer försvaras av flera tidigare års goda resultat 

jämte det faktum att resultaten i boksluten varit klart över de finansiella målen. En av förklaring-

arna till detta är att realisationsvinster inte budgeteras av försiktighetsskäl. Under 2000-talet har 

Borås Stad ökat sitt eget kapital ifrån 2,1 miljarder för att 2018 vara ca 4,8 miljarder. Samtidigt har 

stora avsättningar kunnat ske till bland annat pensionsskuldens ansvarsförbindelse och medfinan-

siering av flera statliga vägprojekt. 

God ekonomisk hushållning 
Från 2006 gäller kommunallagens regler om ”god ekonomisk hushållning”. Detta innebär att för 

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

misk hushållning. Borås Stad har under ett flertal år arbetat med finansiella nyckeltal för att analy-

sera kommunens övergripande ekonomi. Denna analys har sedan legat till grund för vilket verk-

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

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

sådan nivå att balanskravet inte äventyrats.  

Prognosen för 2018 
Budgeten för 2018 antogs med ett resultat på +118 mnkr vilket är nära den finansiella målnivån. 

Prognosen för den ekonomiska utvecklingen för Borås Stad är i delårsrapporten per augusti +170 

mnkr bl.a. beroende på engångsmässiga poster som realisationsvinster från markförsäljning och 

aktieutdelning från Borås Lokaltrafik. Nämnderna beräknas sammantaget redovisa ett underskott 
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på -54 mnkr jämfört med tilldelade kommunbidrag. En del underskott är att betrakta som tillfäl-

liga såsom den stränga vintern men vissa obalanser kvarstår in i 2019 års budget.  

Budgetförutsättningar 2019 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att den svenska ekonomin efter några års 

stark tillväxt befinner sig på toppen av högkonjunkturen. Prognosen de kommande åren är en 

gradvis dämpning av ökningstakten av BNP-tillväxten p.g.a. högt kapacitetsutnyttjande som be-

gränsar ökningarna. Konjunkturtoppen har nåtts. Det betyder att den starka skatteunderlagstill-

växt vi kunnat vänja oss vid under den långa konjunkturuppgången sedan 2010 består till och 

med i år, men dämpas betydligt från och med 2019. Efter flera år med ökningstal på 4,5 % eller 

mer väntas nu ett par år med en ökningstakt som är väsentligt lägre. Det främsta skälet är att ar-

betade timmar utvecklas betydligt svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen. Volymen minskar 

2020 och ökar bara marginellt 2021. Även pensionsinkomsterna ökar i långsammare takt från och 

med i år. Detta motverkas endast i viss utsträckning av att lönerna väntas stiga snabbare. 

Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli en mer ihål-

lande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur talar de tecken på 

en något bättre tillväxt i omvärlden och att det trots allt finns vissa möjligheter att öka sysselsätt-

ningen i gruppen utrikes födda. Den inhemska utvecklingen rymmer också stor osäkerhet. Bo-

stadsbyggandet har bidragit stark till tillväxten men kan knappast öka nämnvärt från nuvarande 

nivåer. Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 

2020 och 2021 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag 

utvecklas dessa år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till runt 1,0 procent 

samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. 

För Borås del har de tuffa ekonomiska förutsättningarna som råder kunnat ge ett ökat verksam-

hetsutrymme på 4,0 procent för våra nämnder under 2019 med ett resultat för kommunen som 

ligger under vårt finansiella mål. Detta kan accepteras ett enskilt år med möjligheten att kommu-

nens resultatutjämningsreserv (RUR) kan utnyttjas. I dagsläget innebär den relativt svaga skatte-

underlagsutvecklingen att 20 mnkr är möjligt att disponera från RUR under 2019. Nämnderna 

har fått ett effektiviseringskrav på 1,0 % som skall vara uppnått inför år 2020. För 2019 har effek-

ten bedömts till 0,5 % vilket lagts ut på nämnderna i budget 2019. 
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Investeringar 
Ett av Borås Stads ekonomiska mål är att minimera kapitalanvändningen. Bakgrunden är att inve-

steringar i princip är långsiktiga åtaganden där lånekostnader kraftigt kan förändras över tiden. 

Med en stor andel bundna kostnadsposter i budgeten kan manöverutrymmet för maximal verk-

samhet på sikt försämras. Därför har Borås satt en riktpunkt på varje års investeringsvolym. 

Denna teori får dock inte gälla för så kallade lönsamma investeringar, till exempel byte av olje-

pannor. Utifrån att kommande investeringar normalt genererar nya nettokostnader för verksam-

heten måste de som istället påverkar ekonomin positivt stimuleras. Lönsamma investeringar bör 

därför bedömas utanför den investeringsram som normalt gäller. Denna grupp utökades inför 

2013 med exploateringsområden för industrin och 2014 med bostadsområden, då kostnadskalky-

lerna här över tiden skall täckas av tomtpriser. Investeringsnivån 2019 är relativt hög men lägre 

än förra året men det finns fortsatt stora behov, bland annat av nya skolor och förskolor. 

Finansiella mål 

Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag % 

Bokslut Budget Budget Mål 
2017 2018 2019 

Årets resultat, mnkr 198 118 80 
Årets resultat/skatteintäkter och 
generella statsbidrag, % 3,3 1,9 1,2 2-3% 

Att resultatet över tiden bör uppgå till lägst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag 

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

cirka 125 mnkr. Detta resultat behövs för att långsiktigt kunna finansiera nödvändiga investe-

ringar utan att behöva låna till hela beloppet. En annan viktig aspekt är pensionsskulden, intjänad 

till och med 1997-12-31, och den så kallade ansvarsförbindelsen som enligt redovisningslagen inte 

får upptas i balansräkningen. För Borås del har den årliga skulduppräkningen tidigare inneburit 

en ökning med ca 30 mnkr per år. Skuldökningen har nu börjat avta men belastningen på utbe-

talda pensioner har då istället ökat. Borås har under ett antal år sammantaget avsatt 732 mnkr för 

att möta ökade pensionskostnader ur ansvarsförbindelsen. Avsättningarna följer pensionsstrategin 
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som syftar till att få en jämnare och mer förutsägbar belastning på resultatet. Resultatnivån är 

också att betrakta som en fallhöjdsmarginal för att klara balanskravet om oförutsedda händelser 

inträffar. För 2019 budgeteras ett resultat på +80 mnkr för kommunen. Detta är lägre än brukligt 

i budgetläget och är delvis en effekt av det svårare ekonomiska utgångsläget. Inom detta resultat 

har nämnderna fått ett effektivitetskrav på 0,5 % för 2019. 

Soliditet 
Bokslut Budget Budget Mål 

2017 2018 2019 

Soliditet, % 72,0 71,5 71,0 

Medel från den egna verksamheten, mnkr 245 398 320 
Årets nettoinvesteringar, mnkr 495 600 600 
Självfinansiering av investeringarna, % 49 66 53 80 

Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten, med vilket menas den del av kommu-

nens tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till cirka 80 %. Soliditetens utveckl-

ing 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 lånefi-

nansiering och på sikt högre finansiella kostnader som tar resurser från kärnverksamheterna. En 

ökad soliditet innebär å andra sidan en ökad egenfinansiering av tillgångarna och lägre finansiella 

kostnader. Soliditetens utveckling styrs till stor del av hur mycket av investeringarna som kan fi-

nansieras med medel från den egna verksamheten. Egna medel definieras i budgetläget som resul-

tatet på sista raden plus avskrivningar. Tillsammans blir det den summa som kommunen kan be-

tala sina investeringar med. Målet är att investeringarna till 80 % skall kunna betalas med pengar 

som kommer från den egna verksamheten. 

Resultatet för 2019 är budgeterat till 80 mnkr och avskrivningarna till 240 mnkr. Detta innebär att 

det finns 320 mnkr tillgängligt att finansiera den beräknade investeringsnivån på 600 mnkr med. 

Självfinansieringsgraden beräknas uppgå till 53 %. Målet att självfinansiera till 80 % nås då inte 

budgetmässigt under 2019. Av erfarenhet får kommunen tillskott till resultatet i form av obudge-

terade realisationsvinster varje år med varierad storlek. Detta förbättrar självfinansieringsgraden i 

praktiken. Sannolikt kommer investeringsnivån att vara fortsatt hög de kommande åren. 
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Budget 2019 
Nettokostnaderna exklusive avskrivningar är budgeterade till 6 129,1 mnkr. Mellan 2018 och 2019 

ökar nettokostnaderna med 206,9 mnkr. Tillsammans med avskrivningar på 240,0 mnkr blir verk-

samhetens nettokostnader 6 369,1 mnkr, vilket ger en ökning jämfört med budget 2018 på 3,6 %. 

Skatteunderlaget enligt 2018 års taxering, det vill säga de beskattningsbara inkomsterna inkomstå-

ret 2017, har räknats upp med Sveriges kommuners och landstings bedömda uppräkningsfaktorer 

med hänsyn till de beräknade inkomstökningarna åren 2018 och 2019. Detta innebär att hänsyn 

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

nas då de totala skatteintäkterna bli 5 156,3 mnkr.  

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

skattekraft är budgeterade till 1 262,8 mnkr. Summan inkluderar även kostnadsutjämning, LSS-

utjämning, regleringsbidrag samt den kommunala fastighetsavgiften.  

Finansnettot är budgeterat till 30,0 mnkr och inkluderar inte längre någon planerad aktieutdelning 

från Borås Lokaltrafik AB. Nivån kan upprätthållas trots fortsatt låga marknadsräntor men komp-

enseras av en högre internbanksmarginal utifrån större lånevolym. 

Resultatet efter finansnetto blir med dessa förutsättningar 80,0 mnkr. Då några extraordinära in-

täkter eller kostnader inte är budgeterade blir årets resultat också 80,0 mnkr. 

Den finansiella avstämningen är baserad på en investeringsvolym för 2019 på 600 mnkr. Efter av-

skrivningar och avyttringar motsvarar detta en ökning av anläggningstillgångarna med 360 mnkr. 

Omsättningstillgångarna beräknas minska med 60 mnkr. Sammanlagt beräknas tillgångarna totalt 

öka med 300,0 mnkr. 
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mnkr 
2017 2018 2019 

Resultatbudget 
Verksamhetens intäkter 1 734,9 1 787,3 1 841,5 

Verksamhetens kostnader -7 476,7 -7 709,5 -7 970,6

Avskrivningar -216,1 -224,0 -240,0

Verksamhetens nettokostnader -5 957,9 -6 146,2 -6 369,1

Skatteintäkter 4 804,3 4 951,7 5 156,3

Generella statsbidrag och utjämning 1 251,9 1 279,0 1 262,8

Finansnetto 44,9 34,0 30,0 

Resultat efter finansnetto 143,2 118,5 80,0 

Realisationsvinster 54,7 - - 

Årets resultat 197,9 118,5 80,0 

Balansbudget 
Tillgångar 
Anläggningstillgångar 4 862,8 5 238,8 5 598,8 

Omsättningstillgångar 1 591,7 1 515,7 1 455,7 

Summa  6 454,5 6 754,5 7 054,5 

Eget kapital, avsättningar och skulder 
Eget kapital 4 646,4 4 764,9 4 844,9 
- därav årets resultat 197,9 118,5 80,0 

Avsättningar 604,4 604,4 604,4 

Långfristiga skulder 0 0 0 

Kortfristiga skulder 1 203,7 1 385,2 1 605,2 

Summa 6 454,5 6 754,5 7 054,5 

Finansieringsbudget 

Tillförda medel 
Överskott från verksamheten -422,0 398,0 320,0 

Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel 696,0

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 34,0 50,0 50,0 

Minskning av finansiella anläggningstillgångar 

Ökning av långfristiga skulder 

Summa 308,0 448,0 370,0 
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mnkr 
2017 2018 2019 

Använda medel 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -493,0 -600,0 -600,0

Ökning av finansiella anläggningstillgångar -452,0

Minskning av långfristiga skulder 

Summa -945,0 -500,0 -600,0

Förändring av likvida medel -637,0 -152,0 -230,0

Finansiell analys 
Borås Stads finansiella analys utgår från den så kallade RK-modellen. Modellen bygger på fyra 

aspekter som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv när kommunens ekonomi skall bedömas. Syf-

tet med modellen är att genom analys av de fyra aspekterna på ett sammanhållet sätt kunna besk-

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

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

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

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

ej medräknade. 

Resultat 

Resultatutveckling 
Bokslut Budget Ber utfall Budget 

2017 2018 2018 2019 

Årets resultat, mnkr 198 119 170 80 
Årets resultat/skatteintäkter % 3,3 1,9 2,7 1,2 
Årets resultat/eget kapital % 4,3 2,5 3,6 1,7 
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Resultatet för Borås Stad har varit positivt varje år från och med 1997. De redovisade resultaten de 

senaste åren har legat klart över det finansiella målet. För 2018 förväntas resultatet bli bättre än 

Kommunfullmäktiges budget bl.a. beroende på bättre utfall för finansnettot som hör samman med 

engångsmässig aktieutdelning på 38 mnkr från Borås Lokaltrafik. Obudgeterade realisationsvinster 

från tomt- och markförsäljning beräknas uppgå till relativt höga 55 mnkr. 

För 2019 budgeteras ett resultat på 80 mnkr vilket är under det finansiella målet. Resultatet inne-

bär ett utrymme för verksamhetens nettokostnader på 3,6 % jämfört med budget 2018. Relateras 

det budgeterade resultatet 2019 till det egna kapitalet innebär det en ökning med 1,7  %. Då in-

flationen beräknas något högre värdesäkras inte det egna kapitalet fullt ut detta år.  

Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag % 

Bokslut Budget Ber utfall Budget 
2017 2018 2018 2019 

Nettokostnader 93,9 95,0 95,7 95,5 
Avskrivningar 3,6 3,6 3,7 3,7 
Finansnetto -0,7 -0,5 -1,2 -0,4 
Verksamhetens nettokostnader 96,7 98,1 98,2 98,8 

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 2018 beräknas 

nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag uppgå till 98,2 % vilket ligger i 

linje med den ekonomiska planeringen. För 2019 budgeteras att verksamhetens nettokostnader 

inklusive finansnettot skall ta 98,8 % av skatteintäkterna i anspråk. Borås Stad har en stark eko-

nomi i grunden med en lång period av god tillväxt av det egna kapitalet. Med anledning av en 

lägre skatteunderlagsutveckling och ambitionen att ge verksamheterna acceptabla förutsättningar 

för 2019 har ett lägre finansiellt resultat budgeterats. 

Finansiering av nettoinvesteringarna 
Bokslut Budget  Ber utfall Budget 

2017 2018 2018 2019 

Överskott från verksamheten, mnkr 245 343 398 320 
Årets nettoinvesteringar, mnkr 495 600 600 600 
Självfinansieringsgrad % 49 57 66 53 

Nettoinvesteringarna beräknas under 2018 uppgå till 600 mnkr exklusive investeringar i nya indu-

stri- och bostadsområden som skall finansieras med tomtförsäljning. Exkluderas de kostnader 
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som ej är rörelsekapitalpåverkande, det vill säga kostnader som ej föranleder någon likvid utbetal-

ning, kommer Borås att ha 398 mnkr kvar när den löpande driften är betald. Självfinansierings-

graden uppgår till 66 % vilket innebär att nettoinvesteringarna till 66 % kan betalas med egna me-

del från verksamheten. För 2019 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 53 % vilket beror på 

en fortsatt förhöjd investeringsnivå och ett lägre årsresultat. 

Kapacitet 

Soliditet 
Bokslut Budget Budget 

2017 2018 2019 

Soliditet, % 72,0 71,5 71,0 

Tillgångsförändring, mnkr 40 300 300 

Förändring av eget kapital mnkr 198 119 80 

Självfinansiering av tillgångsökning, % 100 40 27 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Soliditeten visar hur mycket 

av tillgångarna som har finansierats med egna medel. Kommunens övergripande finansiella mål är 

att soliditeten skall uppgå till 80 %. Under 2018 utgick budgeten att Soliditeten skulle minsk nå-

got. För 2019 visar tabellen att 27 % av tillgångsökningen beräknas kunna finansieras med egna 

medel, vilket är under det finansiella målet och beror på en högre investeringsnivå och lägre resul-

tat. I siffrorna ingår inte utbetalning av tidigare genomförd pensionsavsättning. När detta görs 

kommer balansomslutningen att minska vilket då ger en högre soliditet allt annat oförändrat. 

Risk 

Likviditet 
Bokslut Budget Budget 

2017 2018 2019 

Kassalikviditet, % 113 109 91 

Rörelsekapital, mnkr 388 131 -150 

Likviditeten speglar kommunens kortfristiga betalningsberedskap. De löpande utgifterna måste 

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

andra omsättningsbara tillgångar. Kassalikviditeten som mäter förhållandet mellan omsättnings-

tillgångar och kortfristiga skulder beräknas i budget 2019 uppgå till 91 %. Kassalikviditet under 

100 % innebär att de kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Borås Stad strävar 
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efter att ha en låg likviditetsreserv. Inom Internbanken kan både kommunen och de kommunala 

företagen tillgodose behovet av kortfristiga betalningsmedel genom att utnyttja den gemensamma 

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

betalningsströmmarna. Dessutom består de kortfristiga skulderna till cirka en tredjedel av se-

mesterlöneskuld till de anställda. Denna kommer inte att omsättas det kommande året. Rörelse-

kapitalet beräknas minska både 2018 och 2019 från en relativt hög nivå. 

Extern upplåning 
Bokslut Budget Budget 

2017 2018 2019 

Total låneskuld, mnkr 0 0 0 

Kommunens gjorde sin senaste amortering på låneskulden under 2004. Detta innebär att kom-

munen sedan dess inte har några långfristiga låneskulder för egen del. För den kommunala för-

valtningsorganisationens del har de senaste årens goda resultat inneburit att den externa låneskul-

den som i mitten av 1990-talet var uppe i cirka 600 mnkr nu helt har kunnat amorteras ned. Detta 

innebär lägre risk för ränteförändringar och ett utökat verksamhetsutrymme. 

Kontroll 

Budgetavvikelse mnkr 
Bokslut Bokslut Ber utfall 

2016 2017 2018 

Kommunen -6 +22 -3 
Nämnder/förvaltningar -14 +75 -54 

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

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

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

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

gen. Kommunen har de senaste åren redovisat små avvikelser jämfört med budget främst tack 

vare förbättrad kostnadskontroll hos nämnderna men även en del obudgeterade statsbidrag 

såsom byggbonusen har bidragit. 

För 2018 beräknas kommunen totalt kunna bedriva sin verksamhet inom budget. När det gäller 

nämnderna blir det sannolikt en försämring jämfört med 2017. En del underskott är av en-

gångskarskaraktär såsom den stränga vintern och renoveringen av Stadsparksbadet medan andra 
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är av mer strukturell karaktär inom sociala sektorn. Det är viktigt att nämndernas verksamhet 

framöver är under kontroll, eftersom det är en nödvändig om de finansiella målen skall kunna 

hållas. Kontroll över ekonomin är en grundförutsättning för den "goda" kommunen och gagnar 

verksamheten långsiktigt.  

Utveckling de kommande åren 2020-2021 
Åren 2020–2021 beräknas skatteunderlaget i Sverige växa med ca 0,5% per år i reala termer. Den 

svenska ekonomin beräknas då befinna sig i konjunkturell balans då varken hög- eller lågkonjunk-

tur kan sägas råda. Arbetslösheten uppgår till ca 6,7 procent och KPIF-inflationen (det vill säga 

inflationen exklusive hushållens räntekostnader) förväntas hålla sig på ca 2 %. I år och nästa år är 

det fortsatt hög efterfrågan i den svenska ekonomin. Inte minst investeringarna och den offent-

liga konsumtionen förväntas ligga på en fortsatt hög nivå. 

Skatte- och bidragsintäkterna beräknas för Borås del öka med ca 3,4 procent 2020 och 3,2 pro-

cent 2021. Prognosen bygger på en fortsatt god men dämpad och avtagande konjunktur. Viss be-

redskap i ekonomin måste alltid finnas inte minst på grund av osäkerheten i vår omvärld. 

Verksamhetens nettokostnader beräknas ligga på ca 3,2 procent perioden 2020-2021. Resultatni-

vån som det tillgängliga skatteunderlaget medger ligger under det finansiella målet på lägst 2 pro-

cent av skatter- och generella statsbidrag. Resultatnivån klarar inte av att självfinansiera investe-

ringarna till 80 % som är det finansiella målet. Över tiden har dock det verkliga resultatet klarat av 

detta mål. 

Framskrivning av resultatet 2020-2021 mnkr 

2019 2020 2021 

Verksamhetens nettokostnader -6 69 -6 571 -6 773

- årlig förändring, % 3,6 3,2 3,1 

Skatte- och bidragsintäkter 6 419 6 634 6 849 

- årlig förändring , % 3,0 3,4 3,2 

Resultat 80 93 105 

Nettoinvesteringar 600 650 700 

Resultat, % av skatteintäkter statsbidrag mm 1,2 1,4 1,5 

Självfinansiering av investeringarna, % 53 54 55 
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Skatte- och bidragsintäkterna är hämtade från Sveriges Kommuners och Landstings prognos för 

Borås Stad. Nettokostnadsberäkningen bygger på 2019 års budget uppräknad med hänsyn till den 

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

Den budgeterade årliga genomförda investeringsvolymen förutsätts att stiga till ca 700 mnkr un-

der 2021. För att bibehålla och ej ytterligare öka investeringsvolymen är det viktigt att effektivare 

nyttja de befintliga tillgångarna och därigenom hålla tillbaka behovet av investeringar. En effekti-

vare kapitalanvändning, alltså att bättre utnyttja det kapital som bundits i verksamheten och att 

avyttra tillgångar som inte är nödvändiga för kommunens verksamhet, är ett alternativ till bespa-

ringar och neddragningar.  

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

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

tatnivå som inte fullt ut uppfyller de finansiella målen under planperioden. Detta får ändå anses 

vara godtagbart och med ambitionen att upprätthålla en bra nivå på verksamheten. Kommunens 

relativt starka finansiella ställning kräver inte att den fulla finansiella målsättningen behöver upp-

fyllas varje år i budgetläget. Resultatnivån kan även ses som en fallhöjdsmarginal vid förändrade 

ekonomiska förutsättningar.  

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

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

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

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

nedgångar på intäktssidan utan alltför negativa konsekvenser för verksamheten. 
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Nämndernas verksamhet 
Budgeten 2019 bygger i grunden på att lönekostnaderna ökar med 
2,6 procent, medan övriga kostnader räknas upp med 1,7 procent. 
Det ekonomiska målet för nämnderna är normalt noll, det vill säga att 
kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. Det ekonomiska målet 
är överordnat andra verksamhetsmål. Investeringsbudgeten 2019 är 
på 606 mnkr, exklusive utbyggnad av nya industri- och bostadsom-
råden  

I detta avsnitt redovisas Kommunstyrelsens budgetförslag för kommunens olika interna redovis-

nings- eller ansvarsenheter, i detta fall de olika nämnderna. Vilka nämnder eller ansvarsenheter 

det handlar om framgår av nedanstående organisationsschema. 

Driftbudgeten 

Ekonomiska mål och ekonomiskt ansvar 
I driftbudgeten budgeteras nämndernas planerade intäkter och kostnader. Nettokostnaderna 

täcks när det gäller anslagsfinansierad verksamhet med kommunbidrag. Kommunbidraget mots-

varar normalt den budgeterade nettokostnaden per nämnd. 

Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och kostnader. Inom ramen för kommunens in-

ternhyressystem omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämnderna beslutar själva med vissa 

begränsningar om sin lokalanvändning. Begränsningarna avser att säkerställa ett för kommunen 
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som helhet effektivt lokalutnyttjande. Ansvaret omfattar också kapitalkostnaderna. Detta innebär 

bland annat att ökade kapitalkostnader på grund av investeringar inkräktar på utrymmet för öv-

riga verksamhetskostnader. En effektivare kapitalanvändning, att mindre kapital binds i verksam-

heten, ger å andra sidan utrymme för ökad verksamhet. 

Nämndernas ansvar gäller över tiden och är alltså inte begränsat till budgetåret. De årliga resulta-

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

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

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

Det ekonomiska målet för respektive nämnd är det budgeterade resultatet efter kommunbidrag i 

den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budgeterade resultatet är i normalfallet 

noll, det vill säga budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar nettokostnaderna. 

Vissa undantag förekommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i budgeten finansie-

rar verksamheten med överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från tidigare år. 

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

gäller då för 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 verk-

samhetsmål äventyras och för att undvika alltför dramatiska besparingar i verksamheten, bör in-

arbetning 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 årsredovisningen då det ackumulerade resultatet för nämnderna fastställs. 

Liksom föregående år gäller att nämnderna inom sin budget ska avsätta lägst 1 procent av kom-

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

ska ha en beredskap för oförutsedda händelser. Innan bufferten får tas i anspråk för att täcka ett 

underskott ska en åtgärdsplan ha upprättats och alla andra åtgärder ska ha prövats. 
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Kommunbidrag 2019 
Kommunstyrelsen fastställde i juni, med utgångspunkt från beräknade resurser och utifrån önsk-

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

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

marna till nämnderna uppgick till sammanlagt 6 197 550 tkr. Höjningen bygger på en kompensat-

ion för lönekostnadsökningar på 2,6 % medan övriga kostnader räknas upp med 1,7 %. Totalt 

innebar ramarna att kommunbidragen till nämnderna höjdes med 202 150 tkr jämfört med 2018 

års budget, vilket motsvarar 3,4 %. I Kommunstyrelsens slutliga budgetförslag uppgår kommun-

bidragen till 6 240 900 tkr. Sammantaget har kommunbidragen till nämnderna ökat med 4,0 % 

jämfört med budget 2018. 

Kommunbidrag per nämnd KF Budget höst tkr 

Budget Budget Budget 
Nämnd 2017 2018 2019 

Kommunfullmäktige 12 850 13 650 15 100 

Revisorskollegiet 4 450 5 750 5 850 

Kommunstyrelsen 
- stadsledningskansliet 111 200 117 000 116 300 
- kommungemensam verksamhet 111 050 114 000 118 100 

Valnämnden 950 4 150 4 000 

Lokalförsörjningsnämnden 15 950 31 450 31 850 

Servicenämnden 0 0 0 

Fritids- och folkhälsonämnden

- fritid och folkhälsa 195 700 193 950 209 350 

- föreningsbidrag 40 200 41 400 43 050 

Samhällsbyggnadsnämnden 22 850 23 400 23 850 

Tekniska nämnden
- väghållning skog parker m m 135 250 140 900 146 150 
- persontransporter 64 200 66 550 68 800 

Miljö- och konsumentnämnden 24 700 22 800 25 750 

Kulturnämnden 146 800 156 850 171 300 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 481 000 509 350 525 350 

Sociala omsorgsnämnden 642 000 630 600 654 700 

Arbetslivsnämnden 226 100 231 850 232 900 

Överförmyndarnämnden 6 400 6 550 6 650 

Förskolenämnden 687 450 725 350 746 250 
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Kommunbidrag per nämnd KF Budget höst tkr 

Budget Budget Budget 
Nämnd 2017 2018 2019 

Grundskolenämnden 1 306 200 1 387 800 1 459 550 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 261 000 275 150 288 500 

Vård- och äldrenämnden 1 200 500 1 293 550 1 347 550 

Summa 5 696 800 5 992 050 6 240 900 

Investeringsbudget 

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

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

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

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

Sammanlagt uppgår de totalt planerade nettoinvesteringarna under åren 2019-2021 till 2 292 

mnkr, varav 606 mnkr 2019, 874 mnkr 2020 och 812 mnkr under 2021.  

Finansieringsbudgeten och de finansiella avstämningarna bygger på en årlig genomförd investe-

ringsvolym på i genomsnitt ca 650 mnkr för åren 2019-2021. Erfarenhetsmässigt sker alltid tids-

förskjutningar i investeringsprogrammet. Samtidigt tillkommer nya projekt, av vilka ett flertal är 

under utredning och inte är medtagna i budgeten. 

För att bedömningen av investeringsvolymen ska bli rätt i förhållande till de åtaganden som inve-

steringar normalt innebär så beaktas även externa projekt som till exempel Borås Arena kalkyl-

mässigt. Projekt som dessa där till exempel ändrade ränteförhållanden direkt påverkar kommu-

nens resultaträkning bör bedömningsmässigt betraktas som om de vore egna investeringar.  

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

budgeten har detta markerats med "B". 
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Investeringsplan 2019-2021

Verksamhet Total Utgift tom Budget
utgift 2018 2019 2020 2021

GEMENSAMMA FUNKTIONER

Särskilda servicefunktioner
Energibesparande åtgärder inklusive  beslysning Lfn 24 000 8 000 B 8 000 8 000
Solenergi Lfn 7 000 3 000 B 2 000 2 000
Tillgänglighetsanpassning Lfn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Hyresgästanpassning Lfn 24 000 8 000 B 8 000 8 000
Säkerhetsinvesteringar Lfn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Hyresgästanpassning Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden Lfn 12 000 4 000 B 4 000 4 000
Underhållsinvesteringar Lfn 127 000 48 000 B 40 000 39 000
Miljöanpassningar Lfn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Flamenska gården utvändig hiss Lfn 1 500 1 500 B
Guttasjön om- och tillbyggnad Lfn 5 000 1 500 3 500
Skjutbana för polishögskolan Lfn 15 700 15 700 B
Pantängen, utbyggnad för samlokalisering Dataservice Sn 53 000 25 000 28 000
Entre Stadshuset, medborgarservice Lfn 7 000 1 000 6 000
Fiberinstallationer egna fastigheter Lfn 19 000 2 000 7 000 B 5 000 5 000
Utbyte infartsskyltar Ks 3 500 3 500
Kopiatorer/utskriftsenheter Sn 12 000 4 000 B 4 000 4 000
Fordon och maskiner Sn 45 000 15 000 B 15 000 15 000
Kommunikationsutrustning IT Sn 9 000 3 000 B 3 000 3 000
Pantängen Sn 10 750 10 750 B

Plan
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Verksamhet Total Utgift tom Budget
utgift 2018 2019 2020 2021

Plan

Nytt verksamhetssystem Miljökontoret Mkn 2 000 2 000

SUMMA GEMENSAMMA FUNKTIONER OCH SÄRSKILDA 
SERVICEFUNKTIONER 386 450 3 000 143 950 120 500 119 000

INFRASTRUKTUR OCH SKYDD

Markförsörjning
Inköp av fastigheter Ks 120 000 40 000 40 000 40 000

SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SKYDD 120 000 40 000 40 000 40 000

GATOR, VÄGAR OCH PARKER

Kommunikationer
Beläggningsunderhåll Tn 25 500 8 500 B 8 500 8 500
Attraktiv stad Tn 9 000 3 000 B 3 000 3 000
Div mindre gatu- och broarbeten Tn 16 500 5 500 B 5 500 5 500
Program för tillgänglighet Tn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Gång- och cykelvägar Tn 34 500 14 500 B 10 000 10 000
Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Tn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning Tn 8 000 4 000 4 000
Ny kollektivtrafik Tn 5 000 3 000 B 2 000
Upprustning centrummiljöer Tn 6 000 2 000 B 2 000 2 000
Borås flygplats Tn 1 500 500 B 500 500
Ny Nybro och gångstråk till Kongresshus / Högskola Tn 44 000 9 000 5 000 25 000 5 000
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Verksamhet Total Utgift tom Budget
utgift 2018 2019 2020 2021

Plan

Parkverksamhet
Grönområdesplanen Tn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Lekplatser/mötesplatser Tn 16 000 6 000 B 5 000 5 000
Div mindre parkinvesteringar Tn 9 000 3 000 B 3 000 3 000
Aktivitetsplats Fristad Tn 6 000 6 000

SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER 190 000 9 000 54 000 71 500 55 500

FRITID OCH KULTUR

Idrotts- och fritidsanläggningar
Utveckling av miljöförbättrande åtgärder kring konstgräsplaner FoF 6 000 2 000 B 2 000 2 000
samt utbyte av gräs
Utveckling av näridrottsplatser FoF 9 000 4 000 B 3 000 2 000
Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne FoF 4 500 1 500 B 1 500 1 500
Utveckling av spår och leder FoF 10 400 3 400 B 3 500 3 500
Utveckling av badplatser (utebad) FoF 2 000 1 000 B 500 500
Evenemangsstaden Borås FoF 7 500 3 500 B 2 000 2 000
Boda aktivitetspark FoF 15 000 2 000 4 000 2 000
Utveckling av Borås skidstadion inkl. förberedelser inför SM veckan FoF 10 000 3 000 4 000 3 000
2021
Utveckling av wi-fi till våra idrottsanläggningar FoF 500 300 B 200
Boråshallen ombyggnad (bl.a tillgänglighetsanpassning) Lfn 22 000 600 21 400
Sven Ericssonvallen Lfn 15 410 4 800 10 610
Ny idrottshall Fristad Lfn 31 200 3 000 28 200
Sjöbovallen ombyggnad Lfn 15 500 500 2 000 6 000 7 000
Klubbstuga, Bytttorp IF, renovering och tillbyggnad Lfn 5 000 1 000
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Verksamhet Total Utgift tom Budget
utgift 2018 2019 2020 2021

Plan

Sjöbohallen utvändig hiss Lfn 1 500 1 500 B
Fristadshallen utvändig hiss Lfn 1 500 1 500

Kulturverksamhet
Konstnärlig gestaltning / Textilkonst Kn 9 000 3 000 B 3 000 3 000
Skulpturbienallen 2016 Kn 3 000 1 000 B 1 000 1 000
Förvaltningsövergripande investeringar Kn 2 000 1 000 B 500 500

Kn
SUMMA FRITID OCH KULTUR 171 010 5 900 42 810 83 300 28 000

AFFÄRSVERKSAMHET

Näringsliv
Utbyggnad av industriområde Viared Västra Ks 75 000 31 000 36 000 8 000
Utbyggnad av industriområde Viared Norra Ks 1 400 1 400
Utbyggnad av industriområde Nordskogen Ks 1 400 1 400
Utbyggnad av övriga industriområden Ks 30 000 5 000 10 000 15 000

Bostäder
Utbyggnad av bostadsområden Ks 30 000 5 000 10 000 15 000
SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET 137 800 0 41 000 56 000 40 800

PEDAGOGISK VERKSAMHET

Förskola
Silverpopplen Göta, 6 avd Lfn 39 240 32 300 6 940 B
Hässleholmen Tunnlandsgatan, 6 avd Lfn 39 700 32 500 7 200 B

41



Verksamhet Total Utgift tom Budget
utgift 2018 2019 2020 2021

Plan

Gånghester, 6 avd Lfn 39 100 1 700 13 400 24 000
Sjömarken Badstrandsvägen, 6 avd Lfn 40 950 500 20 450 20 000
Kristinegården, 6 avd Lfn 38 950 700 17 000 21 250
Vildmarkens förskola, Alideberg, 6+1 avd Lfn 47 404 13 200 34 204 B
Byttorp, 6 avd Lfn 43 950 500 5 500 37 950
Norrby 2, 6 avd Lfn 39 100 500 21 000 17 600
Strandvägens förskola, Sandared, 6 avd Lfn 37 950 1 850 23 875 12 225
Hulta- Svensgärde, 6 avd Lfn 39 100 2 000 12 000
Vid Sjöboskolan, 6 avd Lfn 39 100 14 000 25 100
SparsörVinkelvägen, 6 avd Lfn 39 100 500 3 000 17 950
Förskola inventarier Fn 10 900 2 800 B 3 600 4 500
Familjecentral inventarier Fn 400 400 B

Grundskola
Sjömarkenskolan, ombyggnad Lfn 114 000 45 900 68 100
Norrbyskolan, ombyggnad Lfn 75 000 2 500 45 500 27 000
Byttorpsskolan om- och tillbyggnad Lfn 135 000 2 500 35 000 65 000 32 500
Särlaskolan ombyggnad 7 -9 Lfn 146 000 1 259 2 741 34 000 72 000
Myråsskolan om- och tillbyggnad, 4 parallell Lfn 130 000 1 600 85 400 43 000
Erikslundsskolan om- och tillbyggnad Lfn 130 000 500 2 000 43 000
Ny skola Lfn 200 000 50 000 100 000
Sandgärdskolan Lfn 70 000 1 500 35 000
Utbyggnad kök Trandared Lfn 6 500 500 6 000
Tummarpskolan utvändig hiss Lfn 1 500 1 500
Grunskolan inventarier Grn 30 000 12 000 B 13 000 5 000

Gymnasieskola
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Verksamhet Total Utgift tom Budget
utgift 2018 2019 2020 2021

Plan

Viskastranssgymnasiet ombyggnad Lfn 28 810 17 810 11 000 B
Almåsgymnasiet innegård Lfn 9 000 9 000
Sven-Erikssonsgymnasiet ombyggnation Lfn 36 530 28 530 8 000 B
Bäckäng utökat lokalbehov Lfn 31 500 31 500
Inventarier Sven Erikssonsgymnasiet, Viskastrandsgymnasiet och Gvun 5 000 5 000 B
Kyllaredsgymnasiet
SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET 1 643 784 184 849 285 760 443 275 483 150

VÅRD OCH OMSORG

Individ- och familjeomsorg

Omsorg om äldre- och funktionshindrade
Skogsfrugatans LSS Lfn 18 000 15 600 2 400 B
Gyllingtorpsgatans LSS Lfn 17 000 16 700 300 B
Backhagsvägens LSS Lfn 18 150 2 000 10 150 6 000
Sörmarkslidens LSS Lfn 18 150 2 000 10 150 6 000
Färgargatans LSS Lfn 18 150 2 000 10 150 6 000
Gruppbostad med särskild service enl. LSS Lfn 18 150 12 150 6 000
Gruppbostad med särskild service enl. LSS Lfn 18 150 12 150 6 000
Gruppbostad med särskild service enl. LSS Lfn 18 150 2 000 8 150
Barnhemsgatans LSS ombyggnad Lfn 18 150 16 150 2 000
Mellanboende LSS Lfn 27 000 7 000 20 000
Gruppbostad SoL Lfn 30 000 3 000 15 000 12 000
Gruppbostad SoL Lfn 30 000 18 000 12 000
Gruppbostad SoL Lfn 30 000 3 000 15 000
Korttidsboende SoL Lfn 21 000 6 000 15 000
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Verksamhet Total Utgift tom Budget
utgift 2018 2019 2020 2021

Plan

Inventarier LSS - boenden Son 2 000 1 000 B 1 000
Trygghetslarm Vän 16 700 6 000 B 8 100 2 600

SUMMA VÅRD OCH OMSORG 318 750 41 300 55 150 115 550 86 750
SUMMA NETTOINVESTERINGAR 2 967 794 244 049 662 670 930 125 853 200

Försäljning av mark och fastigheter Ks -215 000 -85 000 -70 000 -60 000
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Utrednings- eller förstudieprojekt 2019-2021

Projekt Ansvarig nämnd
Gemensamma funktioner
Kvarteret Nornan Lfn
Hässle torg Lfn
Pantängen, utbyggnad för samlokalisering Dataservice Sn
Ny brandstation, SÄRF Lfn
Borås museum Ramnaparken Lfn

Idrotts- och fritidsanläggningar
Svaneholms IP Lfn
Björkängsvallen Lfn
Ny idrottshall, Viskafors Lfn
Ny idrottshall, Fristad Lfn
Ny idrottshall, Boda Lfn
Byttorps IF Lfn
Isyta Lfn

Förskolor
Linneagården ombyggnad Lfn
Förskola läge Sjöbo Lfn

Grundskolor
Sandgärdskolan ombyggnad Lfn
Ny grundskola Lfn
Tummarpskolan & Dalsjöfors F-3 om- och tillbyggnad Lfn

Gymnasieskola
Tullengymnasiet, framtida verksamhetsinrikting Lfn
Bäckängsgymnasiet utökat lokalbehov Lfn
Almåsgymnasiet innergård Lfn

Omsorg om äldre och funktionshindrade
Gruppbostad LSS Lfn
Gruppbostad LSS Lfn
Gruppbostad LSS Lfn
Barnhemsgatan LSS ombyggnad Lfn
Mellanboende LSS Lfn
Gruppbostad SOL Lfn
Gruppbostad SOL Lfn
Korttidsboende SOL Lfn
Vård- och omsorgsboende Lfn
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Kommunfullmäktige 

Ekonomiskt sammandrag tkr 

Bokslut Budget Budget 
2017 2018 2019 

Intäkter 57 80 80 

Kostnader -12 263 -13 730 -15 180

Nettokostnader -12 206 -13 650 -15 100

Kommunbidrag 12 850 13 650 15 100

Resultat 644 0 0 

Ackumulerat resultat - - - 

Nettoinvesteringar - - - 

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

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

annat av större vikt för kommunen, främst 

• mål och riktlinjer för verksamheten

• budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor

• nämndernas organisation och verksamhetsformer

• årsredovisning och ansvarsfrihet för nämnderna

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter samt ersättare. Normalt sammanträder 

Kommunfullmäktige tolv gånger per år. Mandatfördelning under perioden 2019-2022 är följande. 

• Arbetarpartiet-Socialdemokraterna 23
• Moderata Samlingspartiet 15 
• Sverigedemokraterna 11 
• Vänsterpartiet 6 
• Liberalerna 5 
• Centerpartiet 5 
• Kristdemokraterna 5 
• Miljöpartiet de Gröna 3 

Under Kommunfullmäktige budgeteras också det kommunala partistödet och bidrag till 

förtroendemannautbildning. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet inklusive partistöd, 

förtroendemannautbildning, representation samt lokalkostnader räknas upp med totalt 1,5 mnkr 

till 15,1 mnkr inför 2019. Kommunfullmäktige har ett effektivitetskrav för 2019 på 71 tkr. 

Verkligt utfall regleras varje år till noll då Kommunfullmäktige saknar möjlighet att hantera 

avvikelser.  

Verksamhetsmått 
Bokslut Budget Budget 

2017 2018 2019 

Sammanträden m m 
Nettokostnader tkr -6 837 -7 899 -9 065 

Partistöd 
Nettokostnader tkr -5 369 -5 751 -6 035 
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Revisorskollegiet 

Ekonomiskt sammandrag tkr 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Intäkter 426 431 453 
Kostnader -5 705 -6 181 -6 303

Nettokostnader -5 279 -5 750 -5 850
Kommunbidrag 4 450 5 750 5 850

Resultat -829 0 0 
Ackumulerat resultat 146 146 - 
Nettoinvesteringar - - - 

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

utifrån ett helhetsperspektiv. Stadsrevisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas 

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

Revisionen följer God revisionssed. Revisorernas uttalanden i revisionsberättelser ligger till grund 

för ansvarsprövning. 

Revisorerna granskar 

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

- att räkenskaperna är rättvisande

- att den interna kontrollen är tillräcklig

Granskning enligt God revisionssed innebär: 

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

väsentlighetsanalys och specificeras i revisionsplanen för Första och Andra revisorsgrupperna

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

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

verksamheten är tillräcklig

- att granska om redovisningen har utförts enligt god redovisningssed, det vill säga om de

löpande och årliga räkenskaperna är rättvisande

- att löpande rapportera granskningsresultat till Kommunfullmäktige, styrelser och nämnder

- att lämna revisionsberättelser och förslag när det gäller Kommunfullmäktiges ansvarsprövning

av Kommunstyrelsen och nämnderna
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Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till revisorskollegiet uppgår  till 5,85 mnkr och inkluderar ett effektivitetskrav 

på 50 tkr. För 2019 uppgår den egna personalstyrkan till totalt 5 heltidsanställda revisorer. Den 

egna personalstyrkan kompletteras med köp av externa revisionskonsulter.  

Verksamheten 2019 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
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Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens uppdrag är fördelat på två kommunbidrag. Det första avser Kommunstyrel-

sens förvaltning som redovisas under Stadsledningskansliet. Det andra kommunbidraget avser 

kommungemensamma verksamheter, som inte har något direkt samband med Kommunstyrel-

sens egen verksamhet men som ändå ansvarsmässigt budgeteras här. 

Stadsledningskansliet 

Ekonomiskt sammandrag tkr 

Bokslut Budget Budget 

2017 2018 2019 

Intäkter 91 006 75 987 83 904 

Kostnader -216 723 -192 987 -200 204

Nettokostnader -125 717 -117 000 -116 300

Kommunbidrag 137 330 117 000 116 300

Resultat 11 613 0 0 

Ackumulerat resultat 15 881 15 881 - 

Investeringar -20 291 -80 500 -84 000

Försäljning av mark och fastigheter 101 542 85 000 85 000

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

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

som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, 

framtids- och uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete. 

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

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

som kommunen är medlem i. Kommunstyrelsen ska även arbeta med intern kontroll. Uppsikts-

plikten är av yttersta betydelse för en god ledning och styrning av Borås Stad.  

I Stadsledningskansliets verksamhet ingår att utarbeta gemensamma regler, normer och planer 

samt att följa upp, utvärdera och utveckla nämndernas verksamheter. Det ingår också att arbeta 

med kvalitetsfrågor, informera om ny lagstiftning, huvudmannaskapsgränser med mera. Kom-

munstyrelsen har även rollen som ”koncernledning” med ansvar för de kommunala bolagens 

verksamhet. 
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Ambitionen är att koncentrera och renodla arbetet till större strategiska ledningsfrågor och samti-

digt överlåta åt nämnderna att självständigt hantera sina respektive ansvarsområden inom fast-

ställda riktlinjer och ramar. Ledningen ska inriktas mot målstyrning i kombination med utvärde-

ring och analys av nämndernas resultat.  

Stadsledningskansliets enheter speglar också dess uppdrag: allmän kommunadministration, eko-

nomistyrning, personal/förhandling, samhällsplanering, mark- och exploateringsverksamhet, nä-

ringslivsfrågor, kvalitet och utveckling, kommunikation/marknadsföring, koncerninköp samt 

centrum för kunskap och säkerhet. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för 2019 blir 116,3 mnkr. Nämnden har fått ett effektivitetskrav för 2019 på 

608 tkr. Utöver årlig uppräkning ingår det i kommunbidraget tillförda medel med 5 840 tkr för 

utökning av politisk organisation, 1 400 tkr för att hantera tidigare ej finansierade utökningar, 800 

tkr för Servicecenter, 230 tkr för utökning av 0,25 juristtjänst, 500 tkr för ung företagsamhet samt 

700 tkr till en tjänst på CKS. 12 775 tkr förs över till Vård- och äldrenämnden samt till Sociala 

omsorgsnämnden då bemanningsenheten decentraliseras till dessa nämnder. 500 tkr behålls för 

att finansiera det strategiska arbetet med bemanning. 

Verksamheten 2019 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet 

Centrum för kunskap och säkerhet ska samverka med Polisen för att förebygga gängbildning och 

organiserad brottslighet. 

Koncerninköp ska även arbeta med social upphandling, genom att Arbetslivsnämnden ställer per-

sonal till förfogande för detta arbete.  

Alla anställda i Borås Stad ska ta del av utbildning i HBTQ, och även förtroendevalda bör ge-
nomgå sådan utbildning. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 

Stadens internationella arbete, bland annat med kunskapsöverföring inom avfallsområdet, ska pri-
oriteras.  

Digitalisering ska även fortsättningsvis vara en prioriterad del i verksamhetsutvecklingen. 
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Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken och byggs om för trafiksäkerhet och till-

gänglighet. Ytor som då frigörs kan till exempel användas för att utveckla torgmiljön. 

Nya uppdrag 2019 
LOV-företagens ersättning och vilka regler som kan förenklas ska utredas. 

Utreda ny yta för evenemangsområde.  

Söka ny yta för evenemangsområde.  

Möjligheten att använda kommunala trygghetsvakter ska utredas. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett interreligiöst råd.  
Ett interreligiöst råd initierat av Borås Stad är ett sätt att erbjuda en mötesplats för dialog mellan 
kommunen och trossamfunden. Syftet med ett råd kan vara att lära känna varandra, att skapa för-
ståelse för och kunskap om varandra samt att ta vara på varandras kunskaper och möjligheter i 
olika frågor. I arbetet med att inrätta ett råd, ska hänsyn tas till vad den utredning som startade 
2018 visar.  

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas fram. 

Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, organisatoriska placering och ansvarsfördelning 
ska utredas och tydliggöras.  

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

Utveckling och förbättring av närtrafiken på landsbygden ska utredas. 

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utredas. 

En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram. 

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

Investeringar 

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

för 20 mnkr och tomter inom exploateringsområden säljas för 65 mnkr. 

Utbyggnad av industriområden 
Utbyggnad av Viared Västra budgeteras till 31 mnkr och övriga industriområden budgeteras till 5 

mnkr. 

Utbyggnad av nya bostadsområden 
För utbyggnad av nya bostadsområden avsätts under året 5 mnkr. 
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Utbyte av infartsskyltar 
Ny teknik och brist på reservdelar för de gamla medför behov av tre nya 

infartsskyltar om 3 mnkr. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Antal gästnätter i Borås. 215 448 215 508 212 000 220 000 220 000 

Borås Stad ska vara bäst av landets femton största 
kommuner när näringslivet betygssätter hur det är 
att driva företag i sin kommun. 

3 2 1 1 

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

66 66 71 75 

Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder 0 0 162 37 160 

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

74,4 80 80 95 

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, 
Viskaforshem, Sandhultbostäder och Toarpshus. 

15 0 100 85 100 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 4,2 5,8 3,3 3 3 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 12,9 2,8 0 0 0 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbi-
drag. 

40 50 
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Verksamhetsmått 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Bostäder 
Förtätning av stadskärnan, antal nyinflyttade till 
centrum 200 200 

Antal nya bostäder i detaljplan i stadskärnan 130 100 100 

Antal nyproducerade bostäder i Borås tätort 500 600 

Antal nyproducerade bostäder utanför Borås 
tätort 100 100 

Antal nya bostäder i detaljplan utanför stadskär-
nan 980 500 500 

Sysselsättning 

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

Handel och företagande 
Handelsindex - attraktiv handel 102 109 100 

Tillgång till mark för företagande m2 250 000 250 000 250 000 

54



Kommunstyrelsen 

Kommungemensam verksamhet 

Ekonomiskt sammandrag tkr 

Bokslut Budget Budget 
2017 2018 2019 

Intäkter 4 116 0 

Kostnader -112 199 -114 116 -118 100 

Nettokostnader -112 195 -114 000 -118 100 

Kommunbidrag 111 050 114 000 118 100 

Resultat -1 145 0 0 

Ackumulerat resultat - - - 

Nettoinvesteringar - - - 

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

rekt samband med Kommunstyrelsens egna verksamheter, men som ändå ansvarsmässigt budget-

eras under Kommunstyrelsen.  

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

av kollektivtrafik från Västtrafik. Här ingår även avgifter till Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL), Sjuhärads Kommunalförbund samt bidrag till Navet och PROTEKO. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för 2019 uppgår till 118,1 mnkr, vilket är en ökning med 4,1 mnkr jämfört med 

2018. Utöver årlig uppräkning ingår det i kommunbidraget tillförda medel med 1 070 tkr för 

ökade avgifter till SÄRF, 140 tkr för ökad medlemsavgift till SKL samt 953 tkr för en höjd  

ambitionsnivå till Västtrafik. 
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Verksamhetsmått 
Bokslut Budget Budget 

2017 2018 2019 

Bidrag till samarbetsorganisationer, Kom-
munalförbundet, SKL, Navet 
Nettokostnader tkr -16 873 -17 265 -17 700 

Näringslivsfrämjande åtgärder, PROTEKO 
Nettokostnader tkr -2 161 -1 995 -2 029 

Räddningstjänst 
Nettokostnader tkr -79 707 -81 800 -84 270 

Kommunikationer, Västtrafik AB 
Nettokostnader tkr -13 344 -12 940 -14 100 
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Överförmyndarnämnden 

Ekonomiskt sammandrag tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Intäkter 9 336 0 0 

Kostnader -16 456 -6 550 -6 650 

Nettokostnader - 7120 -6 550 -6 650 

Kommunbidrag 6 400 6 550 6 650 

Resultat - 720 0 0 

Ackumulerat resultat 0 0 - 

Nämndens uppgift 
I varje kommun ska det finnas en överförmyndarnämnd eller en överförmyndare. Borås har se-

dan 2003 en överförmyndarnämnd.  Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgift inom 

överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken samt vad som i övrigt gäller för överförmyn-

dare eller överförmyndarnämnd enligt lag eller annan författning. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 6 650 tkr och inkluderar ett effektivitetskrav på 34 tkr för 2019. 

Utökningen är 100 tkr i jämförelse med 2018 års kommunbidrag. 

Det är viktigt att nogsamt följa verksamheten under 2019 då möjligheten för nämnden att få ex-

tern finansiering via statsbidrag har förändrats samt att antalet med komplexa ärenden ökar och 

detta innebär att kommunen får kostnaderna för fler gode män. 

Verksamheten 2019 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 
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Valnämnden 

Ekonomiskt sammandrag tkr 

Bokslut Budget Budget 
2017 2018 2019 

Intäkter 1 1 600 2 200 

Kostnader -1 193 -5 750 - 6 200

Nettokostnader -1 192 -4 150 -4 000

Kommunbidrag 950 4 150 4 000

Resultat -242 0 0 

Ackumulerat resultat - - - 

Nettoinvesteringar - - - 

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

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

Kommunfullmäktige beslutade folkomröstningar. Valnämndens huvudsakliga verksamhet äger av 

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

Kommunen är indelad i tre valkretsar med tillsammans 88 valdistrikt. Verksamhetens kostnader 

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

valår begränsas kostnaderna till lön för valledare, arvoden till Valnämndens ledamöter, lokalhyror 

för förvaring av material och nödvändiga kompletteringar av valmaterial. 

Ekonomiska förutsättningar 
Nämndens kommunbidrag sätts till 4,0 mnkr 2019, då EU-val kommer att genomföras under 

året. Nämnden har ett effektivitetskrav för 2019 på 5 tkr. 

Kostnaderna består främst av arvoden till valförrättare samt lön till valledare och en tidsbegrän-

sad tjänst.  

Verksamheten 2019 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet 

Nämnden ska under året arbeta med valet till EU.  

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

58



Lokalförsörjningsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag tkr 

Bokslut Budget Budget 
2017 2018 2019 

Intäkter 735 276 761 457 816 562 

Kostnader -778 378 -792 907 -848 412

Nettokostnader -43 102 -31 450 -31 850

Kommunbidrag 29 950 31 450 31 850

Resultat -13 152 0 0 

Ackumulerat resultat -30 563 -30 563 - 

Nettoinvesteringar -64 584 -73 600 -105 700

Nämndens uppgift 
Lokalförsörjningsnämnden ska med hög kvalitet, en kostnadseffektiv förvaltning och nyprodukt-

ion samt med miljöfokus se till att Borås Stad kan erbjuda invånarna sunda och effektiva lokaler 

och anläggningar med god tillgänglighet. Ett av nämndens huvuduppdrag är att skaffa sig över-

blick över fastighetsbeståndet och därefter kunna fatta långsiktiga beslut för Borås Stad. Utveckl-

ing av fastighetsförvaltningen är en ständigt pågående process, där nämndens prövande roll uti-

från Borås Stads fastighetsekonomiska helhetsperspektiv ska vara stark. En så låg kostnadsnivå 

som möjligt är ett självklart mål utan att för den sakens skull göra avkall på fastigheter-

nas/lokalernas ändamålsenlighet eller underhåll. Undantagna från nämndens ansvar är lokaler och 

verksamhetsspecifika anläggningar hos bland annat Servicenämnden, Tekniska nämnden samt 

Fritids- och folkhälsonämnden där den senast nämnda främst avser fotbollsplaner.  

Verksamheten har tre huvudinriktningar: lokalförsörjning, byggprojekt och fastighetsförvaltning. 

Lokalförsörjningen ansvarar för att kommunens verksamheter bedrivs i så ändamålsenliga och 

rationella lokaler som möjligt. Byggverksamheten är samordnande och verkställande funktion i 

ny- och ombyggnad av kommunala fastigheter. Fastighetsförvaltningens ansvar är att på ett så 

effektivt sätt som möjligt sköta kommunala fastigheter och lokaler.  

En av lokalförsörjningsverksamhetens viktigaste uppgifter i att fullgöra sitt totala ansvar som 

beskrivs ovan, är framtagandet av Lokalresursplanen. Varje år genomför nämnden en lokalrevis-

ion omfattande Borås Stads anläggningar som faller inom Lokalförsörjningsnämndens ansvar. 

Tillsammans med verksamhetsnämnderna analyseras nuvarande samt önskad framtida lokalsituat-

ion. Utifrån denna analys sammanställs stadens lokalbehov i Lokalresursplanen, som sedan ligger 

till grund för budgetarbete kopplat till investeringar samt förhyrningar.  
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Vissa lokaler som återfinns inom nämndens ansvar inhyser vanligtvis ingen verksamhetsnämnd 

som hyresgäst, utan extern part eller ingen alls. Dessa lokaler är: Övriga fastigheter, övriga fastig-

heter social omsorg, LSS-bostäder, lägenheter inom äldreomsorgsfastigheter, räddningstjänstfas-

tigheter samt mark- och fastighetsreserv. Lokalhyran för dessa fastigheter täcker vanligen inte 

respektive lokals kostnad, varför de delfinansieras med kommunbidrag. 

Lokalförsörjningsnämnden ansvarar särskilt för att företräda Borås Stad vid hyresförhandlingar. 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för Lokalförsörjningsnämnden budgeteras till 31,9 mnkr och inkluderar ett 

effektivitetskrav på 0,2 mnkr för 2019.  

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

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

verksamheter som till exempel lokalförvaltningen som inte till majoriteten finansieras av kom-

munbidrag utan av ersättningar från brukarna finns inte denna direkta metod för att styra det 

ekonomiska utrymmet. Det är därför viktigt att Lokalförsörjningsnämnden kan visa för brukarna 

att de generella effektivitetskraven får genomslag även på kostnadsutvecklingen för lokalförvalt-

ningen.  

Den övervägande majoriteten av nämndens verksamhet finansieras via internhyressystemet, vilket 

omarbetades inför budget 2017. Grundprincipen är att internhyrorna ska motsvara kostnader för 

lokaler över tid. Majoriteten av verksamhetslokalerna bär en solidarisk schablonhyra per kvadrat-

meter inom avgränsade lokalgrupper. Dessa lokalgrupper är framtagna utifrån den verksamhet 

som bedrivs inom lokalerna, samt vilken nämnd som ansvarar för desamma. Dessutom utgår 

olika hyror beroende på om lokalerna är nya eller inte. En inledande indelning gjordes och base-

rades på när lokalerna införskaffades. De som införskaffades de senaste fem åren är klassade som 

”Nya” och övriga som ”Gamla”. Nedan listas de lokalgrupper som är framtagna samt de kostna-

der per nivå och lokalgrupp som föreligger 2019, utöver det framgår även den totala genom-

snittskostnaden för lokalgruppen under kolumnen ”Totalt”. 
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Internhyrorna baseras på kapitalkostnader, driftkostnader, fastighetsskötsel och löpande under-

håll.  

Sammanställning av internhyror per lokalgrupp som kostnad per kvadratmeter 

Nya Gamla Totalt 
Grundskola 1 127 685 765 
Förskola  1 849 859 1 193 
Gymnasium  1 237 532 705 
Äldreomsorg  1 523 1 008 1 037 
LSS Daglig vht, mm. 1 062 832 953 
LSS-boenden  1 710 1 229 1 298 
Bibliotek  Vakant 899 899 
Fritid  1 357 899 1 033 
Kontor  1 184 642 826 
Fritidsgårdar  Vakant 974 974 
IFO 1 499 1 247 1 317 

Internhyresfastigheter – Inhyrda och ägda 
Den totala kostnadsmassan för Borås Stads internhyresfastigheter budgeteras till drygt 642,0 

mnkr (596,0 mnkr) och med en total yta på 712 740 (691 855) m2, vilket ger kostnaden 900 kr/m2 

(861 kr/m2). I den beskrivningen räknas inte hyresgästers boendeytor på de sociala boendena in, 

även fast de rent fysiskt ligger inom vissa så kallade internhyresfastigheter.  

Verksamheten 2019 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 
Nämnden ska fortsätta förbättringen av lokalförsörjnings- och byggprocessen. Speciellt viktiga är 

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

och arbetet med tidiga programbeskrivningar måste intensifieras för att undvika fördyringar i 

byggprojektens sena planeringsskeden. Programmen ska vara så väl underbyggda och analyserade 

att de kan utgöra realistiska underlag för beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. 

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

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

till detta viktigt att Lokalförsörjningsnämndens effektiviseringsarbete i lokalbeståndet fortsätter. 

Förutom arbetet i befintligt fastighetsbestånd så är energieffektivitet också målet vid om- och 

nybyggnation. Materialval och yteffektivitet är här nyckelfaktorer och bör beskrivas väl i samband 

med projekteringar.  

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
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Alla nya förskolor ska byggas med tillagningskök.  

Skolgårdar ska ses över och rustas upp så att de inbjuder till aktivitet och rörelse. 

Investeringar  
Investeringsbudgeten för fastighetsförvaltningen omsluter 2019 cirka 440,0 mnkr vilket är en 

minskning med 180,0 mnkr mot 2018. De olika investeringsprojekten kommenteras under re-

spektive brukarnämnd med undantag för cirka 105,7 mnkr som utgör så kallade egna investering-

ar. Motsvarande summa för 2018 var 73,6 mnkr. Posten rör gemensamma funktioner samt pro-

jekt inom fastighetsbeståndet, såsom energiutveckling, hyresgästanpassningar och underhållsinve-

steringar. 

Underhållsinvesteringar 
För så kallade underhållsinvesteringar enligt principen för komponentavskrivning avsätts 48,0 

mnkr för 2019. Anlaget höjs med 8,0 mnkr för 2019, och denna höjning innebär att underhållet 

av Simarenan ska inkluderas. 

Ventilations- och energisparåtgärder 
För ventilations- och energisparåtgärder och övrig energieffektivisering avsätts 8,0 mnkr för 2019. 

Lokalförsörjningsnämnden har ett prioriterat mål att sänka energiförbrukningen. Borås Stad har 

mycket kvar att göra på sina fastigheter då de är utrustade med gammal styrutrustning och gamla 

ventilationsanläggningar som det idag inte går att få tag i reservdelar till. Exempel på åtgärder för 

att nå målet är dels att byta ut belysning till mer energisnål teknik och dels att bygga bort beroen-

det av direktverkande elvärme. 

Solenergi 
För installation av solceller avsätts 3,0 mnkr under 2019, vilket är samma nivå som 2018. Lokal-

försörjningsnämnden arbetar för att på egna befintliga byggnad bättre nyttja solens energi där det 

är ekonomiskt försvarbart. Det sker oftast i samband med ombyggnation eller renovering alterna-

tivt på begäran från verksamheten. 

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

av personer med funktionsnedsättning. I investeringsbudgeten avsätts 2019 i likhet med 2018 1,0 

mnkr för åtgärder att slutföra enkelt avhjälpta hinder för det som inte tidigare är inventerat och 

att utöka tillgängligheten i samband med mindre ombyggnation eller renovering. 
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Hyresgästanpassningar 
För mindre investeringar i fastighetsbeståndet avsätts 8,0 mnkr för 2019, vilket är samma nivå 

som tidigare år. Investeringsmedlen ska användas till akuta och viktiga verksamhetsförändringar 

under innevarande år och främst gå till förändringar i det ägda fastighetsbeståndet. Medlen syftar 

till en snabb insats för att verksamheterna ska fungera bättre och säkrar och att skapa en flexibili-

tet vid verksamhetsförändringar. 

Säkerhetsinvesteringar 
För 2019 avsätts 1,0 mnkr och medlen syftar ett att kunna hantera ej planerad uppkomna behov 

eller myndighetskrav kopplade till nya eller kompletterande säkerhetslösningar. Exempel är nöd-

utrymning, larm, brandskyddsåtgärder och kameror. 

Hyresgästanpassning GVUF 
Dessa medel var en ny investeringspost för 2018, och syftar till att permanenta en lösning som 

anammats sedan 2015 specifikt för Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden (dåvarande Ut-

bildningsnämnden). Investeringsanslag för utbyggnad och anpassningar av lokaler till de förut-

sättningar som Gy 2011 förde med sig har beviljats, och går nu in som ett direkt anslag i investe-

ringsbudgeten. Likt posten Hyresgästanpassningar är anslaget menat att öka flexibiliteten i pro-

cessen för att anpassa lokaler, men här specifikt för Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden. 

För 2019 avsätts 4,0 mnkr vilket är samma belopp som föregående år. 

Miljöanpassningar 
Borås Stad arbetar med att minska exponeringen för kemikalier som kan skada hälsa och miljö. 

Lokalförsörjningsnämnden kan styra användningen av kemikalier för rengöring i Stadens lokaler 

genom tidiga problemlösningar med lokalvårdsansvariga för varje separat objekt. För dessa typer 

av lösningar avsätts 1,0 mnkr i budget 2019, vilket är lika med 2018 års nivå. 

Entré stadshuset 
Ombyggnation av huvudentrén med fokus på välkomnande, tillgänglighet och säkerhet. Totalt 

avsätts 7,0 mnkr för projektet, varav 6,0 mnkr 2019. Ombyggnationen beräknas vara klar 2019. 

Flamenska gården utvändig hiss 
Projektet är för att uppfylla Borås Stads krav på tillgänglighet så att lokalen blir tillgänglighetsan-

passad. Anslaget är satt till 1,5 mnkr för 2019. 
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Fiberinstallation 
Detta är en ny investeringspost för Budget 2019 och medlen syftar till att strukturerat ansluta 

Borås Stads fastigheter till fibernätet och därmed möjliggöra ett mobilt arbetssätt för verksamhet-

erna. För 2019 avsätts 7,0 mnkr. 

Guttasjön om- och tillbyggnad 
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund är ett av de främsta övningsområdena för räddnings-

tjänster men har på senare tid blivit alltmer trångbodda och området lever inte upp till dagens 

arbetsmiljökrav. Räddningstjänsten är i stort behov av bra saneringsanläggningar och saneringsut-

rymme för att skapa god arbetsmiljö. Det finns ett behov av en större lektionssal, matsal och kök 

(ej tillagningskök) samt kontorsplatser för administrativ personal och instruktörer. Anslaget är 

satt totalt 5,0 mnkr varav 1,5 mnkr år 2019. Projektet beräknas vara klart 2020. 

Skjutbana för polishögskolan 
Högskolan i Borås av tilldelats uppdrag att genomföra utbildning av polisstudenter med start 

våren 2019. Högskolan i Borås arbetar med att ta fram de lokaler som krävs för att kunna genom-

föra utbildningen och bland annat finns ett behov av en inomhusskjuthall. Borås Stad har åtagit 

sig att uppföra skjuthallen som ska vara klar oktober 2019. Högskolan i Borås förbinder sig att till 

full täckningsgrad stå för alla kostnader som projektet genererar (kapitalkostnad och driftkost-

nad). Totalt avsätts 15,7 mnkr för projektet.  

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

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

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

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

planerna för Anläggningsrådet. 

Grundskola 

Sandgärdskolan ombyggnad 
På sikt behöver Sandgärdsskolan renoveras och anpassas då den ur ett fastighetstekniskt perspek-

tiv börjar uppnå sin maximala livslängd och för att möta verksamhetens behov. En översyn be-

höver göras för en eventuell till- och/eller ombyggnad då antalet elever i grundskoleålder i Borås 

kommer att öka de kommande åren. 
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Ny skola 
Grundskolenämnden ser ett behov av en ny större grundskola med eventuell etablering i Gäss-

lösaområdet.  

Tummarpskolan och Dalsjöfors F-3 om- och tillbyggnad 
Tummarpskolan är i behov av en om- och tillbyggnad och en ny idrottshall. En förändrad skol-

struktur i Dalsjöforsområdet innebär att Dalsjöskolan blir 7-9 skola och Tummarpskolan blir F-6 

skola. Dalsjöforsområdet kräver en expansion i lokalkapacitet för att möta ökade elevströmmar. 

Förskola 

Linneagårdens användning 
Förstudie för att se över Linneagårdens användning. Fastigheten är i behov av en större upprust-

ning för att upprätthålla en god fastighetsteknisk standard. 

Förskola läge Sjöbo 
Förstudie för att se över framtida kapacitet i Sjöboområdet (förskoleplatser). 

Gymnasieskola 

Almåsgymnasiet innergård 
Förstudie för att se hur det går att bibehålla Almåsgymnasiets attraktionskraft genom att utveckla 

gemensamma ytor, hörsalar och grupprum. Logistiken mellan huvudentré, undervisningssalar och 

gemensamma ytor behöver ses över. 

Bäckäng utökat lokalbehov 
Det är brist på ändamålsenliga undervisningslokaler. Nuvarande idrottshall täcker inte behoven 

gällande idrottsundervisningen. 

Tullengymnasiet 
Förstudie för att utreda framtida användning och inriktning av lokalerna. 
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Omsorg om personer med funktionshinder 

Vård och omsorgsboende 
Det finns ett allmänt kommande behov av vård- och äldreboende som behöver åtgärdas. 

Gruppbostäder LSS 
Det finns ett behov av att utreda tre nya gruppbostäder LSS. I Borås stad är det ett antal personer 

som står i kö för att erhålla bostad enligt lagen om LSS och det finns ett antal bostäder som inte 

uppfyller kriteriet att vara fullvärdiga och som därmed successivt behöver bytas ut. 

Barnhemsgatan LSS ombyggnad 
Förstudie för att utreda ombyggnation av nuvarande LSS-boende på Barnhemsgatan. 

Mellanboende LSS 
Behov av utökning och därmed nybyggnation av ett mellanboende med 8-10 solitära lägenheter 

med särskild service enligt lagen om LSS. 

Gruppbostäder SOL 
Finns ett behov av att utreda två nya gruppbostäder för individuellt prövat boende i form av bo-

städer med särskild service. 

Korttidsboende SOL 
Finns ett behov av ett korttidsboende för individuellt prövat boende i form av 6-8 lägenheter 

med särskild service. 

Fritid 

Svaneholms IP 
Omklädningsrum vid Svaneholms idrottsplats är undermåliga och behöver rustas upp alternativt 

byggas om. 

Björkängsvallen  
Vid Björkängsvallen idrottsplats behöver samtliga omklädningsrum och klubbhus rustas upp al-

ternativt byggas om då de är undermåliga. 

Ny idrottshall, Fristad 
Förstudie eftersom det finns ett behov av en ny idrottshall i Fristad. Föreningens verksamhet 

växer och de befintliga halltiderna räcker inte till. 
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Ny idrottshall, Boda 
Förstudie för att utreda behovet av en ny idrottshall på Bodaområdet. 

Ny idrottshall Viskafors 
Fem föreningar är idag utspridda i olika lokaler i Viskafors och önskar få samordna sina verk-

samheter under samma tak. Samverkan med Grundskoleförvaltningen ska ske i förstudie och 

projektering för att även skapa mer anpassade lokaler för idrottsundervisningen. 

Byttorps IF 
Byttorps IF växer och lockar nya medlemmar. Det finns ett önskemål om att renovera och bygga 

om klubbstuga. 

Isyta 
Ny isyta och samlokalisering med eventuell evenemangshall ska utredas. 

Övrigt 

Kv. Nornan 
Förstudie för att utreda framtida användning och inriktning av kvarteret Nornan. 

Ny brandstation, SÄRF 
Förstudie för att utreda behovet av en ny eller kompletterande brandstation. Borås växer och 

möjliga framkörningsvägar för räddningsfordon blir mer begränsade. 

Borås museum, Ramnaparken 400 årsjubileum 
Borås museum behöver anpassas för modern museiverksamhet. Med en upprustning av Borås 

Museum förstärks Borås Stads kulturliv och turismpotential med ett attraktivt nationellt destinat-

ionsmål. 

Pantängen 
Servicenämnden redovisar ett behov av 50 kontorsplatser samt andra lokaler i samband med en 

flytt av Dataservice från befintliga lokaler. Syftet med en flytt är att samordna verksamheten och 

förbättra ledning och styrning. 

Översyner 
Under denna rubrik redovisas sådana intentioner på utredningar som inte är regelrätta förstudier, 

utan snarare översyner kopplade till verksamhetsområden och/eller geografiska områden. 
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Hässle torg 
För att åstadkomma ett helhetslyft för område undersöker nämnden, i samråd med AB Bostäder, 

möjliga förbättringsåtgärder som kan göras på Hässle torg i samband med ombyggnationen av 

Hässlehus. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall  
2018 

Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Total energiproduktion från solenergi, mwh 118 200 220 350 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 5,4 5,1 5 4 2 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 0,1 0 1 1 1 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårds-
bidrag. 

40 50 
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Verksamhetsmått 
Bokslut Budget Budget 

2017 2018 2019 
Ägda internhyresfastigheter 
Konsumtionsavgifter, tkr -78 270 -81 093 -84 127
Felavhjälpande underhåll, tkr -33 496 -33 128 -34 033
Underhållsinvesteringar, tkr -31 902 -39 000 -48 000

Antal hyrda, m2 224 911 228 593 228 229 

Total energianvändning för upp-
värmning av kommunens fastig-
heter, kWh/kvadratmeter 96 93 93 

Äldreboende 
Intäkter 49 157 51 322 47 477 
Kostnader -48 579 -49 030 -48 769
Resultat -578 2 292 -1 292

LSS-boende 
Intäkter 17 665 18 909 19 119 
Kostnader -28 032 -28 319 -29 697
Resultat -10 367 -9 410 -10 578

Övriga fastigheter 
Intäkter 30 278 30 226 31 508 
Kostnader -27 346 -29 059 -29 907
Resultat 2 932 1 167 1 601 

Internhyressystem resultat lokalgrupper, tkr 

Förskola 
   

1 460 3 759 8 684 
Grundskola inkl. fritidshem och förskoleklass 1 964 1 486 -3 099
Gymnasie- och vuxenutbildning -745 -2 947 -7 277
Äldreomsorg 

 
208 2 953 2 986

Daglig verksamhet m.m. 1 620 1 086 1 132
LSS-boenden -649 175 2 001
Bibliotek -43 38 52 
Fritid 29 482 3 555 
Kontor 

 
1 081 -528 803 

Fritidsgårdar -785 -1 132 -885
IFO 

 
-625 491 -172

Årsvis omräkning -360 0 0 
Externa uthyrningar -278 681 -2 146
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Samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag tkr

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Intäkter  39 743 41 976 42 159 

Kostnader -60 619 -65 376 -66 009

Nettokostnader -20 876 -23 400 -23 850

Kommunbidrag 22 850 23 400 23 850

Resultat 1 974 0 0 

Ackumulerat resultat 20 672 20 672 - 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Samhällsbyggnadsnämnden har som huvuduppgift att utöva inflytande över hur kommunens 

områden planeras och bebyggs. Nämnden är myndighet för plan- och bygglovsärenden samt till-

synsmyndighet för byggnadsverksamheten. Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för en långsik-

tigt god boende-, arbets- och livsmiljö för kommunens invånare samt verka för att plan- och 

bygglagens och miljöbalkens intentioner beträffande hushållande med naturresurser, arkitektonisk 

kvalitet och estetik i bebyggelse och miljö uppfylls. Nämnden svarar också för kommunens sam-

lade kartproduktion och lantmäteriverksamhet samt den övergripande verksamheten med dator-

baserade geografiska informationssystem. 

Samhällsbyggnadsnämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsproces-

sen. Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och få nämnder och styrelser att tydli-

gare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med ut-

gångspunkt i vad som är ”det bästa” för kommuninvånaren. Samarbetsuppdraget är ett sätt att 

tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. Det övergripande målet 

för samarbetsuppdraget har varit att skapa en gemensam målbild kopplat till samhällsbyggnads-

processen med ett strategiskt fokus i ett 5 till 10-årsperspektiv.  
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Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget för Samhällsbyggnadsnämnden budgeteras till 23,8 mnkr och inkluderar ett 

effektivitetskrav på 0,1 mnkr för 2019. Inom tilldelad budget har nämnden en viktig uppgift att 

förbereda för en god infrastruktur, skapa förutsättningar för en industriell utbyggnad, kommunal 

service samt en attraktiv boendemiljö. Det är också avgörande att Samhällsbyggnadsnämnden 

prioriterar resurserna så att man ligger långt framme i detaljplaneprocessen och är beredd på 

snabba insatser inom sitt område. Ny teknik och ett professionellt arbetssätt ska medverka till att 

ta fram underlag för etablering och tillväxt i Borås.  

Verksamheten 2019 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet 

Under 2019 fokuserar nämnden på arbetet med att effektivisera handläggningen inom myndig-

hetsutövningen samtidigt som hög rättssäkerhet, effektivitet, tillgänglighet och kvalitet säkerställs.  

Under 2019 fokuseras på en alltmer digitaliserad bygglovsprocess som ska gagna kunden i första 

hand. Bland annat fortsätter automatiseringar via digital teknik som innebär en effektivare admi-

nistration.  

Nämnden har en tydlig inriktning på en effektiv och rättssäker detaljplaneprocess för att få fram 

planer för närmare 1 100 bostäder. 

Arbetet med att färdigställa detaljplaner för företag som vill bygga ska prioriteras. Det är mycket 

viktigt att staden fortsätter att hålla en hög beredskap för detta så att färdiga detaljplaner finns 

tillgängliga. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullstän-
diga handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter 
ansökan, %. 

81 98 80 100 100 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 5,8 5,1 5,5 5,0 4,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 0,8 0,7 2 2 1

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårds-
bidrag 

40 50 

Verksamhetsmått 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Bygglov 

Bygglov, förhandsbesked 1 061 900 900 

Ingripandeärenden 48 80 80 

Beslut om kontrollplan, kvalitetsansvar m m 754 600 600 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 297 500 500 

Slutbesked 1 950 1 200 1 200 

Detaljplanering 

Förstudier 11 20 20 

Programsamråd 1 2 2 

Samråd standard planförfarande 10 15 12 

Granskning standard förfarande 17 14 16 

Plan med standard förfarande antas/godkänns 16 18 18 

Geodata 

Mätningsuppdrag 154 35 30 

Utstakningar / lägeskontroll 244 230 230 

Nybyggnadskartor 183 180 175 

Bygglovskartor 150 180 160 

Enkla bygglovskartor 223 200 240 

Uppbyggnad kartdatabasen (antal ha) 27 000 40 000 91 000 

Ajourhållning kartdatabasen (antal ha) 850 1 600 1 600 

Kartuppdrag övriga special (antal ha) 36 50 50 

Lantmäteri 

Avslutade förrättningar (fastighetsbildning) 138 130 130 
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Verksamhetsmått 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Ärendebalans 31/12 resp år 88 85 85 

Nybildade fastigheter 122 90 90 

Markerade gränspunkter 437 550 550 

Berörda befintliga fastigheter 520 550 550 

Berörda befintliga rättigheter 187 225 225 

Fastighetsrättsliga uppdrag m m 103 70 70 

Övriga registreringsåtgärder 1 029 1 400 1 000 

Nya/ändrade gatu- och kvartersnamn 10 10 10 

Nya/ändrade adresser 292 300 300 
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Servicenämnden 

Ekonomiskt sammandrag tkr

Bokslut Budget Budget 
2017 2018 2019 

Intäkter 510 872 652 561 710 526 

Kostnader -505 522 -645 561 -703 526

Nettokostnader 5 350 7 000 7 000 

Kommunbidrag 0 0 0 

Resultat 5 350 7 000 7 000 

Ackumulerat resultat 36 018 36 018 - 

Nettoinvesteringar -21 475 -27 000 -32 750

Nämndens uppgift 
Servicenämnden har till uppgift att erbjuda och utföra tjänster till kommunala nämnder och bolag 

med flera. Genom att samla de kommunaltekniska resurserna finns förutsättningar för en effektiv 

och rationell produktion. Verksamheten ska kontinuerligt anpassas till den volym och kvalitet 

som beställs. Servicenämnden tillhandahåller idag följande tjänster: 

 Tryckeriservice och kopieringstjänster

 Entreprenad, parkverksamhet och idrottsanläggningsskötsel

 Bygg- och fastighetsservice

 Fordonsuthyrning

 Verkstadsservice, förrådshållning och uthyrning

 IT-service

 Redovisningsservice

 Växel och reception

 Löneservice

Ekonomiska förutsättningar 
Servicenämndens verksamhet budgeteras med ett resultatkrav på 7,0 mnkr för 2019. 

Servicenämnden är en utförarnämnd som helt finansieras med uppdragsersättningar från andra 

nämnder och bolag. Detta ställer krav på att inte automatiskt kostnadskompensera sig i priserna 
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till kunderna. Verksamheten måste löpande rationaliseras för att möta utvecklingen. Kommunsty-

relsen förutsätter att Servicenämnden bidrar till att uppfylla de effektivitets- och rational-

iseringskrav som ställs på de tekniska verksamheter som är nämndens huvudbeställare och övriga 

nämnder/förvaltningar när det gäller de administrativa tjänsterna.  

Verksamheten 2019 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Servicenämndens övergripande verksamhetsidé är att ”Alla medarbetare verkar för Borås Stads 

bästa i uppgiften att vara kommunens leverantör av stadsteknik och administrativa tjänster”. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 

Investeringar 

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

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

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

soluta behov kan anslaget överskridas ett enskilt år. 

Kopiatorer/utskriftsenheter 
Tryckeriet ansvarar för merparten av kommunens kopiatorer och utskriftsenheter. Maskinerna 

köps in och hyrs ut genom internhyresavtal till de beställande förvaltningarna och behovet har 

ökat de senaste åren. För 2019 avsätts 4,0 mnkr till Servicenämndens förfogande. 

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

som har en livslängd på cirka 5 år. Till nämndens förfogande avsätts 3,0 mnkr årligen till förny-

else och utbyte av denna utrustning.  

Pantängen ombyggnation omklädningsrum, P5, P9 och verkstad 
Andelen kvinnor med behov av omklädningsrum inom framförallt verksamheten Entreprenad 

har ökat, varför anpassning av omklädningsrum i Pantängen är nödvändig. Föregående år tilldela-

des 1,5 mnkr och 2019 tilldelas ytterligare 2,0 mnkr med anledning av förändrade krav. Det inne-

bär att tilldelad budget för omklädningsrum blir 3,5 mnkr. 
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Ombyggnation av P5, P6 och verkstad är arbetsmiljö- och verksamhetsåtgärder och det avsätts 

8,8 mnkr för dessa objekt.  

Ovan nämnda investeringar beräknas uppgå till 10,8 mnkr totalt. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel närproducerade livsmedel, %. 20 30 

Andel ekologiska livsmedel, %. 25,9 30,9 50 50 65 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 4,6 4,6 4,5 4,5 4 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 14,2 13,4 7 10 7 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbi-
drag. 

40 50 

Verksamhetsmått 

Bokslut Budget Budget 

2017 2018 2019 

Övergripande Servicekontoret 

Extern fakturering, tkr - 25 000 20 000 

Dataservice 

Lösningsgrad i första kontakten, % - 82 85 

Personal- och kontorsservice 

Andel besvarade samtal lönesupport, % - 85 85 

Entreprenad 

Erhållna anbud, kr - 86 000 97 000 

Fordon och verkstad 

Antal anmälda skador på fordon - 450 490 
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Tekniska nämnden 
Väghållning, skog, parker m m 

Ekonomiskt sammandrag tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 

Intäkter 107 142 78 229 92 307 

Kostnader -234 781 -219 129 -238 457

Nettokostnader -127 639 -140 900 -146 150

Kommunbidrag 136 600 140 900 146 150

Resultat 8 961 0 0 

Ackumulerat resultat 26 178 26 178 - 

Nettoinvesteringar -64 771 -71 500 -54 000

Nämndens uppgift 
Tekniska nämndens huvuduppgifter är att handlägga alla frågor rörande kommunens: 

• Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt iordnings-

ställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommu-

nen är markägare (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och utsmyckning

samt ianspråktagande).

• Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske.

Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande: 

• Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning,

bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåt-

gärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och cykelvägar (GC-

planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s.k.

Mobility Management, upplåtelse av allmän platsmark, flaggning och dekorering av all-

männa platser samt drift av flygfält.

• Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verk-

samhet.

• Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker.

• Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfällig-

heter och liknande sammanslutningar.

• Beredning av avgifter för gatukostnad.
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• I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhål-

lande till Trafikverket och Länsstyrelsen.

• I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande

kommunens planläggning och fastighetsbildning.

• Skötsel av Borås Stads naturreservat.

• Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av

rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv.

• Kalkning av sjöar och våtmarker.

• Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet.

• Skötsel av Borås Stads lekplatser.

• Inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla

stats- och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag.

• Vattendrag, underhåll och rensning.

• Tekniska nämnden fullgör också kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för

vissa trafikfrågor.

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 146,2 mnkr och inkluderar ett effektivitetskrav på 0,75 mnkr för 

2019. Kommunbidraget har höjts med 1,0 mnkr för ökade skötselytor och försköning av staden 

och dess ytterområden inom nämndens hela verksamhetsområde.  

Verksamheten 2019 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet 

Cykelinfrastrukturen ska uppgraderas och byggande av sammanhängande stråk prioriteras. Cykel 

ska ses som ett eget trafikslag, och det är viktigt att överallt där så är möjligt separera gång- och 

cykeltrafikanter. Denna inriktning ska också inarbetas i framtida styrdokument som rör gång- och 

cykeltrafik. 

Vid förändringar av trafik i centrum är det viktigt att ta hänsyn till tillgänglighet för olika trafik-

slag. 

Pendlingsparkeringar ska byggas på lämpliga platser. 
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Södra torget ska fortsätta vara nav för kollektivtrafiken men ska byggas om för trafiksäkerhet och 

tillgänglighet. Projektering för ombyggnad ska påbörjas 2019. När torget görs om kommer ytor 

att frigöras från busstrafik och dessa kan användas för en utvecklad torgmiljö. 

Det långsiktiga målet är att alla lekplatser som nämnden ansvarar för ska vara tillgänglighetsan-

passade. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 

Nya uppdrag 2019 
Elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik ska utredas.  

Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en allmän upprust-

ning/utveckling av Annelundsparken kan ske. 

Investeringar 

Beläggningsunderhåll 
Förändrad redovisningsmetod för beläggningsunderhåll innebär att beläggningsunderhållet be-

traktas som investering och skrivs av under en längre period i stället för att som tidigare kost-

nadsförs direkt som driftkostnad. För 2019 avsätts 8,5 mnkr i investeringsbudgeten. Kvar på drif-

ten finns 1,6 mnkr för reparationer och akut asfaltunderhåll vilket innebär en total nivå för be-

läggningsunderhållet på 10,1 mnkr. Tillkommer gör externa medel för återställning av mark efter 

fiberdragningar.  

Attraktiv stad  
För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktö-

rer som finns inom centrum, samt att upprätta ett program för den fortsatta utvecklingen av 

stadscentrum. Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete med 

fastighetsägarna åstadkommes stora förändringar på kort tid. Närmast är intresset störst att för-

ändra Lilla Brogatan, utförs under 2018/2019. Inom de närmaste åren finns också ett upprust-

ningsbehov för Västerbrogatan och Torggatan i samband med ny detaljplan för kvarteret Eko 10 

(gamla Postenhuset) och Hallbergsplatsen när kvarteret Pallas är färdigt. För projekten avsätts 

årligen 3,0 mnkr. 
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Diverse mindre gatu- och broarbeten 
Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten för gator och broar som ur investerings-

synpunkt är av mindre omfattning. Genom att årligen avsätta en summa kan administrativa tids- 

och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett förfarande där Kommunfullmäktige- eller 

Kommunstyrelsebeslut ska inväntas för varje enskilt projekt. Anslaget för 2019 är 5,5 mnkr. Om 

en enskild insats ett år gör att anslaget överskrids så avräknas detta nästa års volym. 

Program för tillgänglighet 
Programmets intentioner preciseras i en handlingsplan som pekar ut Tekniska nämndens roll att 

identifiera återstående hinder i den fysiska miljön samt i samråd med företrädare för handikapp-

organisationerna prioritera i vilken ordning dessa ska avhjälpas utifrån. För projekten avsätts 1,0 

mnkr årligen. 

Gång- och cykelvägar 
Utbyggnad av gång- och cykelvägar syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för 

de oskyddade trafikanterna. Strävan är att få genomgående GC-stråk av hög standard, och nätets 

nav – ihopbindande av cykelstråk genom centrum – måste prioriteras högt. Föreslagna åtgärder 

innebär att framkomlighet och säkerhet för cyklister kommer att öka utmed de ombyggda sträck-

orna. Utbyggnaden innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som transportmedel. 

Anslaget för 2019 är 14,5 mnkr vilket även innefattar upprustning/reinvestering av befintliga 

gång- och cykelvägar. Även gång- och cykelvägar där Trafikverket är väghållare kan bli aktuella. 

Kommunen är beredd att bidra till finansieringen om detta är angeläget och innebär en tidsmässig 

framflyttning.  

Reinvestering av gatubelysning 
I avvaktan på att en överenskommelse träffas mellan Sveriges kommuner och landsting och Tra-

fikverket om verkets övertagande av kommunal belysning på statliga vägar erfordras viss reinve-

stering. Investeringsutrymmet avser reinvestering i större anläggningar som vid röt- eller rostska-

debesiktning har visat sig vara till stor del utdömda för fortsatt drift. Även utbyte av belysnings-

kablar i centrala staden omfattas av investeringsutrymmet. För 2019 avsätts 1,0 mnkr. Medel från 

fiberdragande aktörer kan användas till kabelutbyte om det är orsakat av fibergrävningarna. 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 
Utvecklingen går fort både vad det gäller energieffektivitet och teknik. Dimring nattetid är idag 

standard och närvarostyrning som tillval börjar bli vanligt. Detta understryker ytterligare behovet 

av att successivt byta ut gammal belysning. Delar av belysningsanläggningen kommer kontinuer-
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ligt att bestå av senaste tekniken och vi kan vara med att driva utvecklingen av energieffektiv och 

driftsäker belysning framåt. Då det finns tillgängliga medel avsätts inga ytterligare under 2019. 

Ny kollektivtrafik (stadstrafiken)  
I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs infrastrukturåtgärder i form av inve-

steringar, initiativet kommer oftast från Västtrafik. Åtgärder på Södra Torget, införande av sig-

nalprioritet för kollektivtrafik utmed Kungsgatan och ytterligare åtgärder finns upptagna inom 

projektet. Målet är att få en snabbare kollektivtrafik med fler turer vilket ger möjlighet till ökat 

resande. För åtgärderna avsätts 3,0 mnkr under 2019. 

Borås flygplats 
Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås flygplats. Under de kommande 

åren är det aktuellt att utföra ett antal åtgärder på flygfältet såsom uppsättning av sta-

ket/avspärrning runt hela flygplatsen, röjning för hinderfrihet och komplettering av dränering. 

För 2019 avsätts 0,5 mnkr. 

Upprustning av centrummiljöer 
Ursprungligen var investeringsmedlen avsedda för upprustningsåtgärder i tätorterna utanför cen-

tralorten. Senare utökades möjligheten att även använda medel till åtgärder i stadsdelcentra i cen-

tralorten. Hittills har centrumupprustningsåtgärder gjorts i Sandared, Viskafors, Fristad, Sjöbo 

torg, Dalsjöfors centrum och Trandareds torg, Östgötagatan och Torstenssonsgatan. Utanför 

centralorten kvarstår behov av centrumupprustning i Sandared och Sjömarken. Därefter kommer 

centrummiljöer i de mindre tätorterna att prioriteras. I centralorten  kommer Sjöbo torg att upp-

rustas. För genomförande av åtgärder inom projektet avsätts 2,0 mnkr under 2019. 

Promenadstråk längs Viskan 
Eftersom staden en gång byggdes längs Viskan så ligger idag flera viktiga målpunkter på bekvämt 

avstånd från ån. Ett gångstråk längs med vattendraget skulle inte bara synliggöra Viskan utan 

även fungera som en attraktiv väg för många boråsare och besökare. Ett fungerande gångstråk 

längs vattnet kan också ligga till grund för rekreation och upplevelser. Inga nya medel avsätts 

under 2019 då det finns tillgängligt från tidigare år. 

Ny Nybro och gångstråk Resecentrum-Kongresshus/Högskola 
Den befintliga Nybron över Viskan har fel riktning med hänsyn till att cityringen och korsningen 

med Västerlånggatan är otydlig till sin funktion. Genom att bygga en ny bro kan brons riktning 

mot Yxhammarsgatan förbättra framkomligheten på cityringen som också ger bättre förutsätt-

ningar för kollektivtrafiken att trafikera den mest robusta leden i city. För projektet har tidigare 
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beviljats 9,0 mnkr för gångstråket Resecentrum – Kongresshuset/Högskolan och nu ges klar-

tecken att inleda byggnationen av Nybron. Totalt beräknad utgift för bron är 35 mnkr varav 5,0 

mnkr avsätts under 2019. 

Grönområdesplanen 
Projektet avser genomförande av de åtgärder som omfattas av grönområdesplanen för Borås 

Stad. De åtgärder som föreslås i planen avser bland annat att förstärka grönområden till mer 

sammanhängande stråk samt att tillskapa nya områden ingående i grönstrukturen inom Borås 

stad. För 2019 avsätts 1,0 mnkr. 

Lekplatser 
Tekniska nämnden förvaltar 161 lekplatser inom kommunen. En del av lekplatserna är slitna och 

uppfyller ej längre säkerhetskraven. För säkerheten på lekplatser gäller idag särskilda normer. 

Lekplatserna ska besiktigas en gång om året och ska dessutom ha kontinuerlig tillsyn. De lekplat-

ser som ej klarar kraven måste, om renovering ej sker, rivas. För upprustning och renovering av 

lekplatser avsätts 6,0 mnkr under 2019. Detta är en höjning med 1,0 mnkr  och ska gå till att ut-

veckla lekplatser på mindre orter och i samverkan med Fritids- och folkhälsonämnden som fått 

motsvarande höjning för näridrottsplatser. Investeringsutrymmet avser lekplatser i hela kommu-

nen. De nya lekplatserna ska ha en geografiskt jämn spridning över hela kommunen.  

Diverse mindre parkinvesteringar 
Åtgärder inom parkverksamheten som nämnden förfogar över. Kan bland annat avse utbyte av 

träd, upprustning av trappor och renovering av parkvägar. För ändamålet avsätts årligen 3,0 mnkr 

vilket även omfattar trygghetsåtgärder, belysning och grönstruktur. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 7,2 8,5 5 7,5 7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 4,3 6,9 4 5 5 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårds-
bidrag 

40 50 
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Verksamhetsmått 
Bokslut Budget Budget 

2017 2018 2019 
Väghållning 
Kostnad kr per invånare och dag 1:46 1:52 1:49 

Huvudgator, km 76 76 76 
Kostnad kr per m² 46:04 42:06 41:28 
-därav vinterväghållning 23:67 21:84 21:84 

Lokalgator, km 238 238 252 
Kostnad kr per m² 12:68 16:35 16:52 
-därav vinterväghållning 3:37 5:54 5:35 

Vägföreningsvägar, km 168 168 168 
Kostnad kr per m² 9:23 8:34 8:34 
Km enskilda vägar med statligt och kommunalt 
bidrag 446 450 460 

Beläggningsunderhåll m2 139 601 183 000 183 000 
belagd yta % 4,3 5,6 5,5 
kostnad kr per m2 82:26 104:00 104:00 

Trafikbelysning 
antal lampor 19 175 19 200 19 200 
energiförbrukning MWh 7 258 7 250 7 250 

Antal P-tillstånd för funktionshindrade 566 600 600 
Utfärdade nyttokort  64 90 75 
Boendeparkering, antal tillstånd 702 600 650 

Parkverksamhet 
Planterade ytor total m2 66 341 69 300 65 700 
-därav perenner m2 3 305 3 365 3 300 
Kulturparker m2 1 491 042 1 540 000 1 541 000 
kr/m2 8:66 7:48 7:61 
Naturparker m2 8 295 588 8 531 910 8 531 000 
Genomsnitt kr per m2 0:18 0:15 0:20 
Total parkareal ha 981 1 007 1 007 
kr per m2 2:44 2:40 2:51 

Parkkostnad kr per invånare 216 221 228 
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Verksamhetsmått 
Bokslut Budget Budget 

2017 2018 2019 
Parkyta m2 per invånare 88,4 91,5 90,7 
Lekplatser antal 161 160 161 

Skogsverksamhet 
Produktiv skogsmark, ha 9 500 9 500 9 500 
- avsatt till naturvård, ha 2 500 2 500 2 500 
- avsatt till naturreservat, ha 950 950 950 
Avverkning totalt m3 fub 31 600 43 100  38 500 
Flisad volym m3 s 7 000 10 000 10 000 

Arbetsmarknadsåtgärder 
Antal personer i arbetsmarknadsåtgärder 55 65 65 
Antal dagsverken 10 414 12 235 12 385 
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Tekniska nämnden 
Persontransporter 

Ekonomiskt sammandrag tkr 

Bokslut Budget Budget 

2017 2018 2019 

Intäkter 12 188 10 811 12 580 

Kostnader -80 258 -77 361 -81 380

Nettokostnader -68 070 -66 550 -68 800

Kommunbidrag 64 200 66 550 68 800

Resultat -3 870 0 0 

Ackumulerat resultat - - - 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Verksamheten Persontransporter handlägger alla frågor rörande kommunens: 

• Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor till

och från daglig verksamhet.

• Planering och samordning av skolskjutsar för Borås Stad.

• Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.

Verksamhetens ansvarsområden är 

• Färdtjänst

• Transporter till och från daglig verksamhet som ingår i färdtjänsten

• Särskoleskjutsar i egen regi

• Planering av skolskjutsresor för hela Borås Stad

• Beställningscentral för färdtjänstresor

• Trafiksäkerhetsfrågor kring transporter

• Upphandling av persontransporter

• Bilpool för kommunanställda

Ekonomiska förutsättningar 
Nettokostnaderna budgeteras till 68,8 mnkr för 2019 vilket ger ett ökat kostnadsutrymme med 

3,2 % jämfört med budget 2018. Kommunbidraget höjdes redan i samband med beslutet om 
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ramarna för 2019 med 1,0 mnkr på grund av befarat underskott för verksamheten under 2018 

vilket har bekräftats i delårsrapporterna under året. 

Verksamheten 2019 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Färdtjänst är kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning och ska ha en hög tillgänglig-

het och service. Beställningscentralen ska tillgodose behoven genom att ha öppet stora delar av 

dygnet. Tillgången på fordon ska vara anpassad till efterfrågan under dagen. Egenavgiften ska 

normalt motsvara den som tas ut i den ordinarie kollektivtrafiken. Vid resa utanför kommunen 

ansöker man om Riksfärdtjänst. Vid val av färdalternativ ska alltid det mest kostnadseffektiva 

färdsättet användas. Det är krav på att miljöfordon ska användas för färdtjänsttransporter med 

personbil. För att underlätta för färdtjänstkunderna erbjuds möjligheten att själv boka sin resa via 

Internet.  

Verksamhetsmått 
Bokslut Budget Budget 

2017 2018 2019 

Färdtjänst 
Antal tillstånd 
- totalt 4 500 4 500 4 500 
- kvinnor 2 998 3 000 3 000 
- män 1 502 1 500 1 500 

Antal tillstånd/1 000 invånare 
- Borås 41 41 41 
- Västra Götaland 34 
- Riket 32 
Antal tillstånd under 65 år 935 850 950 

Antal resor 318 249 320 000 325 000 
Kostnad per resa, kr 185 180 185 

Särskoleskjutsar 
Antal fordon 10 10 10 
- därav fordon med alkolås 10 10 10 

Bilpool 
Antal fordon 40 42 42 
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Miljö- och konsumentnämnden 

Ekonomiskt sammandrag tkr 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Intäkter 16 412 19 081 23 613 

Kostnader -39 887 -41 881 -49 363

Nettokostnader -23 475 -22 800 -25 750

Kommunbidrag 22 950 22 800 25 750

Resultat -525 0 0 

Ackumulerat resultat -1 348 -1 348 - 

Nettoinvesteringar - - -2 000 

Nämndens uppgift 
Miljö- och konsumentnämnden har till huvuduppgift att ansvara för Borås Stads myndighetsan-

svar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Myndighetsutövning och tillsynsarbete syftar till att 

säkerställa boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika 

och rättvisa regler för företag i Borås samt för att motverka brottslighet. Nämnden ansvarar även 

för kommunens budget- och skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt energi- och klimatråd-

givning. 

Nämnden har också speciella arbetsuppgifter inom följande områden: 

• livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen

• lagen om animaliska biprodukter

• alkohollagen, tobakslagen, lagen om e-cigaretter, lagen om handel med vissa receptfria lä-

kemedel,

• strålskyddslagen, lagen om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel och lagen om

sprängämnesprekursorer

• lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Miljö- och konsumentnämnden ska svara för miljövården och naturvårdsfrågorna i kommunen i 

den mån det inte ankommer på annan. Nämnden ska följa utvecklingen i kommunen i miljö- och 

hälsoskyddshänseende och därvid utarbeta de förslag och bereda de ärenden som är påkallade 

eller ankommer på kommunen samt medverka i planering där frågor inom nämndens ansvarsom-

råde berörs. Nämnden ska genom kontakter och samarbete med organisationer, nämnder, skolor 

och genom allmän information skapa ett ökat medvetande om och kunnande i vardagsekonomi 

och konsumentfrågor inom kommunen. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget till Miljö- och konsumentnämnden budgeteras till 25,8 mnkr och inkluderar ett 

effektivitetskrav på 0,1 mnkr för 2019. Kommunbidraget har ökat med 13% jämfört med 2018. I 

kommunbidraget ingår 0,2 mnkr till naturvårdsfonden vars syfte är att medverka till ett progres-

sivt naturvårdsarbete där en viktig del är att bevara det öppna odlingslandskapet. Fonden kan 

även ta emot externa bidrag från till exempel privatpersoner, företag och organisationer. Nämn-

dens kommunbidrag har förstärkts inför 2019 med 2,5 mnkr för nedlagd tid och medverkan i 

kommunens planarbete och förstärkning av förvaltningens stödresurser inom ekonomi- och per-

sonal. 

Verksamheten 2019 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet 

Taxorna inom nämndens ansvarsområde ska så långt som möjligt utformas så att kunderna beta-

lar vad tjänsten kostar.  

Borås Stads konsumentvägledning ska även arbeta med rådgivning om hållbar konsumtion. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 

Nya uppdrag 2019 
Borås Stads riktlinjer för alkoholservering ska revideras så att servering som längst medges till 

klockan 02:30. 

Investeringar 

Nytt verksamhetssystem 
En förstudie för ett nytt verksamhetssystem håller på att tas fram. Nuvarande diariesystem är 

föråldrat och kräver mycket administration. Leverantören kommer heller inte längre att uppdatera 

nuvarande system, vilket gör att inköp av ett nytt system måste ske under 2019. För ändamålet 

avsätts 2,0 mnkr. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 5,3 5,6 4,5 4,5 4 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 0,1 0,3 0 0 0 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårds-
bidrag. 

40 50 
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Verksamhetsmått 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Livsmedelskontroll 
Antal livsmedelsverksamheter 790 770 790 

Antal inspektioner 930 800 800 

Antal revisioner 72 100 100 

Antal delegationsbeslut 337 200 200 

Klagomål 63 50 50 

Registrering 97 100 100 

Miljötillsyn 
Antal delegationsbeslut 527 700 700 

Antal inspektioner och personliga möten miljötillsyn 131 250 200 

Antal inspektioner och personliga möten enskilda 
avlopp 184 200 200 

Antal inspektioner och personliga möten hälsoskydd 186 50 200 

Antal kundkontakter miljötillsyn 4 417 5 000 5 000 

Antal kundkontakter enskilda avlopp 2 055 2 500 2 500 

Antal kundkontakter hälsoskydd 1 797 1 500 2 000 

Konsumenträttslig rådgivning 

Konsumentkontakter 3 135 3 000 

Informationsaktiviteter. 65 100 

Rådgivningsärenden 1 200 

Föreläsningar och infotillfällen 50 

Energi- och klimatrådgivning 

Rådgivningsärenden 77 300 300 

Evenemang 10 

Miljöstrategisk verksamhet 
Naturvårds- och hållbarhetsprojekt 5 

Antal deltagande timmar stadens planering 6 000 

Strandskyddsärenden 40 

Deltagare i miljöutbildning 600 

Budget- och skuldrådgivning 
Klientkontakter 2 143 3 000 

Förhandlingsärenden 463 490 500 

Informationsaktiviteter 49 50 50 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämndens verksamheter är indelade i två ekonomiska ramar: fritid- och 
folkhälsa samt föreningsbidrag. 

Fritid- och folkhälsa 

Ekonomiskt sammandrag tkr 

Bokslut Budget Budget 
2017 2018 2019 

Intäkter 53 993 55 121 59 834 

Kostnader -257 554 -249 071 -249 071

Nettokostnader -203 561 -193 950 -209 350

Kommunbidrag 196 000 193 950 209 350

Resultat -7 561 0 0 

Ackumulerat resultat 1 864 1 864 - 

Nettoinvesteringar -13 183 -16 150 -20 800

Nämndens uppgift 
Fritids- och folkhälsonämnden har till huvuduppgift, att ansvara för kommunens övergripande 
folkhälsoarbete samt att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och 
organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 

Nämnden har också speciella arbetsuppgifter, såsom 

- att utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder
som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa.

- att handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser, inklu-
sive Träffpunkt Simonsland.

- att ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling
av folkhälsoarbetet.

- att ansvara för fritidsgårdsverksamheten i kommunen inklusive badresor på sommaren, samt
ansvara för kommunens koloniverksamhet.

- att samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens om-
råde och stimulera det arbete som de bedriver.

- att ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av kommunens
anläggningar och lokaler för idrott och fritidsverksamhet.

- att i den mån Kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara för
kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt gällande regler och
att pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar.

- att avge yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen.

- att ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar, samt att ansvara för utdelning ur social do-
nationsfond Borås Samfond III.
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Fritids- och folkhälsonämnden har ett särskilt ansvar för samarbetsuppdraget avseende lokalt 
inflytande, demokratifrågor och mötesplatser.  

Ekonomiska förutsättningar 
Nettokostnaderna budgeteras till 209,4 mnkr och inkluderar ett effektivitetskrav på 1,0 mnkr för 

2019. Kommunbidraget har ökat med 7,9 % jämfört med 2018. Kommunbidraget höjs tillfälligt 

med 4,4 mnkr för att genomföra U20EM i friidrott 2019 i Borås. Kommunbidraget har också 

höjts med 4,0 mnkr för ökade hyreskostnader efter renoveringen av Stadsparksbadet. Nämnden 

blir kompenserad för tillkommande hyreskostnader med 1,5 mnkr för den nya fotbollshallen på 

Ryda som tas i bruk under 2019 och med 1,0 mnkr för kapitalkostnader som en effekt av investe-

ringen i ny isyta på Bodaområdet. I samband med beslutet om ekonomiska ramar i våras fick 

Fritids- och folkhälsonämnden 0,5 mnkr för ökad målgruppsefterfrågan enligt volymberäkning på 

fritidsgårdarna. 

Verksamheten 2019 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 

Nämnden ska göra sin del i att garantera elever som har gått ut med fullständiga, godkända betyg 
eller diplom inom barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet provanställ-
ning. 

Nya uppdrag 2019 
Ny isyta och samlokalisering med eventuell evenemangshall ska utredas. 

Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen lokal skulle kunna dela på 

utrymme ska utredas. 

Möjligheten att inrätta ett sökbart bidrag för föreningar med verksamhet i socioekonomiskt ut-

satta områden, som underlättar för fler att få åka med på läger, tävlingar och cuper, ska utredas. 

Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så att 

deras möjlighet att delta i föreningslivet ökar ska utredas. 

Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid ska utredas. 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna fritidsgårdar kan starta. 
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Investeringar 

Konstgräsplaner 
Fritids- och folkhälsonämnden kommer under 2019 att prioritera arbetet med att omhänderta 

fyllnadsmaterialet i konstgräsplanerna bland annat genom att skapa ytor vid varje plan för åter-

vinning av materialet samt installation av ”galler” vid brunnar för dagvattnet. För ändamålet av-

sätts 2,0 mnkr.  

Näridrottsplatser 
Avser utveckling av näridrottsplatser och utebad i enlighet med utredningen "Näridrottsplatser 

och badplatser i Borås Stad". En prioriterad satsning under kommer att ske på Norrby utifrån 

kommunfullmäktiges uppdrag att satsa på en aktivitetsplats likt den på Sjöbo. För 2019 avsätts 

sammanlagt 4,0 mnkr inom detta konto. Detta är en höjning med 1,0 mnkr och ska gå till att ut-

veckla näridrottsplatser på mindre orter och i samverkan med Tekniska nämnden som fått mot-

svarande höjning för lekplatser.  

Badplatser och utebad 
År 2018 fattade nämnden beslut om en långsiktig plan för utvecklingen av de kommunala bad-

platserna. Fokus ligger främst på att utveckla och tillgänglighetsanpassa befintliga badplatser. För 

2019 avsätts sammanlagt 1,0 mnkr inom detta konto. 

Diverse mindre inventarier och utrustning 
Avser behov av inventarier och utrustning till anläggningarna såsom gräsklippare, bevattningsut-

rustning, badbryggor. Inom detta konto avsätts årligen 1,5 mnkr. 

Spår och leder 
Nämnden fortsätter att utveckla möjligheterna till friluftsliv och aktivitet i Borås, främst med fo-

kus på områden där det i dagsläget inte finns spår och leder. Detta har uppmärksammats i utred-

ningen ”Spår och Leder”. Några av de projekt som kommer att genomföras under 2019 är; 

• Utbyte av äldre elljusarmatur utmed Kypegårdens elljusspår

• Ny elbelyst sträcka mellan Kransmossen och Husbondegatan; ännu en entré till Krans-
mossen blir nu belyst

• Återskapande av motionsspåret vid Regementet samt ytterligare någon av vandringsle-
derna i området

• Anläggande av en eller flera cykelleder
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• En tillgänglighetsanpassad promenadslinga anläggs i ett samhälle utanför Borås centrum.

• Anläggande av uppmärkt kort vandringsled i Hultabergsskogen mellan Hulta och Coop,
med entré från Hulta

• Anläggande av kort promenadslinga i Lundaskogsområdet

• Anläggande av uppmärkt vandringsled i Svaneholmsområdet

• Anläggande av uppmärkt vandringsled i Borgstena

För 2019 avsätts sammanlagt 3,4 mnkr. 

Evenemangsstaden Borås 
Sommaren 2019 ska IK Ymer tillsammans med Borås Stad och Svenska Friidrottsförbundet ar-

rangera Junior EM i friidrott. Inför mästerskapet måste ett antal investeringar utföras på Ryaval-

len, belysningen ska förbättras, mål- och sekretariatsbyggnad upprustas, flytt och byggnation av 

speaker- och journalistplatser, förbättring av IT-system,  ljudanläggning och resultattavla. Inom 

detta konto avsätts 3,5 mnkr under 2019. 

Boda aktivitetspark  
Arbetet med att färdigställa Boda Aktivitetspark fortsätter. Under 2019 fortsätter satsningen, i 

enlighet med vision, med att iordningsställa en fullstor isyta samt en aktivitetsyta i anslutning till 

skolan. Nästa steg är att fullfölja och anpassa de övriga ytorna med bland annat dansyta, pulka-

backe, motionsspår, utegym och tydliga entréer till området. Nämnden har fått ett bidrag från 

Boverket på 2,9 mnkr till satsningarna. Till isbanan behöver anläggningen kompletteras med 

bättre belysning. För fortsatt utveckling av området avsätts 2,0 mnkr under 2019. 

Borås skidstadion 
På skidstadion pågår ett gemensamt arbete mellan Borås skidlöparklubb, IK Ymer och Borås 

Stad. Byggnaderna i området ses över och måste åtgärdas. Ett förslag kommer att presenteras av 

de båda föreningarna. Borås Stads ansvar blir att investera i godkända lösningar för vatten och 

avlopp och i övrig infrastruktur, förbättring av vägar och parkeringsplatser. Dessutom pågår ett 

arbete för att förbereda för SM-veckan vinter 2021, där anläggningen anpassas efter de krav som 

skidförbundet och Riksidrottsförbundet ställer. Arbetet sker i samråd med mark och exploatering, 

tekniska förvaltningen samt miljöförvaltningen. Totalnivån är inte helt fastställd men för 2019 

avsätts 3,0 mnkr. 

Wi-fi till idrottsanläggningar 
En plan för 2018-2019 har upprättats för att bättre kunna tillgodose föreningar och allmänhetens 

behov av uppkopplade arenor vid tävlingar och evenemang.  I budget 2019 avsätts 0,3 mnkr för 

detta.  

93



Sven Eriksonsvallen 
Avser ombyggnad av omklädningsrum och kafé. För projektet avsätts sammanlagt 15,4 mnkr 

varav 10,6 mnkr under 2019. 

Ny idrottshall i Fristad 
Behov finns av en ny idrottshall i Fristad bl.a. då föreningarnas verksamhet växer. Placeringen av 

den tänkta hallen är ännu ej fastställd. Totalt för projektet avsätts preliminärt 31,2 mnkr varav 3,0 

mnkr finns tillgängligt under 2019 om byggstart är möjlig 

Sjöbovallen ombyggnad 
Sjöbovallens idrottsanläggning och dess omklädningsrum är i behov av upprustning. För pro-

jektet avsätts sammanlagt 15,5 mnkr varav 2,0 mnkr under 2019. 

Sjöbohallen utvändig hiss 
Sjöbohallen behöver tillgänglighetsanpassas med en utvändig hiss. För ändamålet avsätts 1,5 mnkr 

under 2019. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 6,8 7,2 6,5 6,8 5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 15,9 13,4 12 14 12 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårds-
bidrag. 

40 50 
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Verksamhetsmått 
Bokslut Budget Budget 

2017 2018 2019 

Borås Arena 
Antalet utnyttjade timmar på konstgräset Huvudarenan 1 462 1 500 1 500 

Antalet utnyttjade timmar på konstgräset Borås Arena 2 832 1 300 1 300 

Simhallar 
Antal besökare Stadsparksbadet 102 388 50 000 260 000 

Antal besökare Borås Simarena 180 689 180 000 180 000 

Antal besökare Sandaredsbadet 64 371 85 000 65 000 

Antal besökare Dalsjöbadet 42 299 47 000 38 000 

Antal besökare Alidebergsbadet 26 270 30 000 30 000 

Lundby Park 
Antal köpta årskort på Skatehallen 48 50 75 

Antal föreningsaktiviteter 25 50 60 

Andel besökare som är flickor/kvinnor, % 50 50 

Fritidsgårdsverksamhet 
Antal fritidsgårdar 17 17 17 

Öppethållande dagar per vecka 6 6 6 

Antal besökare som är flickor/kvinnor, % 50 50 

185 

Mötesplatser 
Öppethållande timmar per vecka 185 185 

Öppethållande dagar per vecka 5 5 

Antal besökare som är flickor/kvinnor, % 50 50 

Brygghuset 
Öppethållande timmar per vecka 36 36 

Antal besökare som är flickor/kvinnor, % 50 50 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Föreningsbidrag 

Ekonomiskt sammandrag tkr 
Bokslut Budget Budget 

2017 2018 2019 

Intäkter 44 45 45 

Kostnader -41 586 -41 445 -43 095

Nettokostnader -41 542 -41 400 -43 050

Kommunbidrag 40 200 41 400 43 050

Resultat -1 342 0 0 

Ackumulerat resultat - - - 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Kommunen lämnar bidrag enligt av fullmäktige fastställda regler till ungdoms-, invandrar- och 

pensionärsföreningar samt till sociala föreningar och föreningar för människor med funktions-

nedsättningar. Huvudsyftet med bidragen är att stimulera ett brett fritidsutbud, som tillgodoser 

olika intressen. 

Bidrag till ungdomsverksamhet utgår i form av grundbidrag, lokalbidrag och verksamhetsbidrag. 

Syftet med bidragen är att 

• stödja ungdomsverksamhet i åldern 6-20 år

• stimulera aktiviteter

• lämna stöd till föreningarnas egna anläggningar och lokaler genom driftbidrag och anlägg-

ningsbidrag.

Anläggningslån lämnas för att ekonomiskt stödja anordnandet av fritidsanläggningar, ung-

domslokaler eller andra lokaler som kommunen bedömer som angelägna. Lån utgår med maxi-

malt 40 % av kostnaden. Lånen är ränte- och amorteringsfria i 30 år, varefter de avskrivs. Beslut 

fattas av fullmäktige för varje enskilt lån. Under 2017 ändrades kommunens redovisningsprinci-

per så att lånen numera kostnadsförs i sin helhet när föreningen får lånet utbetalat. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Totalt beräknas kommunbidraget för föreningsbidragen till 43,1 mnkr. Då kostnaderna inom 

föreningsbidragen nästan uteslutande styrs av de regler fullmäktige fastställt, brukar eventuella 

budgetavvikelser regleras i nästkommande bokslut. Kommunbidraget har ökat med 1,4 mnkr då 

bidragsgivningen till föreningar som tidigare legat hos Vård- och äldrenämnden flyttats hit. 

Verksamheten 2019 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet 

Nämndens arbete med säker och trygg förening är prioriterat även under 2019. Verksamheten ska 

under året aktivt verka för att fler föreningar i Borås ska certifiera sig.  

Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och Det Idéburnas organisationer i Borås ska 

kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen är hur vi gemensamt kan upprätthålla 

och utveckla välfärden. Överenskommelsen innefattar sex principer som bildar den värdegrund 

och åtaganden som ska råda för att vi ska lyckas utveckla och fördjupa samverkan mot den ge-

mensamma utmaningen. Under 2019 kommer arbetet för att skapa förutsättningar för samverkan 

fortgå. Det handlar bland annat om att inhämta och sprida information om Överenskommelsen 

och goda samarbeten, att skapa kunskap och förståelse om både de kommunala och idéburnas 

verksamheter samt att ge förutsättningar att mötas. 

En översyn av det befintliga föreningsstödet ska vara klart under 2019. Målet är att anpassa och 

"modernisera" föreningsstödet till nya utmaningar i samhället. 
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Verksamhetsmått 
Bokslut Budget Budget 

2017 2018 2019 

Ungdomsföreningar 
Bidragsberättigade medlemmar 21 878 20 600 21 000 

Bidragsberättigade föreningar 162 165 165 

Antalet aktiviteter 68 290 65 000 66 000 

Antal unika deltagare kvinnor/män, % 50/50 50/50 

Andel föreningar som är säkra och trygga, % 40 40 

Invandrarföreningar 
Bidragsberättigade medlemmar 5 206 4 500 4 700 

Antalet aktiviteter 4 111 3 200 3 500 

Andel unika deltagare kvinnor/män, % 50/50 50/50 

Andel föreningar som är säkra och trygga, % 40 40 

Föreningar för funktionshindrade 
Antal medlemmar 4 237 4 200 4 200 

Antal aktiviteter 2 491 2 500 2 500 

Antal unika deltagare kvinnor/män, % 50/50 50/50 

Andel föreningar som är säkra och trygga, % 
40 40 

Pensionärsföreningar 
Antal medlemmar 9 749 10 200 9 900 

Antal unika deltagare kvinnor/män, % 50/50 50/50 

Andel föreningar som är säkra och trygga, % 
40 40 

Överenskommelsen 
Antal anslutna föreningar/organisationer 85 90 

Antal upprättade avtal/IOP 5 8 
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Kulturnämnden 

Ekonomiskt sammandrag tkr 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Intäkter 38 018 33 990 33 729 

Kostnader -187 561 -190 840 -205 029

Nettokostnader -149 543 -156 850 -171 300

Kommunbidrag 147 000 156 850 171 300

Resultat -2 543 0 0 

Ackumulerat resultat 1 189 1 189 - 

Nettoinvesteringar -1 283 -12 800 -5 000

Nämndens uppgift 
Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås till en bra och attraktiv stad att leva i. En 

stad som ger alla invånare möjligheter till information, kunskap och upplevelser för att kunna ta 

aktiv del i den demokratiska processen och utvecklas som människa. 

• Kulturnämnden ska i detta syfte bedriva biblioteksverksamhet, musei- och utställningsverk-

samhet, teater, dans- och musikverksamhet inklusive kulturskola, filmverksamhet och annan

kulturell verksamhet.

• Kulturnämnden ska slå vakt om kulturarvet och kulturmiljön, samt stimulera intresset för

lokalhistoria och lokalhistorisk forskning. Den kultur- och bildningsverksamhet som bedrivs

av föreningar och organisationer ska stödjas och stimuleras.

• Möjligheter till eget skapande och aktiv delaktighet, lokal förankring och prioritering av barn

och ungdomar samt särskilda insatser för att tillgodose funktionsnedsatta och grupper med

annat modersmål, ska vara ledstjärnor i kommunens kulturarbete

• Barn och ungdomar ska fritt kunna vara med i det kulturella och konstnärliga livet genom att

tidigt få ett brett och för deras ålder anpassat kulturutbud med stöd av engagerade vuxna, få

utöva kultur på fritiden och få sin röst hörd och tillvaratagen.

• Kulturnämndens verksamhet ska utgå från ett mångkulturellt perspektiv och ett jämställt ut-

bud och utövande.
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Ekonomiska förutsättningar 
Kulturnämndens verksamhet budgeteras till 171,3 mnkr och inkluderar ett effektivitetskrav på 0,8 

mnkr för 2019. Kommunbidraget har ökat med 9,2% jämfört med 2018. Nämndens kommunbi-

drag har allmänt förstärkts med 1,0 mnkr avseende närbiblioteken. Mötesplats Hässleholmen och 

Kulturskolan Simonsland ges utökade kommunbidrag för 2019 med 0,6 mnkr respektive 3,5 

mnkr. Med anledning av ökad hyra i Kulturhuset, som konsekvens av investering i ny scenteknik 

på Stadsteatern, tillförs nämnden ett utökat kommunbidrag med 6,7 mnkr.  

Verksamheten 2019 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet 

Första året för barn som fortsätter i Kulturskolan efter KUL-året ska vara kostnadsfritt. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 

Nya uppdrag 2019 
Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska utredas av Kulturnämnden i 

samarbete med Tekniska nämnden. 

Investeringar 

Inventarier och div. mindre investeringar 
Ett årligt anslag avsätts i investeringsbudgeten för inköp av inventarier och andra diverse mindre 

investeringar. För 2019 finns 1 000 tkr tillgängligt. 

Konstnärlig gestaltning och textilkonst 
Ett årligt anslag på 3 000 tkr avsätts i investeringsbudgeten för konstnärlig gestaltning, textilkonst 

och inköp av konst till konstmuseet. 

Skulpturbiennal 2020 
Under 2020 genomförs åter en skulpturbiennal i Borås. För planering och genomförande avsätts 

1 000 tkr under 2019. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 5,3 5,3 4 6,0 3,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 6,2 6,7 6 7 6 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads 
friskvårdsbidrag. 

40 50 

Verksamhetsmått 3 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Biblioteksverksamhet 

Antal medialån biblioteken i Borås 931 389 1 000 000 1 000 000 

Antal besökare biblioteken i Borås 596 270 500 000 500 000 

Antal folkbibliotek 12 12 12 

Öppethållande timmar per vecka folkbibliotek 449 427 460 

Museiverksamhet och kulturminnesvård 

Antal besökare Borås Museum 31 349 20 000 22 000 

Antal besökare Textilmuseet 52 680 55 000 55 000 

Konst och utställningsverksamhet 

Antal besökare Konstmuseet 32 821 20 000 20 000 

Teaterverksamhet 

Antal besökare Stadsteatern 25 667 11 000 20 000 

Kulturskola 

Antal elever 5 475 5 575 5 600 

Borås Bio (Röda Kvarn) 

Antal besökare 11 819 11 500 11 500 

Övrigt 

Antal besökare Kulturhuset 320 587 330 000 330 000 

Andel kulturaktiviteter för barn och unga, % 57 50 50 
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Förskolenämnden 

Ekonomiskt sammandrag tkr 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Intäkter 142 392 140 262 141 321 

Kostnader -830 944 -865 612 -887 571

Nettokostnader -688 552 -725 350 -746 250

Kommunbidrag 690 044 725 350 746 250

Resultat 1 492 0 0 

Ackumulerat resultat 1 492 1 492 - 

Nettoinvesteringar - -2 400 -3 200

Nämndens uppgift 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedago-

gisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra författningar. 

I detta ansvar ingår ansvaret för förskolan och annan pedagogisk omsorg avseende barn i åldrar-

na 6 månader och längst till den ålder som gäller för respektive insats jämlikt skollagen. 

Ekonomiska förutsättningar 
Nämndens ram för 2019 är 746,25 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett effektivitetskrav på 

3,75 mnkr. Antalet barn i förskoleålder förväntas öka med 0,5 %. Ramen justeras med 100 % av 

denna förväntade förändring. Förskolenämnden har i vårens ekonomiska ramar erhållit kompen-

sation för dessa volymförändringar med 3,6 mnkr.  

Nämnden tillförs 3,5 mnkr för att fortsätta arbetet med att minska barngruppernas storlek. 

Förskolenämnden erhåller ett flertal olika riktade statsbidrag, t.ex. lärarlönelyftet, maxtaxa och 

bidrag till minskade barngrupper. De riktade statsbidragen utgör en relativt stor andel av nämn-

dens utrymme och framför allt statsbidraget till minskade barngrupper som för ht 2018/vt 2019 

uppgår till 33,2 mnkr. 

Att starta en centralt placerad familjecentral har i Borås stads budget 2019 särskilt beaktats. 
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Verksamheten 2019 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Nämnden ska i samverkan med IFO-nämnden starta en familjecentral på en central plats i Borås. 

Nämnden har sedan tidigare ett uppdrag att se till att fördelningen mellan förskollärare och 

barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal har relevant utbildning. 

Arbetet med detta ska fortsätta under 2019.  

Nämnden ska göra sin del i att garantera elever som har gått ut med fullständiga, godkända betyg 

eller diplom inom barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet provanställ-

ning.  

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 

För förskola i Borås gäller fastställd avgift, men därutöver ska inga extra kostnader tas ut av bar-

nens vårdnadshavare.  

Nya uppdrag 2019 
Möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan för barn till föräldrar som är föräldralediga eller ar-

betslösa ska utredas. 

Investeringar 
Två nya förskolor färdigställs under 2018 och dessutom fortsätter arbetet med ytterligare försko-

lor för att möta en ökad volym men även för att ersätta tillfälliga lokallösningar. Dessa är: 

Hässleholmen, Tunnlandsgatan förskola 6 avd. Behovet av förskoleplatser i området är stort, 

antalet barn ökar. Genom nybyggnation av en förskola kan verksamheten på Dammens förskola 

avvecklas. Kommunstyrelsen avsätter totalt 39,7 mnkr varav 7,2 mnkr år 2019.  Förskolan beräk-

nas vara klar 2019. 

Silverpoppeln, Göta förskola 6 avd. Behovet av förskoleplatser inom Götaområdet är mycket 

stort beroende på nybyggnation och befolkningsutveckling men även att det idag inte finns funkt-

ionella lokaler och paviljonger. I samband med en ny förskola kommer Moldeparkens förskola 
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(paviljong fyra hemvister) och Götagårdens förskola (två hemvister) att avvecklas. Kommunsty-

relsen avsätter totalt 39,2 mnkr, varav 6,9 mnkr år 2019. Förskolan beräknas vara klar 2019. 

Kristinegårdens förskola, 6 avd. Stort behov av renovering både invändigt och utvändigt. 

Kommunstyrelsen avsätter 39,2 mnkr varav 6,9 mnkr 2019. Förskolan beräknas vara klar år 2019. 

Vildmarkens förskola Alideberg behovet av fler förskoleplatser ökar med anledning av befolk-

ningsöknings samt att det finns ett behov av en hemvist för dygnet-runt-verksamhet. Förskolan 

omfattar 6 + 1 avdelningar. Solgårdens förskola kan avvecklas. Kommunstyrelsen avsätter totalt 

47,4 mnkr varav 34,2 mnkr år 2019. Förskolan beräknas vara klar år 2019. 

Förskola Byttorp, nybyggnation av förskola, 6 avdelningar, som kan ersätta paviljong Virvelvin-

den. Kommunstyrelsen avsätter totalt 44,0 mnkr varav 5,5 mnkr år 2019. Förskolan beräknas vara 

klar år 2020.  

Strandvägens förskola Sandared, nybyggnation av förskola 6 avdelningar på grund av stort 

tryck på förskoleplatser, planerad nybyggnation samt för att eventuellt ersätta Sjögårdens förskola 

och Nordtorps förskola. Kommunstyrelsen avsätter totalt 38,0 mnkr varav 23,9 mnkr år 2019. 

Förskolan beräknas vara klar år 2020. 

Ovanstående objekt uppgår till totalt 84,6 mnkr år 2019 och det är Lokalförsörjningsnämnden 

som ansvarar för dessa objekt.  

I investeringsplanen för 2020-2021 finns Gånghester, Sjömarken Badstrandsvägen, Norrby 2, 

Hulta-Svensgärde, Förskola Sjöbo och Sparsör Vinkelvägen med. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel 
barn (%) 

96 97 97 98 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar 
sitt barn på förskolan, %. 

95,8 95,8 100 100 100 

Andel närproducerade livsmedel, %. 20 30 

Andel ekologiska livsmedel, %. 50,2 50,5 50 50 65 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 8,6 9 7,5 7,5 7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 81 83,1 60 75 50 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårds-
bidrag 

40 50 
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Verksamhetsmått 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 254 6 300 6 330 
varav barn i fristående verksamhet 439 410 460 

Andel (%) inskrivna barn av samtliga barn i åldern 
1-5 år 91 90 92 

Bruttokostnad per inskrivet barn, kr 135 801 135 158 137 436 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,3 5,5 5,5 

105



Grundskolenämnden 

Ekonomiskt sammandrag tkr 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Intäkter 268 735 286 068 296 865 

Kostnader -1 585 094 -1 693 868 -1 756 415

Nettokostnader -1 316 359 -1 407 800 -1 459 550

Kommunbidrag 1 321 376 1 407 800 1 459 550

Resultat 5 017 0 0 

Ackumulerat resultat 6 386 6 386 - 

Nettoinvesteringar -2 381 -3 000 -12 000

Nämndens uppgift 
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. 

Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, för kost-, lo-

kalvård- och vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde. 

Ekonomiska förutsättningar 
Nämndens ram för 2019 är 1 459,55 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett effektivitetskrav på 

7,25 mnkr. Barnantalet i åldersgruppen 6-15 år förväntas öka med 2,8 %. Grundskolans ram just-

eras med 75 % av denna förväntade förändring medan ersättningen för fritidshem justeras med 

100 % av förändrad volym. Grundskolenämnden har i vårens ekonomiska ramar erhållit kom-

pensation för dessa volymförändringar med 30,1 mnkr.  

Nämnden tillförs 6,5 mnkr till åtgärder för ökad trygghet och studiero och för att förbättra studi-

eresultaten. 

Grundskolenämnden erhåller ett flertal olika riktade statsbidrag, t.ex. lärarlönelyftet, lågstadie-

satsning och fritidshemssatsning. Under 2018 erhöll nämnden statsbidrag för stärkt likvärdighet 

och kunskapsutveckling samt till ökad jämlikhet med 11,4+7,3=18,7 mnkr. För år 2019 tilldelas 
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Borås stad 40,5 mnkr i statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling, vilket innebär 

en ökning mellan åren med 21,8 mnkr. 

Verksamheten 2019 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

För att uppnå ett likvärdigt stöd oavsett var eleverna bor, bibehålla och tillvarata kompetensen 

hos studiehandledarna och för ett fortsatt förbättrat resultat bör CFL (Centrum för flerspråkigt 

lärande) ges de förutsättningar som krävs för att fortsätta sitt goda arbete. 

Skolgårdar ska ses över och rustas upp så att de inbjuder till aktivitet och rörelse. 

Nämnden ska göra sin del i att garantera elever som har gått ut med fullständiga, godkända betyg 

eller diplom inom barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet provanställ-

ning 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Skolan i Borås är avgiftsfri. För fritidshem gäller fastställd avgift, men därutöver ska inga extra 

kostnader tas ut av barnens vårdnadshavare.  

Nya uppdrag 2019 
Fritidshem/öppen förskola i samma lokaler som Kulturskolan Simonsland ska utredas av Grund-

skolenämnden i samverkan med övriga berörda nämnder.  

Ordningsregler, där frågan om mobiltelefoner hanteras, ska finnas på varje skola.  

Det aktiva skolvalet ska följas upp och utvecklas under 2019. 

Investeringar 

Sjömarkenskolan 

Ombyggnad eftersom skolan idag är för liten i förhållande till elevantal. Idag används paviljonger 

för att täcka lokalbehovet och dessa paviljonger ska avvecklas eftersom bygglov är på väg att löpa 

ut. Kommunstyrelsen har totalt avsatt 114,0 mnkr varav 68,1 mnkr 2019. Ombyggnaden beräknas 

vara klar 2019. 
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Norrbyskolan  

Återställning av lokaler till skola. Planen är att det ska bli en lågstadieskola F-6 och en liten id-

rottshall för skolan kommer att ingå i projektet. Kommunstyrelsen har totalt avsatt 75,0 mnkr för 

projektet, varav 45,5 mnkr 2019. Norrbyskolan beräknas vara klar 2020. 

Byttorpskolan 

Utökning av lokalernas kapacitet till en tre-parallellig skola. Kommunstyrelsen har totalt avsatt 

135,0 mnkr varav 35,0 mnkr 2019. I och med Budget 2019 tilldelas objektet ett projekteringsupp-

drag. Skolan beräknas vara klar 2022. 

Särlaskolan 7-9 

Ombyggnad för att anpassa skolan till en renodlad högstadieskola 7-9. Kommunstyrelsen har 

totalt avsatt 146,0 mnkr varav 2,7 mnkr 2019. Ombyggnaden beräknas vara klar 2022. 

Utbyggnad kök Trandaredskolan  

Eftersom det befintliga köket i skolan är mycket stort behov av renovering. Det är för låg kapa-

citet i matsalen, vilket innebär att det krävs många sittningar. Det som är mest akut att åtgärda är 

en fungerande diskavdelning. Kommunstyrelsen har totalt avsatt 6,5 mnkr varav 0,5 mnkr 2019. 

Ovanstående objekt uppgår till totalt 151,8 mnkr år 2019 och det är Lokalförsörjningsnämnden 

som ansvarar för dessa objekt. 

I investeringsplanen 2020-2021 finns om- och tillbyggnad av Myråsskolan och Erikslundskolan, 

ny skola, renovering av Sandgärdskolan, utbyggnad kök Trandaredskolan och utvändig hiss 

Tummarpskolan. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nation-
ellt gymnasieprogram, %. 

79 80 90 90 100 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 213 222 218 222 225 

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, 
åk 4-9, %. 

91,8 87,3 100 100 100 

Andel närproducerade livsmedel, %. 20 30 

Andel ekologiska livsmedel, %. 42,8 39 50 50 65 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 6,5 6,5 5,5 5,5 4,0 
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Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 61,2 53,9 50 50 40 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårds-
bidrag 

40 50 

Verksamhetsmått 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Grundskola 
Antal elever från kommunen i grundskola 11 533 11 838 12 091 

varav elever i fristående skola i Borås 1 523 1 551 1 530 

Kostnad för kommunal grundskola, kr/elev 88 124 91 499 92 407 

Antal elever per lärare, totalt i kommunen (heltids-
tjänst) 12,3 12,3 11,2 

Antal elever per pedagogisk personal 10,0 10,0 9,0 

Antal Borås-elever med skolskjuts 3 936 3 571 4 000 

Förskoleklass 
Antal elever från kommunen i förskoleklass 1 348 1 402 1 433 

varav elever i fristående skola 67 75 75 

Kostnad förskoleklass hemkommun, kr/elev 43 547 48 574 49 598 

Antal elever per lärare (heltidstjänst) 18,2 21,5 16,1 

Obligatorisk särskola 
Antal elever från kommunen i särskola 103 105 112 

Kostnad särskola, kr/elev 427 631 411 762 417 979 

Fritidshem 
Antal elever från kommunen i fritidshem 4 839 5 067 4 900 

varav barn i fristående verksamhet 312 319 380 

Barn 6-9 år inskrivna i fritidshem och pedagogisk om-
sorg, andel (%) 81 86 87 

Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn 24 168 25 892 28 955 

Antal inskrivna elever per årsarbetare 22,3 21,3 21,7 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag tkr

Bokslut
2017

Budget 
2018 

Budget
2019

Intäkter 293 428 277 703 262 612

Kostnader -766 451 -787 053 -787 962

Nettokostnader -473 023 -509 350 -525 350

Kommunbidrag 495 880 509 350 525 350

Resultat 22 857 0 0

Ackumulerat resultat 39 885 39 885 -

Nettoinvesteringar -2 974 -4 000 -5 000

Nämndens uppgift 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar i enlighet med skollagen för den del av kommu-

nens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola, 

kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild utbildning för vuxna, ut-

bildning 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. 

Ekonomiska förutsättningar 

Nämndens ram för 2019 är 525,35 mnkr. I tilldelat kommunbidrag ingår ett effektivitetskrav på 2,65 

mnkr. Antalet i aktuell skolåldersgrupp förväntas öka med 2,8%. Gymnasieskolans ram justeras med 

75% av denna förväntade förändring och har i  vårens ekonomiska ramar erhållit kompensation för 

dessa volymförändringar med 7,7 mnkr. Nämnden tillförs 1,6 mnkr för att finansiera skolkort inom 

kollektivtrafiken till samtliga gymnasieelever.  
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Verksamheten 2019 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 

För att underlätta att delta i SFI-utbildning kan den med fördel förläggas i nära anslutning till områ-
den med flera arbetsplatser.  

Gymnasieskolan i Borås är avgiftsfri.  

Nya uppdrag 2019 

Samverkan mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola ska utvecklas under 2019. 

Investeringar 

Viskastrandsgymnasiet 

Ombyggnation. Lokalerna behöver optimeras för att tillskapa konferensrum, studieplatser, lokaler 

för lärlingsutbildningar och dessutom behöver köket anpassas för ökad tillagningskapacitet. Kom-

munstyrelsen har avsatt 28,8 mnkr varav 11,0 mnkr 2019. Ombyggnaden beräknas vara klar 2019. 

Sven Eriksonsgymnasiet 

Ombyggnation. Anpassning av lokaler för framförallt teknikprogrammet. Torget är en ny verksam-

het för ungdomar inom autismspektraltillstånd som bedrivs på skolan. Behovet är större än väntat 

och ombyggnationer behöver göras för att kunna ta emot den växande elevgruppen. Kommunsty-

relsen har avsatt 36,5 mnkr varav 8,0 mnkr 2019. Ombyggnaden beräknas vara klar 2019. 

Ovanstående objekt uppgår till totalt 19,0 mnkr år 2019 och det är Lokalförsörjningsnämnden som 

ansvarar för dessa objekt. 

I investeringsplanen 2020-2021 återfinns Almåsgymnasiet innergård och Bäckäng utökat lokalbehov. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasiesko-
lan, %. 

96,3 95,2 100 100 100 

Andel elever med högskoleförberedande respektive 
yrkesexamen. 

93,2 92 93 94 

Andel närproducerade livsmedel, %. 20 30 

Andel ekologiska livsmedel, %. 35,7 51,5 50 50 65 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 3,8 4,3 4 4 4 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 19,4 17,2 20 20 20 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårds-
bidrag 

40 50 

Verksamhetsmått 

Bokslut
2017

Budget
2018

Budget
2019

Gymnasieskola 
Totalt antal elever i Borås skolor  4 388 4 500 4 493
Antal elever hos extern utbildningsanordnare  508 556 613
Antal elever från andra kommuner 1 226 1 087 1 134
Kostnad kr per elev 99 515 99 711 99 294

Gymnasiesärskola 
Totalt antal elever i Borås skolor  95 106 113
Antal elever från andra kommuner 35 38 38
Antal elever hos extern utbildningsanordnare 7 8 9
Kostnad kr per elev 445 496 405 202 386 863

Vuxenutbildning 
Grundläggande vuxenutbildning 

- genomsnittligt elevantal 357 380 330
- kostnad per elev, kr 64 432 59 220 65 534

Gymnasial vuxenutbildning 
- genomsnittligt elevantal 1 510 815 780
- kostnad per elev, kr 52 689 45 927 54 582

YH (Yrkeshögskolan) 
- genomsnittligt elevantal 148 180 180
- kostnad per elev, kr 100 162 69 263 69 668

SFI (Svenska för invandrare) 
- genomsnittligt elevantal 932 1 030 1 150
- kostnad per elev, kr 43 377 41 480 43 964

Särvux 
- genomsnittligt elevantal  84 90 90
- kostnad per elev, kr 51 369 54 020 64 170
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Verksamhetsmått 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Gymnasial vuxenutbildning 

- genomsnittligt elevantal 1 510 815 780 
- kostnad per elev, kr 52 689 45 927 54 582 

YH (Yrkeshögskolan) 
- genomsnittligt elevantal 148 180 180 
- kostnad per elev, kr 100 162 69 263 69 668 

SFI (Svenska för invandrare) 
- genomsnittligt elevantal 932 1 030 1 150 
- kostnad per elev, kr 43 377 41 480 43 964 

Särvux 
- genomsnittligt elevantal  84 90 90 
- kostnad per elev, kr 51 369 54 020 64 170 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag tkr 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Intäkter 242 984 171 629 81 264 

Kostnader -486 952 -446 776 -369 764

Nettokostnader -243 968 -275 150 288 500 

Kommunbidrag 261 400 275 150 288 500 

Resultat 17 432 0 0 

Ackumulerat resultat 17 432 17 432 - 

Nettoinvesteringar - - 

Nämndens uppgift 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och fa-

miljeomsorgens delområde barn och familj och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden 

har dessutom ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för 

människor som är socialt utsatta eller långt från den ordinarie bostadsmarknaden. 

Nämnden har dessutom två av kommunfullmäktige fastställa samarbetsuppdrag. Ett särskilt sam-

arbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessens 

”mjuka frågor”. De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar 

och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär.  

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 288,5 mnkr och inkluderar ett effektivitetskrav på 1,4 mnkr för 

2019. Nämndens ram för 2019 har förstärkts med 8,5 mnkr för volymförstärkning samt för att 

natthärbärget Kastanjen ska vara öppet året runt.  

Verksamheten 2019 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och som 

kommer att etableras i Borås. 

Arbetet med att stärka familjehemmen ska även fortsätta under 2019. 
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Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan 

om asyl är avgjord. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 

Natthärbärget Kastanjen ska vara öppet året runt. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 6,4 6,8 6 6 5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 15,3 14,2 11 11 10 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårds-
bidrag 

40 50 
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Verksamhetsmått 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 

Barn och unga 0-20 år 
Antal aktualiserade barn och ungdomar 1 735 2 050 2 100 

Andel aktualiserade av totala antalet 0-20-
åringar, % 6,3 7,5   7,7 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser 221 145   145 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser 567 600   210 

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsat-
ser 301 150   140 

Antal aktualiserade personer mellan 21 – 64 år 613 1 150 700 

Andel aktualiserade av totala antalet personer 
mellan 21-64 år (%) 1,0 1,8 1,0 

Antal vuxna personer över 20 år heldygnsinsatser 86 90 67 

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårds-
insatser 184 100 75 

OBS I måttet barn och unga med heldygnsinsatser medräknas samtliga i åldern 0-20 år, även de 
som ingår i verksamheten Unga Vuxna. Här inräknas även de barn där vårdnaden överflyttats till 
familjehemmet. Från och med 2019 så anges i de två måtten barn och unga med öppenvårdsin-
satser och barn och unga med heldygnsinsatser, det antal som har pågående insats under en må-
nad. 
Måttet är således ett mått som anger hur många som har pågående insatser under en månad och 
inte som tidigare samtliga som haft insatser under hela året. Därav det lägre antalet jämfört med 
föregående år. Avsikten med förändringen i verksamhetsmåttet är att skapa en tydligare månatlig 
uppföljning där det blir lättare att relatera till budgetmått. 
I måtten ingår även de mellan 18-20 år som är aktuella inom verksamheten Unga vuxna. Måtten 
följer åldersindelningen och inte verksamhetsuppdelningen. 

OBS I de två måtten vuxna över 20 år med heldygnsinsatser och öppenvårdsinsatser så är antalet 
beräknat utifrån pågående insatser och inte som tidigare en summering av samtliga som någon 
gång varit aktuella under året.  Måtten anger de som är aktuella under en månad. Detta för att 
underlätta en tydligare månatlig uppföljning av budgeten. I måtten ingår inte de mellan 18-20 år 
även om de får sina insatser genom verksamheten Unga Vuxna. Dessa återfinns i måtten för åld-
rarna 0-20 år. 
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Arbetslivsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 

Intäkter 166 232 152 656 192 339 

Kostnader -382 472 -384 506 -425 239 

Nettokostnader -216 240 -231 850 -232 900 

Kommunbidrag 226 400 231 850 232 900 

Resultat 10 160 0 0 

Ackumulerat resultat 0 0 - 

Nettoinvesteringar - - - 

Nämndens uppgift 
Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och syssel-

sättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i 

kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknadens och den enskildes behov. 

Nämnden ansvarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 

etableringsinsatser för nyanlända, samt har ett samordningsansvar för integration i samhället och 

på arbetsmarknaden. Detta innebär att nämnden har befogenhet att kalla andra nämnder. 

Dessutom ansvarar nämnden för insatser gällande nationella minoriteter och finskt 

förvaltningsområde. 

Nämnden ansvarar för försörjningsstödet samt syftet att den enskilde ska nå egenförsörjning, och 

arbetar därför med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder.  

Nämnden ansvarar även för kommunens del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter 

är Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet 

beslutar om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan 

parterna. 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar kommunens alla feriearbeten. 

Till nämndens uppgifter hör också ansvaret för personliga ombud, samt att representera Borås 

Stad när det gäller Tolkförmedling Väst. 
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Ekonomiska förutsättningar 
Kommunbidraget budgeteras till 232,9 mnkr och inkluderar ett effektivitetskrav på 1,2 mnkr för 

2019. Kommunbidraget har reducerats med 3,0 mnkr. Detta har till viss del förstärkt kommunens 

centrala sociala buffert.  

Verksamheten 2019 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra till en 

tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning i de stadsdelar som är mest socialt utsatta i 

Borås. Då nämnden genom aktiva åtgärder kraftigt minskat kostnader för försörjningsstöd, så 

finansieras satsningen inom befintlig ram. Satsningen innebär att Arbetslivsnämnden vill öka 

närvaron och stärka samarbetet med övriga förvaltningar på Hässleholmen, Hulta, Norrby och 

Sjöbo. Som en extra satsning från Arbetslivsnämnden ska Jobb Borås uppsökande verksamhet 

stärkas. Kommunbidraget budgeteras till 232,9 mnkr och inkluderar ett effektivitetskrav på 1,2 

mnkr för 2019.  

Alla ungdomar som har gått ut årskurs 9, samt de som har gått första och andra året på gymnasiet 

erbjuds feriearbete eller, för den som hellre vill, möjlighet att vara sommarlovsentreprenör. 

Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera 

feriejobben. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås stad. 

Nya uppdrag 2019 
Arbetslivsnämnden ska i samarbete med Fritid-och folkhälsonämnden utreda hur 

arbetsmarknadsinsatser bäst kan användas för att stötta föreningslivet. 
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Kommunfullmäktiges indikatorer 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med 
försörjningsstöd, %. 

98 98 98 98 99 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio 
månader under kalenderåret. 

492 469 490 465 460 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 4 3,4 4,5 3,5 4 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 3,5 3,8 3 3 2 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads 
friskvårdsbidrag 

40 50 

Verksamhetsmått 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 

Individ- och familjeomsorg 
Antal hushåll med försörjningsstöd 798 800 775 

Flyktingmottagning 
Antal mottagna flyktingar 795 600 500 
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Sociala omsorgsnämnden 

Ekonomiskt sammandrag tkr 
Bokslut Budget Budget 

2017 2018 2019 

Intäkter 117 113 350 744 366 450 

Kostnader -770 756 -977 444 -1 021 150 

Nettokostnader -653 643 -626 700 -654 700 

Kommunbidrag 642 600 626 700 654 700 

Resultat - 11 043  0 0 

Ackumulerat resultat 2 462 2 462 - 

Nettoinvesteringar - 195 - 1 000

Nämndens uppgift 

Nämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om soci-

alnämnd vad avser funktionshinderverksamhet samt stöd och service till personer med psykiska 

funktionshinder. 

Nämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) samt kommunens uppgifter enligt socialförsäkringsbalken (SFB) rörande 

assistansersättning. 

I nämndens uppgifter ingår också att verka för undanröjandet av fysiska och psykiska tillgänglig-

hetshinder. 

Nämnden har dessutom ett av de av kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdragen - sam-

arbetsuppdraget för tillgänglighet. De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att 

tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär.  

Ekonomiska förutsättningar 

Kommunbidraget budgeteras till 654,7 mnkr och inkluderar ett effektivitetskrav på 3,3 mnkr för 

2019. Nämnden har fått satsningar med 12,5 mnkr för nya boenden och för volymökningar. 

Nämndens prognos i delårsrapporten per augusti 2018 visar ett underskott på 13,0 mnkr, trots att 

nämnden har tillförts 6 mnkr under 2018. Det är i stort sett obalans i samtliga verksamheter.  
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Det är nödvändigt att nämnden under 2019 har en ekonomi i balans. En del av nämndens pro-

blematik gäller personlig assistans och övervältringen av ärenden från Försäkringskassan. Detta är 

ett nationellt problem och här får nämnden ha en löpande dialog med Kommunstyrelsen för att 

diskutera hur detta ska hanteras.  

Från Kommunstyrelsens budget har 2 982 tkr flyttats till nämnden och det avser nämndens del 

av Bemanningsenheten. Finansiering av enhetschef för Bemanningsenheten tas från nämnden 

med 143 tkr och förs över till Kommunstyrelsen. Dessutom har en justering gjorts med Vård- 

och äldrenämnden som avsåg verksamhet för personer under 65 år. Sociala omsorgsnämnden 

tillförs 2 200 tkr.  

Verksamheten 2019 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndernas verksamhet 

En utmaning för nämnden är att under 2019 hitta en modell som hanterar borttagandet av delade 

turer samt korta och långa arbetspass. Detta ska ske så att det stärker bilden av nämnden som en 

attraktiv arbetsgivare samt att det ska ske med kvalitet för berörda brukare. 

Det är viktigt att nämnden arbetar med att utveckla boende för personer som blir äldre och/eller 

får åldersrelaterade behov. Det är viktigt att samarbeta med Vård- och äldrenämnden för att hitta 

lösningar som möter den boendes behov på bästa sätt och för ett effektivt utnyttjande av resur-

ser. 

Nämnden ska göra sin del i att garantera elever som har gått ut med fullständiga, godkända betyg 

eller diplom inom barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet provanställ-

ning.  

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Nya uppdrag 2019 
Det är viktigt att skapa en meningsfull och aktiv fritid när personer inte är på sin dagliga verk-

samhet eller har slutat på denna. Nämnden får i uppdrag att utreda hur detta ska utformas för att 

motverka isolering och stillasittande. 
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Investeringar 

Under 2019 planers det för färdigställande av två gruppbostäder med tänkt placering Gyllings-

torpsgatan och Skogsfrugatan. Idag finns ett antal personer som står i kö för att erhålla bostad 

enligt LSS. Förutom kön finns ett antal bostäder som inte uppfyller kriteriet att vara fullvärdiga 

och som successivt behöver bytas ut mot fullvärdiga lägenheter. Ytterligare tre gruppbostäder, 

Backhagsvägen, Sörmarksliden och Färgargatan beräknas påbörjas under 2019 och vara färdig-

ställda 2020. Den totala investeringsutgiften uppgår till 48,2 mnkr. Kostnad per boende har be-

räknats till drygt 18 mnkr.  

Skogsfrugatans LSS 

Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att 

innehålla 6 lägenheter. Kommunstyrelsen har totalt avsatt 18, 0 mnkr varav 2,4 mnkr 2019. Bo-

endet beräknas bli klart 2019. 

Gyllingtorpsgatans LSS 

Nybyggnation av en gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Boendet kommer att 

innehålla 6 lägenheter och beräknas bli klart 2019. Kommunstyrelsen har totalt avsatt 17,0 mnkr 

varav 0,3 mnkr 2019. 

Backhagsvägens LSS 

Nybyggnation av gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Kommunstyrelsen har 

totalt avsatt 18,2 mnkr varav 10,2 mnkr 2019. Boendet beräknas vara klart 2020. 

Sörmarkslidens LSS  

Nybyggnation av gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Kommunstyrelsen har 

totalt avsatt 18,2 mnkr varav 10,2 mnkr 2019. Boendet beräknas vara klart 2020. 

Färgargatans LSS 

Nybyggnation av gruppbostad med särskild service enligt lagen om LSS. Kommunstyrelsen har 

totalt avsatt 18,2 mnkr varav 10,2 mnkr 2019. Boendet beräknas vara klart 2020. 

Gruppbostad SOL 

Nybyggnation av individuellt prövat boende i form av bostäder med särskild service. Kommun-

styrelsen har totalt avsatt 30,0 mnkr varav 15,0 mnkr 2019. Boendet beräknas vara klart 2020. 
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Ovanstående objekt uppgår totalt till 48,3 mnkr år 2019 och det är Lokalförsörjningsnämnden 

som ansvarar för dessa objekt.  

I investeringsplanen för 2020-2021 finns tre gruppbostäder med särskild service enligt LSS, 

Barnhemsgatans LSS ombyggnad, mellanboende LSS, två gruppbostäder SOL och ett korttids-

boende SOL. 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 8,2 8,4 8 8 4,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 33,5 41,3 27 27 15 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårds-
bidrag 

40 50 
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Verksamhetsmått 

Bokslut Budget Budget 
2017 2018 2019 

Funktionshinderverksamhet LSS 

Övergripande 
Antal personer med LSS-beslut 915 990  1 010 

Personlig assistans 
Antal personer med personlig assistans enligt LSS 68 52 62 

Antal personer med personlig assistans enligt SFB 187 201 185 

Antal utförda timmar personlig assistans enligt 
LSS 

111 940 78 130 126 126 

Genomsnittlig kostnad per person med personlig 
assistans enligt LSS och SFB (kr) 

349 064 342 168 398 234 

Daglig verksamhet

Antal personer med beslut om daglig verksamhet 450 459 469 

-varav personer med dagligverksamhet enl. LOV 88 85 

Korttidsvistelse 
Antal personer med beslut om korttidsvistelse 131 167 152 

Genomsnittlig kostnad per person med korttidsvis-
telse 

174 390 145 954 149 165 

Bostad med särskild service 
Antalet personer med verkställda beslut om bo-
ende 

339 365 365 

Antal lägenheter i LSS-boenden 307 319 330 

Genomsnittlig kostnad per person med boende 720 101 719 606 735 437 

Funktionshinderverksamhet SOL 

Övergripande   

Antal personer med beviljade insatser 655 594 607 

Bostad med särskild service 
Antal personer med särskilt boende 

91 90 92 

Insatser i ordinärt boende 
Antal personer med Boendestöd FH 374 415 427 

Antal utförda timmar Boendestöd FH 21 121 27 504 27 566 
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Verksamhetsmått 

Bokslut Budget Budget 
2017 2018 2019 

Korttidsvård 

Antal personer med korttidsvård 55 84 86 

Antal dygn med korttidsvård 2 125 2 087 2 133 

Daglig sysselsättning 
Antal personer med sysselsättning enl. SoL 

85 100 102 

Övrigt 

Antal personer med trygghetslarm 206 208 213 

Antal personer med hemvårdsbidrag 14 16 16 
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Vård- och äldrenämnden 

Ekonomiskt sammandrag tkr 

Bokslut 
2017 

Budget 
2018 

Budget 
2019 

Intäkter 164 695 156 204 160 273 

Kostnader -1 329 420 -1 459 354 -1 507 823

Nettokostnader -1 164 725 -1 303 150 -1 347 550

Kommunbidrag 1 202 500 1 303 150 1 347 550

Resultat 37 775 0 0 

Ackumulerat resultat 37 775 37 775 - 

Nettoinvesteringar - - 6 000

Nämndens uppgift 

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser om-

sorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och om-

sorgsboende, korttidsboende, dagverksamhet, stöd till närstående samt trygghetslarm och bo-

stadsanpassningsbidrag. Nämnden ansvarar också för hemsjukvård inklusive rehabilitering. I 

nämndens uppgifter ingår också förebyggande hälsoarbete riktat till äldre. 

Vård- och äldrenämnden utövar ledning av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt 

verksamhetsområde. 

I övrig verksamhet ingår boendeplanering, Mas/Mar (medicinskt ansvarig sjukskö-

terska/medicinskt ansvarig för rehabilitering), SAS (Socialt Ansvarig Samordnare), IKT (Inform-

ation, Kommunikation och Teknik) och support för IT vård och omsorg. Här ingår även frivil-

ligverksamhet och öppna verksamheter, såsom restauranger, öppna mötesplatser och stöd till 

pensionärsverksamhet.    

Ekonomiska förutsättningar 

Kommunbidraget budgeteras till 1 347,5 mnkr och inkluderar ett effektivitetskrav på 6,8 mnkr 
för 2019.  

Vård och äldrenämnden har i vårens ekonomiska ramar erhållit kompensation för befolknings-

förändringar med 18,4 mnkr. Kommunbidraget har reducerats med 5,0 mnkr. Detta har till viss 

del förstärkt kommunens centrala sociala buffert.  

126



9 793 tkr har flyttats från Kommunstyrelsens budget till nämnden och det avser nämndens del av 

bemanningsservice. Finansiering av enhetschef för bemanningsenheten tas från nämnden med 

357 tkr som förs över till Kommunstyrelsen. Dessutom förs 1 365 tkr över till Fritid och folkhäl-

sonämnden som avser föreningsbidrag till pensionärsföreningar. Det vill säga en justering som 

gjorts mellan Vård- och äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden som avser den överflyttning 

till Vård- och Äldrenämnden i 2018 års budget och som avsåg verksamhet för personer under 65 

år. Vård- och äldrenämndens ram minskas med 2 200 tkr. 

Verksamheten 2019 
Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Hemtjänst 

God vård och god äldreomsorg innebär att hemtjänsten ska bygga på välutbildad personal som 

har inflytande över sitt arbete och som känner trygghet i sin roll. Den som behöver vården och 

omsorgen ska få bestämma över sitt eget liv, sin egen vardag. Därför ska nämnden öka möjlig-

heterna att den enskilde i samråd med personalen får möjlighet att besluta om hur insatserna ska 

utföras.  

Ett fortsatt arbete med bemanningsplanering ska ske och grunden är att skapa lugnare och tryg-

gare besök hos den enskilde vilket innebär att den så kallade minuthetsen ska avskaffas.  

Under 2019 ska hemtjänsten minska sina kostnader per utförd timme. Borttagandet av delade 

turer innebär ett större antal heltider vilket leder till ett ökat behov av bemanningsplanering. Ett 

sätt att säkerställa arbetsmiljön är att stadens bemanningsenhet arbetar med stor flexibilitet och 

följsamhet utifrån verksamhetens behov av ständiga personalförändringar. Till detta kommer det 

behövas en effektiv planering av hemtjänstinsatser så att mer tid är tillsammans med omsorgsta-

garen. 

Arbetsmiljön inom äldreomsorgen behöver förbättras bland annat med satsningar på kompetens-

utveckling. Ett annat sätt är ett arbete med pilotgrupper i hemtjänsten genomförs i försök med 

nya arbetssätt för att öka personalens och de äldres inflytande och delaktighet som kommer att ge 

ökat personalinflytande. 

Även för legitimerad personal kommer det att göras satsningar på både arbetsmiljö, kompetens-

utveckling och löneutveckling.   
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Nämnden ska göra sin del i att garantera elever som har gått ut med fullständiga, godkända betyg 

eller diplom inom barn- och fritidsprogrammet eller vård- och omsorgsprogrammet provanställ-

ning.  

Investeringar 

I investeringsbudgeten för 2019 finns det avsatt 6,0 mnkr till trygghetslarm. Totalt har Kommun-

styrelsen avsatt 16,7 mnkr för trygghetslarm.  

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Målvärde 
2018 

Målvärde 
2019 

Målvärde 
2025 

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 
dagar (medelvärde). 

17 13 13 12 

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder. 221 240 240 330 

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänst-
personalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres 
egna åsikter och önskemål, %. 

86 92 92 95 

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns 
tryggt att bo hemma med stöd frånhemtjänsten, %. 

82 90 90 95 

Andel närproducerade livsmedel, %. 20 30 

Andel ekologiska livsmedel, %. 26,5 36,2 50 50 65 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 10,6 10,2 8 7,5 5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 131,6 168,1 140 130 100 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårds-
bidrag  

40 50 

128



Verksamhetsmått 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 
Insatser i ordinärt boende 
Antal brukare med hemtjänst  2 780 3 000 3 120 

Tid som utförs i egen regi hos brukare, timmar 481 556 498 000 525 000 

Tid som utförs av privat utförare hos brukare enligt 
hemtjänstvalet, timmar 169 113 163 000 145 000 

Totalt antal utförda hemtjänsttimmar 650 669 661 000 670 000 

Brukartid % 59 % 65 % 65 % 

Kostnad per hemtjänsttimme 586 554 567 

Vård- och omsorgsboende 
Antal belagda platser på vård- och omsorgsboen-
den 826 838 827 

Antal platser i egen regi. 751 718 718 

Antal entreprenadplatser 137 155 155 

Totalt antal platser 888 873 873 

Andel belagda platser av totalt antal platser, % 93 96,5 94,7 

Korttidsvård 
Antal belagda korttidsplatser  59 61 65 

Antal korttidsplatser 64 64 67 

Andel belagda platser av totalt antal platser, % 92,2 95,3 100 

Antal belagda växelvårsplatser 12 18 15 

Antal växelvårdplatser 18 16 15 

Andel belagda växelvårdplatser av totala antalet 
växelvårdsplatser, % 66,7 100 100 

Hälso- och sjukvård 
Pågående HSL- åtagande 2 500 2 500 

Förebyggande 
Antal belagda dygn på biståndsbedömd dagverk-
samhet  14 600 12 300 
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Finansiering 

Ekonomiskt sammandrag tkr 
Bokslut 

2017 
Budget 

2018 
Budget 

2019 

Intäkter 642 037 504 668 537 242 

Kostnader -473 102 -396 517 -398 817

Nettointäkter -82 154 108 151 138 425 

Verksamhetsbeskrivning 
För att tydliggöra nämndernas ekonomiska ansvar och för att redovisningen skall bli rättvisande, 

belastas de olika verksamheterna med vissa kalkylmässiga kostnader, främst kostnader för pens-

ioner och för det kapital som användes i verksamheten. Motsvarande belopp redovisas som intäkt 

under huvudprogrammet Finansiering. 

Kostnaderna för under året intjänade pensionsrätter påförs resp. verksamhet med ett pålägg på 

personalkostnaderna. Detta pålägg är en s.k. kalkylmässig kostnad hos nämnderna och redovisas 

som en intäkt under Finansieringsprogrammet. De verkliga pensionskostnaderna redovisas enligt 

den s.k. blandmodellen och består dels av utbetalningar av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, 

dels av årets intjänade pensionsförmåner. 

För att stimulera till en effektiv kapitalanvändning belastas nämnderna med kostnader för det 

kapital som bundits i verksamheten i form av kapitalkostnader för utnyttjade materiella an-

läggningstillgångar. Kommunen tillämpar fr.o.m. 2017 den s.k. raka metoden som innebär att 

kapitalkostnaderna beräknas som årlig avskrivning och räntekostnad baserad på bokfört värde vid 

årets början. Den s.k. internräntan, som rekommenderas av SKL, föreslås fastställas till 1,5 %. för 

2019. Kapitalkostnaderna belastar nämnderna fr.o.m. budgetåret året efter det att investeringen 

skett. 

Verksamheten 2019 
Intjänade pensionsförmåner har beräknats till 265,2 mnkr, som finansieras med ett påslag på 

7,7 % inkl. löneskatt på lönesumman. Den avgiftsbestämda delen av ålderspensionen, i genom-

snitt 5,2 % av lönesumman avsätts individuellt medan 0,8 % avser förmånsbestämd ålderspension 

för inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp. För den individuellt avsatta delen av pensionen budge-

teras 223,1 mnkr medan den förmånsbestämda delen beräknas uppgå till 35,0 mnkr. Kostnaden 
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för utbetalningarna av t o m 1997-12-31 intjänade pensioner, den s.k. ansvarsförbindelsen är 

budgeterad till 130,5 mnkr.  

De interna kapitalkostnaderna för utnyttjade anläggningstillgångar har beräknats till 260,0 mnkr, 

varav 15,0 mnkr avser investeringar under 2018. 

I de fall kommunen förhyr sådana särskilda boendeformer som anges i Socialtjänstlagen och La-

gen om stöd och service till vissa funktionshindrade, erhålls ett särskilt momsstatsbidrag på 18 % 

av hyreskostnaden. Momsstatsbidraget är beräknat till 12,0 mnkr 

Sammantaget är årets pensionskostnader budgeterade till 386,5 mnkr. Nämnderna har i kalkyl-

mässiga kapital- och pensionskostnader m.m. påförts 524,4 mnkr, som här neutraliseras genom 

en intäkt med samma belopp. Tillsammans med 12,0 mnkr i ersättning för viss mervärdesskatt, 

ökning av semesterlöneskulden, 7,0 mnkr och övriga kostnadsposter på netto 4,5 mnkr uppgår de 

beräknade nettointäkterna under finansieringsprogrammet till 138,4 mnkr. 
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Kommunfullmäktiges beslut 

I driftbudgeten anvisas normalt nämnderna ett anslag eller kommunbidrag. I investeringsbudge-

ten anvisas anslag projektvis. Investeringsanslag anvisas antingen direkt i budgeten eller genom 

särskilda fullmäktigebeslut. I de fall anslag anvisas i budgeten har detta särskilt markerats i inves-

teringsbudgeten med "B". 

Kommunfullmäktige skall förutom kommunbidragen och investeringsanslagen fatta särskilda be-

slut om skattesatsen samt fastställa ett antal taxor och avgifter. I vissa fall redovisas förändringar i 

taxor och avgifter i budgeten, i vissa fall redovisas hela taxan i form av särskilda bilagor. 

Enligt av Kommunfullmäktige fastställda ”Riktlinjer för finansverksamheten Borås Kommun-

koncern” skall Kommunfullmäktige årligen besluta om en ram för kommunkoncernens externa 

upplåning, samt besluta om en ram för kommunens egen upplåning. All upplåning i kommun-

koncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäktige beslutade ramarna och samordnas ge-

nom internbanken, som enligt riktlinjerna ska finnas under Kommunstyrelsen. I riktlinjerna fram-

går även att finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. För 2019 föreslås en 

låneram för kommunens egna behov på 100 mnkr. Borås Stads vagnparks- samt skoldatorfinan-

siering sker genom finansiell leasing, vilket innebär att en ram för egen nyupplåning behövs även 

om ingen övrig belåning behöver göras i Borås Stad. För förmedlade lån till de kommunala bola-

gen föreslås Kommunstyrelsen bemyndigas att uppta nya lån upp till en ram på 2 200 mnkr inklu-

sive upplåning till Borås Energi och Miljö AB: s EMC-projekt. Kommunstyrelsen föreslås även få 

bemyndigande att omsätta befintliga lån, d v s låna upp belopp motsvarande belopp på de lån 

som förfaller till betalning. 

Kommunstyrelsen har sedan länge bemyndigats att i Kommunfullmäktiges ställe fatta beslut om 

investeringsanslag. Rutinen har fungerat väl och medverkat till kortare handläggningstider. En 

förutsättning för bemyndigandet är att projekten ifråga var medtagna i investeringsbudgeten och 

till såväl innehåll som utgifter och inkomster följer vad som angivits i budgeten. Samma bemyndi-

gande förslås även för år 2019. 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunstyrelsen också bemyndigas att besluta om tilläggsanslag 

för oförutsedda kostnader och utgifter för sammanlagt högst 5 000 000 kr. Kommunstyrelsen fö-
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reslås också bemyndigas att besluta om fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill ett be-

lopp på högst 10 000 000 kr per förvärv/försäljning. Ärenden av principiell betydelse förutsätts 

dock prövas av Kommunfullmäktige oavsett belopp. 

 

Kommunstyrelsen föreslås liksom föregående år också bemyndigas att besluta om dels förbud 

mot återbesättande av vakanta tjänster, dels placering av övertalig personal på vakanta tjänster.  

 

Kommunfullmäktige beslutar 

Att i driftbudgeten bevilja nämnderna följande kommunbidrag (kr) 

 Kommunfullmäktige 15 100 000 

 Revisorskollegiet 5 850 000 

 Kommunstyrelsen  

 - stadsledningskansliet  116 300 000 

 - kommungemensam verksamhet 118 100 000 
 Valnämnden 4 000 000 

 Lokalförsörjningsnämnden 31 850 000 

 Fritids- och folkhälsonämnden  

 - fritid och folkhälsa 209 350 000 

 - föreningsbidrag 43 050 000 

 Servicenämnden 0 

 Samhällsbyggnadsnämnden 23 850 000 

 Tekniska nämnden  

 - väghållning skog parker m m 146 150 000 

 - persontransporter 68 800 000 

 Miljö- och konsumentnämnden 25 750 000 

 Kulturnämnden 171 300 000 

 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämn-
den 

525 350 000 

 Arbetslivsnämnden 232 900 000 

 Sociala omsorgsnämnden 654 700 000 

 Överförmyndarnämnden 6 650 000 

 Förskolenämnden 746 250 000 

 Grundskolenämnden 1 459 550 000 

 Individ- och familjeomsorgsnämnden 288 500 000 

 Vård- och äldrenämnden 1 347 550 000 
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att investeringsbudgeten skall ligga till huvudsaklig grund för kommunens investeringsverksamhet under 

perioden 2019-2021, varvid anslag i budgeten för år 2019 beviljas i enlighet med vad som särskilt mar-

kerats. 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att godkänna och besluta om anslag till de projekt som upptagits i in-

vesteringsbudgeten under förutsättningen att utgiften för respektive projekt inte överstiger vad som 

avsatts i budgeten. 

 

att fastställa skattesatsen för år 2019 till 21:31 %. 

 

att fastställa nedanstående taxor och avgifter samt prisförändringar i enlighet med särskild bilaga: 

 - Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska  

 cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

 - Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 

 - Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

 

att lämna övriga taxor som skall beslutas av Kommunfullmäktige oförändrade under år 2019 förutom 

avfallstaxan och VA-taxan som läggs fram som särskilda ärenden. 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att omsätta lån, dvs låna upp belopp motsva-

rande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2019. 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder 

under 2019, med totalt 100 000 000 kronor. 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att under 2019 ha rätt att nyupplåna, dvs öka kommunens skulder 

under 2019, för förmedling till kommunens bolag med totalt 2 200 000 000 kronor (inklusive 

upplåning till Borås Energi och Miljö AB: s EMC-projekt). 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om tilläggsanslag för oförutsedda kostnader och utgifter för 

sammanlagt högst 5 000 000 kr. 
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att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om smärre fastighetsförvärv och fastighetsförsäljningar intill 

ett belopp på högst 10 000 000 kr per ärende. 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 

2 000 000 kr till stöd för lokal utveckling. 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst  

 10 000 000 kr till särskilda lönesatsningar. 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 

15 000 000 kr avseende licenser inom den nya IT-plattformen. 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av avsatta medel uppgående till högst 

 1 500 000 kr för start av en familjecentral i centrala Borås. 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om fördelning av statsbidrag avseende maxtaxa och kvali-

tetssäkrande åtgärder inom barnomsorgen till Förskolenämnden och Grundskolenämnden. 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att besluta om förbud mot återbesättande av vakanta tjänster 

 

att bemyndiga Kommunstyrelsen att placera övertalig personal på vakanta tjänster samt 

 

att i övrigt fastställa upprättat förslag till budget för år 2019. 

 

 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas Arvidsson (KD) 

till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande.  

 

Ida Legnemark (V) reserverar sig till förmån för sitt yrkande 
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Tilläggsyrkanden 
Ulf Olsson (S) och Ida Legnemark (V) yrkar avslag på Andreas Exners (SD) tilläggsyrkanden. 

 

2. Kulturnämnden får i uppdrag att arbeta fram en ”Kulturkanon Borås” som skall fokusera på 

att sammanställa och bevara Borås Stads kulturarv. 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

 

6. Upprätta en särskild arbetsgrupp tillsammans med representanter för hembygdsföreningarna 

för kulturarvsfrämjande arbete    

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

7.  Påbörja planeringen av en familjecentral i respektive serviceort i Borås Stad  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

9. Samtliga asylsökande som antingen fyller 18 år, har fått sin ålder uppskriven, eller betraktas 

som myndig ska anvisas åter till Migrationsverket 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
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10.  Vård- och äldrenämnden ska höja ambitionsnivån inom vård och äldreomsorgen och se till 

att våra medborgare som är i behov av vård 

och omsorg på ålderns höst får en god levnadsstandard – istället för skälig  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

19.  NY INDIKATOR: Vård- och äldrenämnden uppdras särskilt följa upp tiden för den genom-

snittliga nattfastan  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

20. Vård- och äldrenämnden ska inrätta tjänsten äldredietist. 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

21. Vård- och äldrenämnden ska se över möjligheten för stadens äldre att få nytillagad mat i 

hemmet av hemtjänsten, exempelvis utförd av servicepersonal  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
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23. Maten som serveras till Borås Stads brukare ska, i den mån det är möjligt, vara närtillagad 

mat  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

26. Ett vård- och omsorgsboende ska läggas ut på entreprenad. 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

29. Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning revideras till tidi-

gare nivå (före 2016-07-01), med tillhörande indexuppräkningar, från och med 2019-01-01  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

30.  Sociala omsorgsnämnden ska utreda verksamheten i Kärragården i syfte att utveckla och 

möjliggöra en trevlig vistelse för fler brukare  

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
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33.  Borås Stads medarbetare ska genomgå diplomering inom funktionsvariationer för att öka 

medvetenheten  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

34.  Sociala omsorgsnämnden ska inrätta tjänsten dietist 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

35.  Kommunen ska utreda Brygghusets verksamhet och roll i Borås Stad. 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

36. Kommunala bidrag ska enbart gå till föreningar vars syfte och agerande är förenligt med det 

demokratiska samhällets värderingar  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
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41.  Ett civilkuragepris införs, där medborgare nominerar personer som särskilt utmärkt sig. 

Kommunfullmäktige utser vinnaren genom omröstning  

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

42.  Uppdraget på sid. 15, ’Möjligheten att utreda ett sökbart bidrag för föreningar med verksam-

het i socioekonomiska områden, som underlättar för fler att få åka med på läger, tävlingar 

och cuper.’ STRYKS  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

45.  Förskolenämnden ska utreda möjligheten att ersätta lönebortfall, till följd av karensdagar vid 

specifika tillfällen som till exempel vinterkräksjuka  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

46.  Förskolenämnden uppdras att rutinmässigt erbjuda föräldrar ett besök i aktuell förskola vid 

placering av barn  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
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47.  Förskolenämnden uppdras förtydliga den kommunala definitionen och tillämpningen av ge-

nuspedagogik  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

48.  Förskolenämnden uppdras att förtydliga genuspedagogikens objektivitet och neutralitet i till-

lämpningen. (Om # 47 står i strid med föräldrarnas rätt om att barnen inte ska bli ensidigt 

påverkade till förmån för den ena eller den andra åskådningen)  

 

Anders Exners (SD) yrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

49. Kommunen ska erbjuda förskoleplats från 1 års ålder 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

50. Uppdraget på sid. 15, ’Möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan för barn till föräldrar som  

är föräldralediga eller arbetslösa ska utredas’ STRYKS  

  

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
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51. Grundskolenämnden ska endast erbjuda specialkost där medicinska skäl föreligger  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

55. Grundskolenämnden ska ta fram en handlings- och tidsplan gällande införande av skriftliga 

ordningsomdömen och presentera detta till Kommunfullmäktige under 2019  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

56.  Grundskolenämnden ska utveckla sin samverkan med polis för att verka för en utökad när-

varo och information i Borås Stads grundskolor. Möjligheten till att regelbundet nyttja nar-

kotikahundar på skolor ska utredas  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

58. Grundskolenämnden får i uppdrag att bevara bygdeskolor genom riktade bidrag 

  

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
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59. Kommunen ska erbjuda särskild ledarskaps- och konflikthanteringsutbildning till lärare inom 

Borås Stad  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

60. Grundskolenämnden ska utreda möjligheterna till en jourskola/jourklasser för återkom-

mande stökiga elever  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

62. Ett koncept som innebär att grundskolor gör studiebesök i jordbruksföretag ska utvecklas  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

63. Elever som återkommande utsätter andra för hot och våld ska alltid omplaceras  

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
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64. Vid behov ska respektive grundskola erbjuda kvällsundervisning och läxhjälp  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

65. Föreningsbidrag avseende läxhjälp ska avskaffas 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

67.  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram en handlings- och tidsplan gällande 

införande av skriftliga ordningsomdömen och presentera detta till Kommunfullmäktige un-

der 2019  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

69.  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utveckla och förstärka program-

utbuden för elever med autismspektrumtillstånd  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
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70. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska samverka med Arbetslivsnämnden i syfte att se 

över utbildnings- och etableringsprogram för nyanlända. Resultatet för samverkansuppdraget ska 

koncentrera utbildningsinsatser under vuxenutbildningen och etableringsinsatser under arbets-

marknadsinsatser och BREC. Nämnderna skall redovisa sitt resultat till Kommunstyrelsen fortlö-

pande kvartalsvis  

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

72. Arbetslivsnämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden se över och utveckla OSA en-

heten.  

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

73. Projektet Cityvärdar ska blir permanent under Tekniska nämndens verksamhet  

 

 

Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 2, 3 avstår 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
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74. Arbetslivsnämnden uppdras utreda möjligheten till att erbjuda en extra form av kommunalt 

bostadstillägg till seniorer i syfte att öka incitamenten till bostadsbyte  

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

76. Uppdra Kommunstyrelsen genom dialog och samverkan med näringslivet upprätta förutsätt-

ningarna för ett nytt handelsområde utanför centrum 

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

78. Reviderat uppdrag sid. 16, från 

 ’Borås Stads riktlinjer för alkoholservering ska revideras så att servering som längst medges 

till klockan 02.30’, till 

 ’Borås Stads riktlinjer för alkoholservering ska revideras så att servering som längst medges 

till klockan 03:00’  

 

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
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81. Samhällsbyggnadsnämnden ska säkerställa detaljplanprocessen i Borås Stad där faktiska kost-

nader debiteras byggherren inom respektive projekt genom att tillämpa detaljplanavtal som 

norm  

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

83. Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att under 2019 tillämpa självkostnadsprincip inom 

bygglovtaxa och avgifter  

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

85.  Samhällsbyggnadsnämnden ska verka för att inte tillåta byggnader med starkt symbolvärde av 

religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnads-

tradition  

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
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86. Avgöranden kring ärenden om strandskydd ska hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden.  

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

88. Kommunstyrelsen ska utreda möjligheterna och effekterna av ett gemensamt kommunalt bo-

stadsbolag  

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

90. Tekniska nämnden uppdras, i samarbete med Kulturnämnden och ortsråden, att utsmycka 

serviceorterna  

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

93. Tekniska nämnden ska prioritera lokala cykelvägnät i serviceorterna innan anknytning sker 

mellan serviceort och centrala Borås  

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
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94. Uppdraget på sid. 15 ’Elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektiv-

trafik ska utredas.’ STRYKS  

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

96.  Borås Stad ska upprätta en landsbygdsstrategi 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

109. Miljöstrategiska verksamheten flyttas till Borås Energi och Miljö AB 

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

110. Borås Stads fortsatta medlemskap i Fairtrade ska utredas 

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

 

 

 

149



111. Kommunstyrelsen uppdras etablera ett Återvandrarcenter med berörda nämnder för att

stödja frivillig återvandring

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

113. Borås Stad ska tillsätta en utredning om hur matkvaliteten kan stärkas i

de kommunala skolorna

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

116. Avdelningen Strategisk samhällsplanering (SPA) flyttas till samhällsbyggnadsnämnden

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

117. Uppdraget på sid. 14, ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta ett interreligiöst råd.”

STRYKS

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
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118. Uppdraget på sid. 18 ”En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram” STRYKS

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

122. Lokalförsörjningsnämnden uppdras att vid planeringen av förskolor alltid beakta samlokali-

sering av förskolor och bostäder för äldre

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

124. Lokalförsörjningsnämnden uppdras att ta fram en förstudie om en ny gymnasieskola

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

125. Lokalförsörjningsnämnden uppdras, tillsammans med Kommunstyrelsen, planera för ytterli-

gare två grundskolor i framtiden

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
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127. Inrätta en förstudie om ett generationsboende (Trygghetsboende tillsammans med student-

bostäder)

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

128. Inrätta en förstudie om ett generationsboende (Vård & äldreboende tillsammans med för-

skola)

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

129. Lokalförsörjningsnämnden upprätta en förstudie om korttidsboenden i Borås Stad.

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

132. Tillsätt en förstudie om en ny ishall vid Borås Simarena för synergieffekter

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
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133. Lokalförsörjningsnämnden uppdras bygga förskolor om högst 4 avdelningar  

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

134. En förstudie om en ny F-6 grundskola ska upprättas 

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

135. Sid 14. Uppdraget ’Utreda ny yta för evenemangsområde’, omformuleras till 

 ’Utreda ny yta för evenemangsområde, där Knallelands framtida utformning ska särskilt be-

aktas’  

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 

 

 

138.  Valnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten av en gemensam distribution av valsedlar 

för demokratiskt invalda partier i kommunfullmäktige inför de kommande valen  

 

 

Andreas Exners (SD) tilläggsyrkande avslås. 

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD). 
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Taxor och avgifter 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter enligt bilaga. 

 

Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) Kristian Silbvers (SD), And-

reas Exner (SD) och Niklas Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) yrkande.  

 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

      Roger Cardell 

      Budgetchef 
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postadress 501 80 Borås  besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  webbplats boras.se
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