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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Borås Stads årsredovisning 2019 
 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 

Verksamheterna under 2019 i Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, 
Borås Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, 
Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, 
Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB 
Sandhults-bostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB samt i förekommande 
fall dotterbolag till dessa bolag, bedöms ha varit förenliga med de fastställda 
kommunala ändamålen och inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 85 006 000 kr 
överförs från tidigare år till 2020 enligt Kommunstyrelsens förslag under 
avsnittet DRIFTREDOVISNING. 

Ej förbrukade investeringsmedel 2019 på sammanlagt 127 405 000 kronor 
omdisponeras från tidigare år till 2020 enligt Bilaga till årsredovisning, 
investeringar. 

Samhällsbyggnadsnämnden beviljas att under 2020 disponera 1 800 000 kr av 
sitt ackumulerade resultat till engångskostnader för att utveckla digitaliseringen 
inom verksamheten.  

Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2020 disponera 549 000 kr 
avseende Klimatkompensationsfonden av sitt ackumulerade resultat. 

I övrigt godkänns Årsredovisning 2019 för Borås Stad. 

 

 

Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås 
Elnät AB, Borås Djurpark AB, Borås kommuns Parkerings AB, 
Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akademi-platsen AB, 
Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB 
Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB läggs till handlingarna. 
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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 -5 771 -6 142 

Avskrivningar -160 -158 -162 -204 -190 -205 -268 -216 -227 -267 

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -4 748 -4 922 -4 760 -4 906 -5 093 -5 291 -5 697 -5 903 -5 998 -6 409 

Skatteintäkter och generella statsbidrag 4 768 4 923 4 917 5 077 5 222 5 422 5 782 6 056 6 225 6 452 

Finansnetto 13 27 44 18 27 29 33 45 91 56 

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 33 28 201 189 157 160 118 198 318 99 

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

ÅRETS RESULTAT 81 104 230 189 157 160 118 198 318 99 

NETTOINVESTERINGAR -326 -362 -413 -376 -431 -416 -314 -495 -821 -620 

BALANSRÄKNING 

Anläggningstillgångar 3 501 3 209 3 433 3 588 4 192 4 161 4 382 4 863 5 040 5 441 

Omsättningstillgångar 1 860 2 152 2 249 2 271 1 914 1 790 2 032 1 592 1 684 1 621 

SUMMA 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106 5 951 6 414 6 455 6 723 7 062 

Eget kapital 3 406 3 510 3 825 4 014 4 170 4 330 4 449 4 646 4 964 5 063 

Avsättningar 930 1 007 939 856 704 636 742 604 591 546 

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 1 168 1 453 

SUMMA 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106 5 951 6 414 6 455 6 723 7 062 

FINANSIELLA NYCKELTAL 

STORLEKSUTVECKLING 

Bruttokostnader 5 747 5 823 5 795 6 047 6 309 6 461 7 078 7 477 7 915 7 926 

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

Balansomslutning 5 361 5 361 5 682 5 859 6 106 5 951 6 414 6 455 6 723 7 062 

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

BETALNINGSFÖRMÅGA

Rörelsekapital 835 1 308 1 331 1 281 681 806 808 388 515 169 

Kassalikviditet % 181 254 243 223 143 158 145 113 130 98 

SOLIDITET

Soliditet  % 63,5 65,5 67,3 68,5 68,3 72,8 69,4 72,0 73,8 71,7 

RESULTAT

Räntabilitet RT % 2,3 3,1 5,6 5,4 4,2 4,1 3,3 4,5 6,4 2,9 

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

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

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

Nettokostnader i % av skatteintäkterna 99,6 100,0 96,8 96,6 97,5 97,6 98,5 97,5 96,4 99,3 

EFFEKTIVITET

Kapitalets omsättningshastighet 1,07 1,09 1,02 1,03 1,03 1,09 1,08 1,16 1,18 1,12 

ÖVRIGT

Folkmängd 31/12.resp år 103 294 104 106 104 867 105 995 107 022 108 488 109 880 111 026 112 178 113 179 

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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KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 

Vi lägger ännu ett framgångsrikt år bakom oss. Under det gånga året har Borås fortsatt växa, 
2019 passerade vi 113 000 invånare. Samtidigt som vi nu kan se en rad olika utmaningar, inte 
minst den pågående Coronapandemin, så står vi väl rustade med goda förutsättningar för en 
fortsatt positiv utveckling. 

2019 gjorde staden ett resultat på 99 miljoner kronor. Det är ett stabilt resultat som är bättre 
än vad vi budgeterade men något under vårt långsiktiga finansiella mål. Ett stabilt resultat 
över tid är nödvändigt för Borås för att vi skall kunna utvecklas och bygga nya skolor och 
förskolor utan att behöva låna pengar till alla våra investeringar.  

Borås är en attraktiv stad att leva och verka i. Arbetsmarknaden går starkt, arbetslösheten 
minskar och satsningar görs på att utveckla infrastrukturen. I Borås finns det gott om parker 
och naturområden. Kulturutbudet i staden är rikt och längs med Viskan finns det ett stort 
utbud av upplevelser.  

När vi blir fler måste vi investera i Borås. Ett ökat antal invånare innebär högre krav för att 
tillgodose våra invånares behov. Vi måste arbeta för en hållbar utveckling där de ekologiska, 
sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Vi satsar både på staden och på 
landsbygden. För oss är det en självklarhet att man ska kunna bo överallt i hela kommunen 
och samtidigt ha tillgång till grundläggande service. 

Bostäder ska byggas i den takt som vi växer och blir fler. Under 2019 tillkom omkring 550 
nya bostäder. Vår ambition ska alltid vara att möta den bostadsbrist som finns på bästa 
möjliga sätt. Under 2019 tillkom även fler förskolor i Göta och på Hässleholmen. I år kommer 
ytterligare förskolor att färdigställas. För skolans del har Gånghesterskolans och Sven 
Erikssongymnasiets upprustningar blivit klara. 

Under året som gått har vi fortsatt arbeta med en hållbar utveckling i staden. Borås Stad har 
länge haft som ambition att bli en mer cykelvänlig stad och under 2019 satsade vi nästan 30 
mnkr på de kommunala cykelvägarna vilket är mer än någonsin. Vi helrenoverade också 10 st 
lekplatser i staden för våra barns säkerhet och leklusta.  

Kommunen arbetar för att allt fler ska välja solenergi. Förra året investerade kommunen 
själva 3,8 mnkr i solenergi på en del av våra byggnader, bl.a. Borås Simarena och 
Byttorpsskolan. 

Det är fantastiskt att se hur staden utvecklas. Mitt emot Högskolan i Borås finns nu Borås 
Kongress. En unik mötesplats där människor kan samlas för att växa, inspireras och utbyta 
kunskap. Med en kongressal som rymmer upp mot 1000 personer och 23 ändamålsenliga 
möteslokaler kan byggnaden välkomna kongresser, mässor och seminarier.  

Borås Stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Minuthetsen inom äldreomsorgen som drabbar 
både brukare och personal ska bort och arbetet med att heltid ska vara norm måste fortsätta. 
Vi vet att vi står inför ett stort rekryteringsbehov de kommande åren. Det är en utmaning som 
vi ska möta genom satsningar på utbildning och kompetensutveckling.  
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Jag vill avsluta med att tacka alla fantastiska medarbetare. Det är tack vare er, som ständigt 
arbetar för att Borås ska utvecklas, som 2019 blev ett så framgångsrikt år.  

Ulf Olsson (S) 
Ordförande i Kommunstyrelsen 

3



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2020

 B 1157

Jag vill avsluta med att tacka alla fantastiska medarbetare. Det är tack vare er, som ständigt 
arbetar för att Borås ska utvecklas, som 2019 blev ett så framgångsrikt år.  

Ulf Olsson (S) 
Ordförande i Kommunstyrelsen 

3

Årsredovisningens syfte och mål 
 

Årsredovisningen är ett analyserande, politiskt beslutsunderlag för 
Kommunfullmäktige. Utvecklingen mot målstyrning och ramanslag 
ökar kraven att fullmäktige måste få information om hur 
nämnderna följt fullmäktiges uppdrag för verksamheten. 
Redovisningen ska också ge en bild av kommunens finansiella 
ställning och vara en grund för fullmäktiges prövning av 
nämndledamöternas ansvar. 

 

Politiskt beslutsunderlag 
En årsredovisning kan se ut på olika sätt avseende innehåll, utformning m m. Avgörande är vilket 
syfte årsredovisningen har. Detta beror i sin tur bl a på vem som redovisar och vem man 
redovisar för, dvs vem som är redovisningsskyldig respektive redovisningsmottagare. I vissa fall 
handlar det om att ge korrekt och rättvisande redovisningsinformation om den ekonomiska 
ställningen och utvecklingen, i andra fall kan årsredovisningen vara ett informationsinstrument 
med syftet att förmedla en viss bild över kommunens organisation och verksamhet. 
 

Såsom framgår nedan väljer Kommunstyrelsen att hålla kvar årsredovisningsdokumentet som ett 
politiskt beslutsunderlag. Det hindrar inte att vissa förändringar görs för att göra dokumentet 
lättillgängligare samt analysen mer intressant för andra målgrupper. Huvudperspektivet i 
årsredovisningen behålls där dokumentet i första hand utgör ett analyserande beslutsunderlag för 
Kommunfullmäktige. Årsredovisningen skall: 
 
• tillsammans med nämndernas årsredovisningar och revisionsberättelser ligga till grund för 

fullmäktiges prövning av nämndledamöternas ansvar för det gångna årets förvaltning, 
 

• ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens samlade finansiella ställning och 

utveckling, 

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

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

 

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

Avstämning mot mål och resurser 
Utvecklingen mot målstyrning och ramanslag på nämndnivå, med stor frihet för nämnderna att 
själva avgöra hur resurserna skall användas, ökar kraven på kontroll i form av uppföljning, 
utvärdering och analys av verksamhetens resultat med avseende på måluppfyllelse, resursanvänd-
ning, prestationer och effekter. Detta innebär att Kommunfullmäktige av årsredovisningen måste 
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kunna få information om hur nämnderna följt Kommunfullmäktiges riktlinjer för verksamheten, 
om de mål som fastställts i budgeten uppnåtts och hur effektivt anvisade resurser använts. Detta 
tillbakablickande syfte ställer krav på nämndvisa avstämningar mot budget såväl vad gäller 
ekonomiska mått i form av kostnader och intäkter m m som prestationer.  
 
Årsredovisningen skall också ge Kommunfullmäktige underlag för planering och utveckling av 
verksamheten. Detta framåtsyftande motiv ställer bl a krav på att det i verksamhetsanalyserna 
redovisas problem och utvecklingstendenser, som bl a kan beaktas i kommande budgetarbete. 
 

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

Utveckling 
För att årsredovisningen också skall kunna bli en tillgång för en vidare målgrupp kommer doku-
mentet successivt att utvecklas. Förutom en tydligare struktur så eftersträvas analys och ökad 
tillgänglighet. Ett mål i kommande årsredovisningar blir att utveckla beskrivningen av kvalitet. 
Inte minst är det externa perspektivet viktigt dvs hur medborgaren upplever verksamheten. 
Medborgarperspektivet stärks också av den utveckling av verksamhetsmål som lagstiftningen 
numera ställer och där Borås Stad fr o m budget 2008 redovisar måluppfyllelse. 
Verksamhetsmålen innebär ett arbete med att kunna beskriva och koppla ekonomi, verksamhet 
och kvalitet, mycket med utgångspunkt från medborgarna och brukarna. 
 
En annan uppgift blir att utifrån de visioner och mål som beskrivs i VISION 2025 följa 
verksamhetens utveckling via målområdesanalyser 
 

Ackumulerat resultat 
Vid behandling av årsredovisningen skall Kommunfullmäktige också besluta om hur nämndernas 
resultat för det gångna året skall regleras. Enligt kommunens regler för budget- och verksamhets-
uppföljning skall nämndernas resultat, såväl positiva som negativa, balanseras över till 
nästkommande år. Nämnderna redovisar i samband med nämndbudgeten hur de planerar 
använda sina ackumulerade resultat, under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer dem i 
årsredovisningen. Hur de ackumulerade resultaten behandlas kan anpassas efter konjunkturläge 
och grundbudgetens styrka och säkerhet.   
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manhang inte bara den verksamhet som drivs under s k offentligrättsliga former. Även sådan 
verksamhet som bedrivs i form av aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, ideella föreningar 
eller handelsbolag skall ingå i redovisningen. Motivet bakom kravet på en s k sammanställd redo-
visning är att en stor del av verksamheten i landets kommuner idag drivs under s k privaträttsliga 
former och att bilden av kommunens ekonomiska ställning därmed påverkas av om de 
kommunala företagen tas med eller inte. Kommunen och dess företag måste ses som en 
ekonomisk beslutsenhet, för vilken Kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret, såväl 
ekonomiskt som politiskt. De förtroendevalda måste därför ges möjlighet att göra en samlad 
bedömning av kommunens totala ekonomiska engagemang. 
 

Utveckling 
För att årsredovisningen också skall kunna bli en tillgång för en vidare målgrupp kommer doku-
mentet successivt att utvecklas. Förutom en tydligare struktur så eftersträvas analys och ökad 
tillgänglighet. Ett mål i kommande årsredovisningar blir att utveckla beskrivningen av kvalitet. 
Inte minst är det externa perspektivet viktigt dvs hur medborgaren upplever verksamheten. 
Medborgarperspektivet stärks också av den utveckling av verksamhetsmål som lagstiftningen 
numera ställer och där Borås Stad fr o m budget 2008 redovisar måluppfyllelse. 
Verksamhetsmålen innebär ett arbete med att kunna beskriva och koppla ekonomi, verksamhet 
och kvalitet, mycket med utgångspunkt från medborgarna och brukarna. 
 
En annan uppgift blir att utifrån de visioner och mål som beskrivs i VISION 2025 följa 
verksamhetens utveckling via målområdesanalyser 
 

Ackumulerat resultat 
Vid behandling av årsredovisningen skall Kommunfullmäktige också besluta om hur nämndernas 
resultat för det gångna året skall regleras. Enligt kommunens regler för budget- och verksamhets-
uppföljning skall nämndernas resultat, såväl positiva som negativa, balanseras över till 
nästkommande år. Nämnderna redovisar i samband med nämndbudgeten hur de planerar 
använda sina ackumulerade resultat, under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer dem i 
årsredovisningen. Hur de ackumulerade resultaten behandlas kan anpassas efter konjunkturläge 
och grundbudgetens styrka och säkerhet.   
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Året som gick i Borås 
 
2019 var ett varmt år. Det var närmare bestämt det näst varmaste som uppmätts i världen. Borås 
fortsatte att växa. Befolkningen passerade 113 000 invånare, byggkonjunkturen var stark och allt 
mer industrimark färdigställdes och togs i bruk, inte minst i Viared och Nordskogen.  
 
Ett handfast prov på de ansträngningar Borås Stad gör för att möta klimatutmaningarna är den 
koldioxidbudget som togs fram under 2019. Den anger i korthet den totala mängden koldioxid 
eller växthusgaser som vi i Borås kan släppa ut innan den samlade mängden leder till en 
globaluppvärmning som överskrider Parisavtalet, alltså de klimatmål som världens ledare enades 
om 2015. Ett sätt alltså att bryta ner de globala målen till lokalnivå. 
 
 ”Det är den största brand jag varit med om”, sa Peder Liljeroth, räddningschef i beredskap om 
den brand som startade 27 februari och rasade i industrilokaler på Evedalsgatan i Borås i flera 
dagar. Räddningstjänsten larmades strax efter klockan 9 den 27 februari och avslutade inte sitt 
arbete förrän 2 mars. Byggnaden var från senare delen av 1800-talet och branden drabbade direkt 
ett tjugotal företag och organisationer, bland dem Leos lekland. 
 
Borås Stads Servicekontor arbetade tillsammans med Miljöförvaltningen med att säkra att 
släckvatten inte rann ut i Viskan, och lade länsar där man ansåg att det krävdes. 
Servicekontoret och privata entreprenörer bistod också Räddningstjänsten med maskinell hjälp 
att riva tak och se till att branden inte spred sig, och att bogsera ut bilar ur byggnaden som annars 
riskerade att bli lågornas rov. Räddningstjänsten konstaterade att branden var en av de största på 
många år i regionen. 

Under 2019 avgjordes också Europan, världens största återkommande idétävling för arkitekter 
yngre än 40 år. Det anmärkningsvärda med det är att Gässlösa var ett av de områden som 
deltagarna kunde arbeta med. Tolv arkitektgrupper arbetade med det gamla industriområdet, en 
gång i stadens utkant, men inom ett antal år en modern blandstad och en naturlig del av Borås 
växande söderut. Det vinnande bidraget Made in Borås kommer tillsammans med boråsarnas 
idéer att bli spännande pusselbitar och inspiration i stadsplanerarnas fortsatta arbete. 
 
Det största internationella idrottsmästerskapet någonsin i Borås genomfördes i slutet av juli. U20-
EM i friidrott, eller European Athletics U20 Championships, samlade 1 600 deltagare från 48 
länder och en publik på närmare 14 000 personer.  
 
Den 30 november var det vernissage för ännu en modeutställning i mästarklass då Gianni Versace 
Retrospective öppnade för publik på Textilmuseet, ett år efter att den uppmärksammade 
utställningen Balenciaga – master of Couture hade premiär på samma plats. Stadsteaterns nya 
scenteknik blev helt klar att tas i bruk i början av året och på biblioteken ökade antalet utlån. 
Hässlehuset på Hässleholmen öppnades efter ombyggnad och erbjuder kulturskola, 
medborgarservice, öppen ungdomsverksamhet och biblioteksservice. 
 
456 000 besök gjordes på kommunens simhallar, trots att Stadsparksbadet tvingades ha stängt 
under fem månader. 270 000 besök gjordes på populära Träffpunkt Simonsland, en ökning med 
hela 70 000 besök jämfört med 2018. Borås befolkning växte under året med 1001 personer. Vid 
årsskiftet var vi 113 179 boråsare. Bakom siffrorna döljer sig bland annat 1 255 födslar. 
Antalet invandrare var betydligt fler än antalet utvandrare och gav ett invandringsöverskott på 
696 personer. När det gäller inrikes inflyttningar så balanseras de nästan kusligt väl av de inrikes 
utflyttade; 4 492 mot 4 493. 978 personer har gift sig, 517 skilt sig. 1 014 boråsare har under året 
avlidit. 
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113 000 boråsare kunde i likhet med landets övriga cirka 10,2 miljoner invånare notera att den 
svenska ekonomin närmade sig slutet av en lång period av tillväxt och ökande skatteunderlag. 
Under 2019 bromsade den ökningen in.  
Byggkonjunkturen fortsatte under året att vara stark, och 1 119 byggrätter fick genom 
detaljplaner grönt ljus, medan ytterligare 550 väntade på grönt. 
 
Antalet Boråselever i grundskolan var 12 302, varav 1 703 i fristående skolor. Andelen elever i 
årskurs 9 behöriga till nationellt gymnasieprogram var liksom året innan 80 procent. Målet var 
satt till 90. Grundskolenämnden anser att segregation, frånvaro och svårigheter att lyckas med 
främst pojkars resultat är förklarande faktorer. Resultaten visar dock stor variation mellan olika 
skolor. 
 
Sveriges Kommuner och Regioners ”Öppna jämförelser 2019” visar samtidigt att elever vid 
Borås Stads gymnasieskolor under läsåret 2017/2018 nått goda resultat. Andelen elever som i 
mätningen når en gymnasieexamen inom 3 respektive 4 år ligger båda cirka 7 procent över 
riksgenomsnittet. Skolverkets statistik visar att eleverna i Borås Stads gymnasieskolor också 
2018/19 nådde goda resultat jämfört med medelvärdet för kommunala gymnasieskolor i landet. 
 
Det snöröjdes under vintern på kommunens större gator vid nitton tillfällen. Vi planterade cirka 
37 000 sommarblommor, 45 000 lökar och 29 000 vårblommor i rabatter, gräslister och urnor 
under året. Temat för de fem blomsterkompositionerna var Textila strömningar genom Borås, med 
kopplingar till stadens textila arv. 
 
Borås blev för femte året i rad Årets Håll Sverige rent-kommun ”… för ett imponerande arbete 
med att hålla staden ren från fimpar i samband med sommarens införande av rökförbud på ett 
antal typer av offentliga platser". Också skolornas arbete med Grön Flagg, liksom att Borås Stad 
ser frågan i ett bredare samhällsperspektiv framhålls som framgångsfaktorer. 
Flottan av smarta papperskorgar växte och tog under 2019 emot skräp som i komprimerad form 
uppgick till 649 000 liter. 
 
Borås Stad tilldelades under våren priset Årets innovativa kommun bland annat för en nationellt 
uppmärksammad modell för försörjningsstöd som minskat utanförskapet och ökat 
sysselsättningen bland de människor som står längst från arbetsmarknaden. Regelbundna 
personliga möten och noggrann uppföljning har varit framgångsfaktorer. 
 
EU-valet lockade fler boråsare till valurnorna än tidigare. Det preliminära valdeltagandet i Borås 
var 52,7 procent, en ökning med nästan 3 procentenheter jämfört med valet 2014, en trend som 
gällde också landet i stort. 
 
Borås gjorde ett raketlyft och nådde en tredjeplats när Årets Arkitekturkommun 2019 utsågs av 
fack- och branschorganisationen Sveriges Arkitekter. I den del av tävlingen som baseras på de 
svenska arkitekternas omdömen fick Borås det högsta betyget av samtliga 88 kommuner som 
redovisades i tävlingen. 
 
”Det är tryggt att ha anläggningar som kan göra både värme och elektricitet och dessutom vara i 
världsklass, som den här anläggningen”, sa Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, 
när han invigde miljöanläggningen EMC på Sobacken. EMC står för Energi- och miljöcenter, 
och är ett kraftvärmeverk och ett avloppsreningsverk för det växande Borås. 
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Översikt över verksamhetens utveckling 
 
 
Kommunkoncernens resultat och finansiella ställning 
 
Med koncernens resultat och ställning avses hela kommunkoncernen, där Borås Stad tillsammans 
med samtliga bolag inkluderas i en sammanställd redovisning där koncerninterna mellanhavanden är 
eliminerade.   
 

 
 
Omsättningen för kommunkoncernen uppgick till 9,9 miljarder kronor (mdkr). Enskilt före elimi-
nering av koncerninterna poster uppgick kommunens omsättning till 8,2 mdkr och bolagens till 
2,1 mdkr.  
 
Det sammanställda resultatet före skatt för hela Borås Stads kommunkoncern blev 88 mnkr. En-
skilt före eliminering redovisas resultat från Borås Stad på 99 mnkr, bolagskoncernen Borås 
Stadshus 13 mnkr och bostadsbolagen -20 mnkr.  
 
Det sammanställda resultatet är 292 mnkr sämre än 2018. Främst beror resultatförsämringen på 
att kommunen redovisar ett resultat som är 219 mnkr sämre än 2018, då höga realisationsvinster 
stärkte resultatet. Dessutom redovisar både stadshuskoncernen och bostadsbolagen betydligt 
sämre resultat än föregående år, till stor del på grund av nedskrivningar av anläggningstillgångar.  
  
Den sammanställda eliminerade balansomslutningen var 18,6 mdkr. Balansomslutningen ökar år-
ligen i takt med ökad investeringsnivå. Nettoinvesteringarna uppgick under 2019 till 2 mdkr. In-
vesteringstakten är hög både i kommunen och i bolagen, allra högst i Borås Energi och Miljö AB 
till följd av den under året driftsatta investeringen på Sobacken i nytt kraftvärme- och avloppsre-
ningsverk. 
 
Till följd av den höga investeringsnivån och det låga resultatet är det en liten andel av investering-
arna som bolagen klarar att finansiera själva. Därmed fortsätter den långfristiga låneskulden att 
öka och per 2019-12-31 uppgick den till 7 mdkr.  
 
 
 
 
 
 
 

Nyckeltal kommunkoncernen, mnkr 2019 2018 2017 2016 2015
Resultat före skatt 88 380 -36 586 298
Resultat i % av intäkter, skatter och bidrag 0,9% 3,6% -0,4% 6,2% 3,5%
Verksamhetens nettokostnader 6 292 5 821 6 047 5 125 5 044
Soliditet 33% 34% 37% 40% 39%
Soliditet inkl pensionsåtaganden inom linjen 25% 25% 26% 25%
Balansomslutning 18 603 17 630 15 203 14 190 13 005
Nettoinvesteringar 2 048 3 002 2 426 1 843 1 371
Självfinansieringsgrad 41,7% 31,0% 39,4% 66,6% 61,5%
Långfristig låneskuld 6 971 5 806 4 877 3 696 5 331
Antal anställda 11 038 11 006 10 754 10 873 10 518
2018 och 2019 redovisas årets skattekostnad inte separat utan ingår i nettokostnader
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Kommunens resultat och finansiella ställning 
 
 

 
 
Omsättningen för kommunen uppgick under året till 8,2 miljarder kronor (mdkr). Det är en ök-
ning med endast 0,6% jämfört med förra året. Ser man till verksamhetens nettokostnader är ök-
ningen hela 6,8% och beror på en hög nivå på realisationsvinster vid försäljning av fastigheter 
och mark under 2018 som definitionsmässigt bokförs under verksamhetens intäkter. 
 
Resultatet för Borås Stads blev 99 mnkr och är 19 mnkr bättre än budget men under vårt finansi-
ella mål som är ca 125 mnkr. 
 
Investeringsnivån under året sjönk med ca 200 mnkr och beror främst på att objekt har blivit för-
senade och har då fått flyttas framåt i tid. Den långfristiga låneskulden är fortsatt noll men ut-
vecklingen med en relativt hög investeringsnivå som ger ett krympande rörelsekapital kan inne-
bära att även kommunen kan behöva viss långfristig lånefinansiering framöver. 
 

Nyckeltal kommunen, mnkr 2019 2018 2017 2016 2015
Årets resultat 99 318 198 118 160
Resultat i % av intäkter, skatter och bidrag 1,5% 5,1% 3,3% 2,0% 2,9%
Verksamhetens nettokostnader 6 409 5 998 5 903 5 697 5 291
Soliditet, exkl internbanken 72% 74% 72% 69% 73%
Soliditet inkl pensionsåtaganden inom linjen 52% 53% 51% 44% 43%
Balansomslutning 7 062 6 723 6 455 6 414 5 951
Nettoinvesteringar 620 821 495 314 416
Självfinansieringsgrad 52% 32% 49% 152% 72%
Långfristig låneskuld 0 0 0 0 0
Antal anställda 10 173 10 172 9 926 9 930 9 581
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Kommunens resultat och finansiella ställning 
 
 

 
 
Omsättningen för kommunen uppgick under året till 8,2 miljarder kronor (mdkr). Det är en ök-
ning med endast 0,6% jämfört med förra året. Ser man till verksamhetens nettokostnader är ök-
ningen hela 6,8% och beror på en hög nivå på realisationsvinster vid försäljning av fastigheter 
och mark under 2018 som definitionsmässigt bokförs under verksamhetens intäkter. 
 
Resultatet för Borås Stads blev 99 mnkr och är 19 mnkr bättre än budget men under vårt finansi-
ella mål som är ca 125 mnkr. 
 
Investeringsnivån under året sjönk med ca 200 mnkr och beror främst på att objekt har blivit för-
senade och har då fått flyttas framåt i tid. Den långfristiga låneskulden är fortsatt noll men ut-
vecklingen med en relativt hög investeringsnivå som ger ett krympande rörelsekapital kan inne-
bära att även kommunen kan behöva viss långfristig lånefinansiering framöver. 
 

Nyckeltal kommunen, mnkr 2019 2018 2017 2016 2015
Årets resultat 99 318 198 118 160
Resultat i % av intäkter, skatter och bidrag 1,5% 5,1% 3,3% 2,0% 2,9%
Verksamhetens nettokostnader 6 409 5 998 5 903 5 697 5 291
Soliditet, exkl internbanken 72% 74% 72% 69% 73%
Soliditet inkl pensionsåtaganden inom linjen 52% 53% 51% 44% 43%
Balansomslutning 7 062 6 723 6 455 6 414 5 951
Nettoinvesteringar 620 821 495 314 416
Självfinansieringsgrad 52% 32% 49% 152% 72%
Långfristig låneskuld 0 0 0 0 0
Antal anställda 10 173 10 172 9 926 9 930 9 581

9

Den kommunala koncernen 
 
 
I nedanstående bild framgår den kommunala koncernen per 2019-12-31. Koncernen utgörs av 
Borås Stads nämnder, de kommunala bolagen samt de förbund i vilka Borås Stad har ekonomiska 
åtaganden överstigande 20 %.  
 

 
 
 
Nämnderna  

 
Borås Stad bedriver huvuddelen av sin verksamhet genom 17 olika nämnder samt Stadsrevisionen. 
Sammanlagt omsattes under 2019 ca 7,9 mdkr inom dessa verksamheter.  
 
Stadsrevisionen 
Stadsrevisionen är kommunfullmäktiges och medborgarnas kontrollorgan när det gäller efterlev-
naden av kommunala beslut och aktuell lagstiftning. Revisorernas uttalanden i revisionsberättelser 
ligger till grund för ansvarsprövning. 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar 
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och sam-
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ordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verk-
samhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala fö-
retag, stiftelser och kommunalförbund. 
 
Valnämnden 
Nämnden verkställer kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige 
och Kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. 
 
Förskolenämnden 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedago-
gisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.  I detta ansvar 
ingår ansvaret för förskolan och annan pedagogisk omsorg avseende barn i åldrarna 6 månader 
och längst till den ålder som gäller för respektive insats jämlikt skollagen. 
 
Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och 
andra skolförfattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen 
för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasie-
skola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild 
utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom yrkeshögskolan. Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården 
inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Socialtjänsten och 
vad som i lag sägs om Socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg.  Ansvaret 
gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt Kommunfull-
mäktiges beslut åvilar Arbetslivsnämnden eller annan uppgift enligt Socialtjänstlagen som Kom-
munfullmäktige har beslutat ska åvila, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden eller 
annan nämnd.   
 
Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Vi-
dare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden an-
svarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt in-
tegration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och 
förvaltningsområde för finska. 
 
Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Finns behov av kompletterande insatser för målgrup-
pen enligt socialtjänstlagen ansvarar Sociala omsorgsnämnden för detta. Nämnden fullgör också 
kommunens uppgifter enligt socialförsäkringsbalken 51 kap, rörande assistentersättning. Sociala 
omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs 
om socialnämnd vad avser barn och unga upp till 18 år och personer med psykiska funktionsned-
sättningar inkl. hemsjukvård. För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala omsorgsnämnden.   
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ordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verk-
samhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala fö-
retag, stiftelser och kommunalförbund. 
 
Valnämnden 
Nämnden verkställer kommunens uppgifter vid val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige 
och Kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar. 
 
Förskolenämnden 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedago-
gisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.  I detta ansvar 
ingår ansvaret för förskolan och annan pedagogisk omsorg avseende barn i åldrarna 6 månader 
och längst till den ålder som gäller för respektive insats jämlikt skollagen. 
 
Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden har hand om de uppgifter avseende kommunal förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen enligt Skollagen och 
andra skolförfattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom som nämnden ansvarar för. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  är nämnd för och ansvarar i enlighet med skollagen 
för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasie-
skola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild 
utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom yrkeshögskolan. Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården 
inom elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Individ och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom Socialtjänsten och 
vad som i lag sägs om Socialnämnd vad avser kommunens individ- och familjeomsorg.  Ansvaret 
gäller med undantag av de uppgifter beträffande ekonomiskt bistånd som enligt Kommunfull-
mäktiges beslut åvilar Arbetslivsnämnden eller annan uppgift enligt Socialtjänstlagen som Kom-
munfullmäktige har beslutat ska åvila, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden eller 
annan nämnd.   
 
Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämnden fullgör kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. Vi-
dare ansvarar nämnden för att bidra till att motverka arbetslösheten i kommunen. Nämnden an-
svarar även för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och invandring samt in-
tegration i samhället och på arbetsmarknaden samt insatser gällande nationella minoriteter och 
förvaltningsområde för finska. 
 
Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Finns behov av kompletterande insatser för målgrup-
pen enligt socialtjänstlagen ansvarar Sociala omsorgsnämnden för detta. Nämnden fullgör också 
kommunens uppgifter enligt socialförsäkringsbalken 51 kap, rörande assistentersättning. Sociala 
omsorgsnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs 
om socialnämnd vad avser barn och unga upp till 18 år och personer med psykiska funktionsned-
sättningar inkl. hemsjukvård. För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala omsorgsnämnden.   
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Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgifter inom överförmyndarverksamheten enligt 
föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt an-
nan lag och författning.   
 
Vård- och äldrenämnden 
Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser äldre 
och personer med demenssjukdom och andra personer från 18 år och äldre och som endast har 
behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende, korttidsboende, trygghetslarm, 
dagverksamhet och bostadsanpassningsbidrag. För boendestöd som enda insats ansvarar Sociala 
omsorgsnämnden. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden till huvuduppgift att ansvara för kommunens övergripande folk-
hälsoarbete, främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisat-
ioners behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet 
 
Kulturnämnden 
Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås till en bra och attraktiv stad att leva i. En 
stad som ger alla invånare möjligheter till information, kunskap och upplevelser för att kunna ta 
aktiv del i den demokratiska processen och utvecklas som människa. Kulturnämnden ska i detta 
syfte bedriva biblioteksverksamhet, musei- och utställningsverksamhet, teater, dans- och musik-
verksamhet inklusive kulturskola, filmverksamhet och annan kulturell verksamhet. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet och 
har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt PBL (plan- och bygglagen). Nämn-
den fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag skall fullgöras av den kommunala 
nämnden inom plan- och byggväsendet. 
 
Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområ-
det samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom 
miljö- och hälsoskyddsområdet med undantag för det som enligt  Kommunfullmäktiges beslut 
skall fullgöras av annan nämnd.   
 
Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden ansvarar för kommunens gator, vägar, broar och parker samt iordningsställd 
allmän platsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är markä-
gare. Nämnden ansvarar också för förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om 
jakt och fiske, samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, 
resor till och från daglig verksamhet, planering och samordning av skolskjutsar samt uppgifter en-
ligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. 
 
Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden har till huvuduppgift att svara för Borås Stads lokal- och anläggnings-
försörjning där det inte särskilt ankommer på annan. Nämnden skall ansvara för den tekniska och 
ekonomiska förvaltningen och vara samordnande och verkställande organ vid ny- och ombygg-
nationer av verksamhetsfastigheter samt anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverk-
samhet. 
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Servicenämnden 
Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är bl.a. att utföra tjänster rörande anläggnings- och un-
derhållsarbeten för gator och vägar, broar, parker samt övriga allmänna platser, anläggning och 
underhåll av ledningsnät för vatten och avlopp. Servicenämnden tillhandahåller också service be-
träffande utskriftsenheter, kopiering o dylikt samt administrativ service till kommunens nämnder 
(IT, redovisning, personal- och löneadministration) 
 
Kommunen anlitar privata utförare inom följande områden: hemtjänst, äldreboenden, gruppbo-
städer LSS, daglig verksamhet, boenden IFO vuxen samt företagshälsovård.  
 
Bolagen  
 

 
 
Bolagen utgör organisatoriska enheter i kommunens verksamhet och är underordnade Kommun-
fullmäktige i Borås. Bolagen står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Förhållandet 
till kommunen regleras genom bolagsordning, specifikt ägardirektiv samt gemensamt ägardirektiv. 
 
Bolagsformen är vald för att verksamheten antingen bedrivs på konkurrensutsatt marknad, kom-
mersiell marknad och/eller att bolagsformen anses utgöra en lämplig organisationsform av andra 
skäl. Bolagens ekonomi är tydligt avgränsad från stadens. Bolagen leds av politiskt tillsatta styrel-
ser med undantag för Inkubatorn i Borås AB som har en professionell styrelse, och BoråsBorås 
TME AB där hälften av ledamöterna utses av minoritetsägaren.  
 
Moderbolaget Borås Stadshus AB har fått i uppdrag att främja en aktiv ägarstyrning av Borås 
Stads samtliga hel- och majoritetsägda bolag. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verk-
samheter skapa nytta för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden.  
 
Förutom i ovanstående bolag och förbund har kommunen även ägarandelar och/eller ägarin-
tresse i följande organisationer som inte räknas in i kommunkoncernen: 
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• Inera AB 0,2 % 
• Kommentus-Gruppen AB 
• Kommuninvest Ekonomisk förening 1,5 % 
• PROTEKO 
• Blå Stjärnans Djursjukhus 
• Tolkförmedling Väst 

 
Stadshuskoncernen 
 
Borås Stadshus AB – moderbolaget 
Syftet med bolagets verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bed-
rivs genom dess dotterbolag. 
 
Borås Energi och Miljö AB 
Det grundläggande motivet för Borås Stad att äga bolaget är att trygga en viktig infrastruktur för 
kommuninvånarna. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnytt-
jande främja en god och långsiktigt hållbar avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och av-
loppsverksamhet. 
 
Borås Elnät AB 
Det grundläggande motivet för Borås Stad att äga bolaget är att trygga en viktig infrastruktur för 
kommuninvånarna. Syftet med bolaget är att främja distribution av el samt utbyggnad av data-
kommunikation inom Borås Stad.  
 
Borås Djurpark AB 
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Borås Stad driva djurpark och i samband därmed 
idka annan besöksstimulerande verksamhet. 
 
Borås kommuns Parkerings AB 
Syftet med bolagets verksamhet är att utveckla parkeringsverksamheten och verka för goda par-
keringsmöjligheter. 
 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag 
Syftet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla lämpliga industrilokaler för näringslivets be-
hov samt utbildningslokaler. Bolaget ska kunna vara en aktör i den kommunala exploaterings-
verksamheten.  
 
BoråsBorås TME AB 
Bolagets syfte är att verka för att Borås framstår och upplevs som en mycket attraktiv stad att be-
söka för turism, möten och evenemang. Bolaget ägs till 9 % av Borås Näringslivs Ekonomisk 
Förening.  
 
Akademiplatsen AB 
Bolagets syfte är att driva och utveckla området kring Akademiplatsen. Bolaget ska ha en samord-
nande funktion för Borås Kongress och arbeta med ett centrum, Textile Fashion Center. Bolaget 
ska samverka för att attrahera möten, besökare, skapa tillväxt, initiera förnyelse och företagsut-
veckling.  
 
Inkubatorn i Borås AB 
Syftet med bolagets verksamhet är att främja skapandet av fler företag i Boråsregionen. 
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Bostadsbolagen 
 
AB Bostäder i Borås 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad.  
 
Fristadbostäder AB 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad (Fristad med omnejd). 
 
AB Sandhultsbostäder 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad (Sandhult, Sjömarken och Sandared). 
 
AB Toarpshus 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad (Dalsjöfors, Gånghester, Målsryd, Aplared, Dannike och 
Rångedala).  
 
Viskaforshem AB 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 
främja bostadsförsörjningen i Borås Stad (Viskafors, Rydboholm och Svaneholm). 
 
Förbunden 
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med syfte att driva räddnings-
tjänsten i en gemensam organisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, Svenljunga, Tra-
nemo och Ulricehamn. Borås Stads ägarandel är 50 %. 
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är ett samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, 
Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är 
adjungerad till förbundet. Förbundet ska stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig till-
växtregion, stödja kommunerna i deras samverkan samt samverka med nationella organ liksom 
Västra Götalandsregionen. Borås Stads ägarandel är 55 %.   
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk 
ställning 
 
 
Den övergripande finansiella strategin 
 
Borås Stads övergripande finansiella mål är att soliditeten, med det menas den del av kommunens 
tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till ca 80 %. Soliditetens utveckling beror 
på två faktorer, dels det årliga resultatet, dels tillgångsökningen. Soliditeten sjunker om tillgång-
arna ökar i snabbare takt än det egna kapitalet. En sänkt soliditet innebär en ökad lånefinansiering 
och på sikt högre finansiella kostnader. En ökad soliditet innebär å andra sidan en ökad internfi-
nansiering av tillgångarna och lägre finansiella kostnader. En balanserad finansiell utveckling för-
utsätter en bibehållen relation mellan det egna kapitalet och tillgångarna. Sambandet mellan resul-
tat, tillgångsökning och soliditet illustreras i nedanstående bild. 
 

 
 
Konkret innebär soliditetsmålet vid en normal investeringsvolym, att 80 % av den årliga tillgångs-
ökningen finansieras internt med överskott från verksamheten (resultat + avskrivningar) och res-
terande 20 % med externa medel, dvs med lån. Med hänsyn till det årliga investeringsbehov som 
normalt finns, krävs därför för en balanserad finansiell utveckling att resultatet upprätthålls på en 
acceptabel nivå. Ger inte verksamheten ett överskott att användas till intern finansiering av netto-
investeringarna eller annan ökning av tillgångarna, tvingas kommunen till en allt högre lånefinan-
siering med ökad belastning i form av ökade finansiella kostnader. Då kommunala investeringar 
normalt inte ger någon ekonomisk avkastning som kan användas för att betala dessa kostnadsök-
ningar, leder detta så småningom till att det ekonomiska utrymmet för den egentliga verksam-
heten minskar. Ett effektivare utnyttjande av befintliga investeringar och en minskad kapitalan-
vändning reducerar istället resultatkravet, och skapar därmed utrymme för ökade verksamhets-
kostnader. En huvudpunkt i den finansiella strategin är därför att genom en kontrollerad tillväxt 
och en hög effektivitet i resursanvändningen minimera det kapital som används i verksamheten. 
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Finansiella mål 
 
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag  
 Bokslut Bokslut Bokslut  
 2017 2018 2019 Mål 

Årets resultat, mnkr 198 318 99  
     
Årets resultat/skatteintäkter och gene-
rella statsbidrag, % 3,3 5,1 1,5 2-3% 
 
 
Att resultatet över tiden bör uppgå till lägst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag är för 
Borås del grunden till ”God ekonomisk hushållning”. Målet innebär ett resultat som är ca 125 
mnkr. Detta resultat behövs för att kunna finansiera nödvändiga investeringar utan att behöva 
låna till hela utgiften och ha en fallhöjdsmarginal vid oförutsedda händelser. En annan viktig 
aspekt tidigare år har varit pensionsskulden intjänad t o m 1997 som enligt redovisningslagen inte 
skall upptas i balansräkningen. För Borås del har den årliga skulduppräkningen tidigare normalt 
inneburit en årlig ökning. Utvecklingen nu är att skulden är på väg att plana ut eller minska när de 
årliga utbetalningarna ökar i högre takt. Under 2019 ökade pensionsskulden med 23 mnkr inklu-
sive frivilliga återstående avsättningar i balansräkningen. Under åren 2004 - 2018 har sammanlagt 
832 mnkr avsatts för att möta ökade pensionskostnader ur ansvarsförbindelsen. Avsättningarna 
följer pensionsstrategin som syftar till att få en jämnare och mer förutsägbar belastning på resulta-
tet. 
 
Soliditet 

 Bokslut Bokslut Bokslut  
 2017 2018 2019 Mål 

Soliditet, % 72,0 73,8 71,7  

Tillgångsförändring, mnkr 40 269 338  

Förändring av eget kapital mnkr 198 318 99  

Självfinansiering av tillgångsförändring, % 100 100 29 80-100 
 
Det andra övergripande finansiella målet är att soliditeten, med det menas den del av kommunens 
tillgångar som finansieras med egna medel, skall uppgå till 80 %. För att nå dit behöver självfinan-
sieringen av tillgångsökningen ligga över gällande soliditetsnivå. Både 2017 och 2018 men ej 2019 
uppnåddes detta tack vare en tillräckligt hög resultatnivå i förhållande till tillgångsförändringen. 
Om pensionsåtagandena inom linjen läggs in i balansräkningen sjunker kommunens soliditet från 
72 % till 52 %.   
 
Finansiell analys av Borås Stad 
Borås Stads finansiella analys utgår från den s k RK-modellen som utvecklats av Kommunforsk-
ning i Västsverige. Modellen bygger på fyra aspekter som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv 
när kommunens ekonomi skall bedömas. Syftet med modellen är att genom analys av de fyra 
aspekterna på ett sammanhållet sätt kunna beskriva och identifiera kommunens finansiella styrkor 
och svagheter. Grundfrågan som ställs är om Borås Stad har en god ekonomisk hushållning eller 
ej. Var och en av de fyra aspekterna analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal. I ana-
lysen har koncernbanken exkluderats för att få en mer rättvisande bild. Bolagens kortfristiga upp-
låning och förmedlade lån via kommunen är därför ej medräknade.  
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sieringen av tillgångsökningen ligga över gällande soliditetsnivå. Både 2017 och 2018 men ej 2019 
uppnåddes detta tack vare en tillräckligt hög resultatnivå i förhållande till tillgångsförändringen. 
Om pensionsåtagandena inom linjen läggs in i balansräkningen sjunker kommunens soliditet från 
72 % till 52 %.   
 
Finansiell analys av Borås Stad 
Borås Stads finansiella analys utgår från den s k RK-modellen som utvecklats av Kommunforsk-
ning i Västsverige. Modellen bygger på fyra aspekter som är viktiga ur ett finansiellt perspektiv 
när kommunens ekonomi skall bedömas. Syftet med modellen är att genom analys av de fyra 
aspekterna på ett sammanhållet sätt kunna beskriva och identifiera kommunens finansiella styrkor 
och svagheter. Grundfrågan som ställs är om Borås Stad har en god ekonomisk hushållning eller 
ej. Var och en av de fyra aspekterna analyseras med hjälp av ett antal finansiella nyckeltal. I ana-
lysen har koncernbanken exkluderats för att få en mer rättvisande bild. Bolagens kortfristiga upp-
låning och förmedlade lån via kommunen är därför ej medräknade.  
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Resultat 

 
Resultat 

    

 2016 2017 2018 2019 

Årets resultat, mnkr 118 198 318 99 

Årets resultat/eget kapital, % 2,7 4,3 6,4 1,9 

Årets resultat/skatteintäkter, % 2,0 3,3 5,1 1,5 
 

 
 
 
 
 
Resultaten under 2016-2019 har varit positiva varje år men på en varierad nivå. Borås Stad har 
under perioden mestadels haft goda resultat som är inom eller bättre än de finansiella målen.  
Skatteunderlagen har under perioden utvecklats bra men ökningstakten ser nu ut att avta. Detta 
tillsammans med relativt låga pris- och måttliga personalkostnadsökningar har sammantaget hit-
tills givet goda resultat i Borås och även hela kommunsektorn. Realisationsvinster som normalt 
inte är budgeterade har genomgående bidragit till Borås Stad resultat men för 2019 i lägre grad än 
tidigare. 
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Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, % 

 2016 2017 2018 2019 

Nettokostnader 93,9 93,9 92,7 95,2 

Avskrivningar 4,6 3,6 3,7 4,1 

Finansnetto -0,6 -0,7 -1,5 -0,9 

 98,0 96,7 94,9 98,5 
 

 
 
En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än 
vad den främsta inkomstkällan skatteintäkter och generella statsbidrag gör. För Borås del har net-
tokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag under perioden 2016-2019 mesta-
dels legat bättre eller i linje med den finansiella målsättningen. Finansnettot tar inte längre några 
skatteintäkter i anspråk utan bidrar till ett ökat verksamhetsutrymme. Kommunens goda resultat-
utveckling de senaste åren och än så länge ingen låneskuld inom nämndverksamheten innebär 
lägre finansiella kostnader och lägre finansiell risk. Totalt tog de löpande utgifterna inkl. finans-
nettot i anspråk 98,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket dock är sämre än det fi-
nansiella målet och beror främst på en för hög kostnadsnivå hos våra nämnder.  
 
 
Investeringsandel, % 

 2016 2017 2018 2019 

Nettoinvesteringar/nettokostnader 5,8 8,7 14,2 10,1 

Nettoinvesteringar/avskrivningar 117 229 361 232 
 
Investeringsvolymen är en viktig faktor för bedömning av kommunens ekonomiska utveckling. 
Nettoinvesteringarna har under 2019 uppgått till 620 (821) mnkr vilket är 10,1 (14,2) % av netto-
kostnaderna. Detta är lägre än förra året och beror på en mer måttlig investeringsnivå som för-
väntas bestå de kommande åren.  
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Andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, % 

 2016 2017 2018 2019 

Nettokostnader 93,9 93,9 92,7 95,2 

Avskrivningar 4,6 3,6 3,7 4,1 

Finansnetto -0,6 -0,7 -1,5 -0,9 

 98,0 96,7 94,9 98,5 
 

 
 
En viktig förutsättning för en god ekonomi är att verksamhetens nettokostnader inte ökar mer än 
vad den främsta inkomstkällan skatteintäkter och generella statsbidrag gör. För Borås del har net-
tokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag under perioden 2016-2019 mesta-
dels legat bättre eller i linje med den finansiella målsättningen. Finansnettot tar inte längre några 
skatteintäkter i anspråk utan bidrar till ett ökat verksamhetsutrymme. Kommunens goda resultat-
utveckling de senaste åren och än så länge ingen låneskuld inom nämndverksamheten innebär 
lägre finansiella kostnader och lägre finansiell risk. Totalt tog de löpande utgifterna inkl. finans-
nettot i anspråk 98,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag vilket dock är sämre än det fi-
nansiella målet och beror främst på en för hög kostnadsnivå hos våra nämnder.  
 
 
Investeringsandel, % 

 2016 2017 2018 2019 

Nettoinvesteringar/nettokostnader 5,8 8,7 14,2 10,1 

Nettoinvesteringar/avskrivningar 117 229 361 232 
 
Investeringsvolymen är en viktig faktor för bedömning av kommunens ekonomiska utveckling. 
Nettoinvesteringarna har under 2019 uppgått till 620 (821) mnkr vilket är 10,1 (14,2) % av netto-
kostnaderna. Detta är lägre än förra året och beror på en mer måttlig investeringsnivå som för-
väntas bestå de kommande åren.  

98,0

96,7

94,9

98,5

93,0

94,0

95,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

2016 2017 2018 2019

%

Verksamhetens nettokostnader inkl finansnetto 
- andel av skatteintäkter och generella statsbidrag

19

Genomsnittligt under perioden har nettoinvesteringarna årligen i genomsnitt legat på ca 560 
mnkr. Under den kommande 3-års-perioden beräknas nettoinvesteringarna uppgå till ca 650 
mnkr årligen. 
 
Ett annat mått är hur nettoinvesteringarna förhåller sig till avskrivningarna. För att bibehålla an-
läggningstillgångarnas värde behöver nettoinvesteringarna över tiden vara minst lika stora eller 
något högre än avskrivningarna. För Borås del har nettoinvesteringarna årligen i genomsnitt legat 
på ca 235 % av avskrivningarna. 
 
 
Finansiering av nettoinvesteringarna 

 2016 2017 2018 2019 

Överskott från verksamheten, mnkr 476 245 262 321 

Årets nettoinvesteringar, mnkr 314 495 821 620 

Självfinansieringsgrad, % 152 49 32 52 
 

 
 
Nettoinvesteringarna uppgick under 2019 till 620 mnkr. Samtidigt tillfördes kassaflöde från den 
löpande verksamheten med netto 321 mnkr. Självfinansieringsgraden uppgick till 52 % vilket in-
nebär att nettoinvesteringarna inte har kunnat finansieras med egna medel från den löpande verk-
samheten i enlighet med målet på 80%. Värden under 100 % innebär att nettoinvesteringarna 
måste finansieras med andra medel ex. extern upplåning eller försäljning av fastigheter/mark. 
Den största anledningen att vi inte uppnår målet under 2019 är en resultatnivå som inte fullt ut 
klarar av att finansiera nettoinvesteringarna i enlighet med våra finansiella mål. Denna balans be-
höver upprätthållas framöver om vi skall undvika en skuldsättning med anledning av investerings-
nivån. 
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Kapacitet 

 
Soliditet 

 2016 2017 2018 2019 

Soliditet, % 69,4 72,0 73,8 71,7 

Tillgångsförändring, mnkr 464 40 269 338 

Förändring av eget kapital mnkr 118 198 318 99 

Självfinansiering av tillgångsförändring, % 26 100 100 29 
 

 
 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Den visar hur mycket av till-
gångarna som har finansierats med egna medel. Soliditeten har under perioden legat på ca 72 % 
vilket är en relativt hög nivå. Under 2019 minskade soliditeten med 1,9 % -enheter. Kommunens 
övergripande långsiktiga finansiella mål är att soliditeten skall uppgå till 80 %. Om hela pensions-
skulden inkl. ansvarsförbindelsen teoretiskt läggs in i balansräkningen uppgår soliditeten till 52%. 
 
Skuldsättningsgrad, % 

 2016 2017 2018 2019 

Total skuldsättningsgrad 31 28 26 28 

- varav kortfristiga skulder  19 19 17 20 

- varav långfristiga skulder  0 0 0 0 

- varav avsättningar 12 9 9 8 
 
Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgångarna 
som finansierats med främmande kapital. Skuldsättningsgraden har minskat under perioden och 
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Kapacitet 

 
Soliditet 

 2016 2017 2018 2019 

Soliditet, % 69,4 72,0 73,8 71,7 

Tillgångsförändring, mnkr 464 40 269 338 

Förändring av eget kapital mnkr 118 198 318 99 

Självfinansiering av tillgångsförändring, % 26 100 100 29 
 

 
 
Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella styrka. Den visar hur mycket av till-
gångarna som har finansierats med egna medel. Soliditeten har under perioden legat på ca 72 % 
vilket är en relativt hög nivå. Under 2019 minskade soliditeten med 1,9 % -enheter. Kommunens 
övergripande långsiktiga finansiella mål är att soliditeten skall uppgå till 80 %. Om hela pensions-
skulden inkl. ansvarsförbindelsen teoretiskt läggs in i balansräkningen uppgår soliditeten till 52%. 
 
Skuldsättningsgrad, % 

 2016 2017 2018 2019 

Total skuldsättningsgrad 31 28 26 28 

- varav kortfristiga skulder  19 19 17 20 

- varav långfristiga skulder  0 0 0 0 

- varav avsättningar 12 9 9 8 
 
Den andra sidan av soliditeten är skuldsättningsgraden som beskriver hur stor del av tillgångarna 
som finansierats med främmande kapital. Skuldsättningsgraden har minskat under perioden och 
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det beror till stor del på att den frivilliga avsättningen till pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-
12-31 minskat tack vare inlösen. De långfristiga skulderna är fortsatt 0. 
 
Risk 
 

Likviditet 

 2016 2017 2018 2019 

Kassalikviditet, % 145 113 130 98 

Rörelsekapital, mnkr 808 388 515 169 
 
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 uppgår i bokslut 2019 till 98 (130) %. Kassalikviditet under 
100 % innebär att de kortfristiga skulderna överstiger omsättningstillgångarna. Inom internban-
ken kan både kommunen och de kommunala företagen tillgodose behovet av kortfristig och lång-
fristig finansiering genom att utnyttja den gemensamma likviditeten. Kommunen har genom goda 
resultat de senaste åren en tillräckligt egen likviditet. Denna är just nu externt ränteplacerad på 
marknaden och som pensionsinlösen Tidigare utlånades stor del av den egna likviditeten till de 
kommunala bolagen men under rådande omständigheter om bolagen får avdragsrätt för dessa 
räntor gäller detta upplägg.  
 
 
Extern upplåning 

 2016 2017 2018 2019 

Total låneskuld, mnkr 0 0 0 0 
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Kommunens externa låneskuld exklusive förmedling av lån till de kommunala företagen och 
andra har sedan mitten av 1990-talet minskat från 600 mnkr till att i dag vara helt amorterad. Ef-
fekten visar sig på finansnettot som fr o m 2001 är positivt. Kommunen har således för egen del 
ingen exponerad risk för valutakurs- eller ränteförändringar. 
 
Pensionsåtagande     

 2016 2017 2018 2019 

Avtalspension som kortfristig skuld, mnkr 152 158 154 158 

Avsättning för pensioner, mnkr 630 488 452 405 

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

1 286 1 092 1 106 1 129 

Visstidspensioner inom linjen, mnkr 4 7 8 8 

Löneskatt på pensionsåtaganden; mnkr 503 423 417 412 

Total pensionsskuld. mnkr 2 576 2 169 2 137 2 112 

Pensionsåtagande per invånare, tkr 23,4 19,5 19,0 18,7 

Soliditet inkl. samtliga pensionsåtaganden % 44,3 50,8 53,3 51,7 
 
En ytterligare riskfaktor för kommunens ekonomi är de åtaganden/förpliktelser som inte syns i 
den direkta redovisningen. Inom linjen till balansräkningen tas bl.a. upp den del av pensionsskul-
den som intjänats t o m 1997-12-31. I bokslut 2019 beräknas skulden till 1 129 (1 106) mnkr när 
egna avsättningar för framtida utbetalningar avräknats. Skulden som finansieras genom årliga ut-
betalningar som belastar resultaträkningen har för sjätte året i följd substantiellt minskat oräknat 
tidigare regeleffekter eller frivillig inlösen som påverkat skuldens storlek. Minskningen är 76 mnkr 
och beror på att den indexerade uppräkningen av skulden är mindre än effekten av att skulden 
minskar på grund av att fler går i pension eller avlider. Kommunens totala pensionsåtagande inkl. 
särskild löneskatt uppgår till 2 112 (2 137) mnkr eller 18,7 (19,0) tkr/invånare. Om pensionsåta-
gandena inom linjen läggs in i balansräkningen sjunker kommunens soliditet från 72 % till 52 %.  
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Kommunens externa låneskuld exklusive förmedling av lån till de kommunala företagen och 
andra har sedan mitten av 1990-talet minskat från 600 mnkr till att i dag vara helt amorterad. Ef-
fekten visar sig på finansnettot som fr o m 2001 är positivt. Kommunen har således för egen del 
ingen exponerad risk för valutakurs- eller ränteförändringar. 
 
Pensionsåtagande     

 2016 2017 2018 2019 

Avtalspension som kortfristig skuld, mnkr 152 158 154 158 

Avsättning för pensioner, mnkr 630 488 452 405 

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

1 286 1 092 1 106 1 129 

Visstidspensioner inom linjen, mnkr 4 7 8 8 

Löneskatt på pensionsåtaganden; mnkr 503 423 417 412 

Total pensionsskuld. mnkr 2 576 2 169 2 137 2 112 

Pensionsåtagande per invånare, tkr 23,4 19,5 19,0 18,7 

Soliditet inkl. samtliga pensionsåtaganden % 44,3 50,8 53,3 51,7 
 
En ytterligare riskfaktor för kommunens ekonomi är de åtaganden/förpliktelser som inte syns i 
den direkta redovisningen. Inom linjen till balansräkningen tas bl.a. upp den del av pensionsskul-
den som intjänats t o m 1997-12-31. I bokslut 2019 beräknas skulden till 1 129 (1 106) mnkr när 
egna avsättningar för framtida utbetalningar avräknats. Skulden som finansieras genom årliga ut-
betalningar som belastar resultaträkningen har för sjätte året i följd substantiellt minskat oräknat 
tidigare regeleffekter eller frivillig inlösen som påverkat skuldens storlek. Minskningen är 76 mnkr 
och beror på att den indexerade uppräkningen av skulden är mindre än effekten av att skulden 
minskar på grund av att fler går i pension eller avlider. Kommunens totala pensionsåtagande inkl. 
särskild löneskatt uppgår till 2 112 (2 137) mnkr eller 18,7 (19,0) tkr/invånare. Om pensionsåta-
gandena inom linjen läggs in i balansräkningen sjunker kommunens soliditet från 72 % till 52 %.  
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Borgensåtagande     

 2016 2017 2018 2019 

Borgensåtagande, mnkr 448 456 469 543 

Borgensåtagande per invånare, tkr 4,1 4,1 4,2 4,8 
 
En annan post som redovisas inom linjen är kommunens borgensåtaganden där det allra största 
engagemanget avser moderbolaget i stadshuskoncernen Borås Stadshus AB`s externa lån på 195 
mnkr. Andra större poster är Borås Arena 156 mnkr och den kooperativa hyresrättsföreningen 
Skogslid 56 mnkr. Borgensåtagandet per invånare har sjunkit från 10,1 tkr till 4,8 tkr de senaste 
10 åren. I takt med att internbanken övertagit de kommunala bolagens direkta upplåning från lån-
givarna har också borgensåtagandena kunnat avvecklas. Den faktiska lånerisken kvarstår dock. 
 
 
Kontroll 
 
 
Budgetavvikelse, mnkr 

 2016 2017 2018 2019 

Kommunen -6 +22 -87 -5 

Nämnder/förvaltningar -14 +75 -67 -119 

Nettokostnadsutveckling nämnderna, % 3,3 3,6 6,8 4,8 
 
En grundläggande förutsättning för att uppnå en god ekonomi och tillfredsställande kontroll över 
verksamheten är att nämnderna klarar av att bedriva sin verksamhet inom tilldelade kommunbi-
drag. Tabellen ovan beskriver budgetavvikelsen dels för kommunen som helhet i form av resultat 
efter finansnetto exklusive realisationsvinster och dels nämndernas utfall i förhållande till kom-
munbidraget. Kommunen som helhet har under perioden i stort sett haft positiva budgetavvikel-
ser. För 2018 redovisades en budgetavvikelse på -87 mnkr efter finansnetto och beror på frivillig 
avsättning till pensionsskulden med 100 mnkr.  
 
Nämnderna har i början av perioden i stort sett redovisat positiva avvikelser jämfört med tillde-
lade kommunbidrag. Trenden bröts 2018 och för 2019 redovisas en stor negativ avvikelse jämfört 
med kommunbidraget på -119 mnkr. Underskotten står främst att finna inom den sociala sektorn 
men även gymnasieverksamheten och lokalförsörjningsverksamheten uppvisar negativa resultat 
för 2019. Här ingår även obudgeterade kostnader för sanering och rivning av Gässlösa avloppsre-
ningsverk. Handlingsplaner för underskottsverksamheterna är framtagna och kommer att följas 
upp noggrant under 2020. 
 
Avslutande kommentarer 
Borås Stad kan för 2019 uppvisa ett positivt ekonomiskt resultat på +99 mnkr vilket dock är un-
der vårt finansiella mål. Inom resultatet redovisar nämnderna ett stort underskott på i storleks-
ordningen -120 mnkr. Detta är en klar försämring jämfört med förra årets utfall och ej tillfreds-
ställande i en period framöver med snävare marginaler. Nivån måste ned avsevärt de kommande 
åren då skatteunderlaget förväntas att ligga på en lägre nivå. Den främsta orsaken till att det ändå 
blev ett acceptabelt resultat för staden som helhet är obudgeterade realisationsvinster vid mark-
försäljningar och ett bättre finansnetto som bl.a. beror på avyttring och värdering av räntefonder. 
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Dessutom har skatter och generella statsbidrag gett ett bättre utfall än vad som förutsågs vid bud-
getens antagande. 
 
Under 2013 tog Kommunfullmäktige beslut om att inrätta Resultatutjämningsreserv RUR. Vid 
utgången av 2018 uppgick Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. I bokslut 2019 kommer 
Borås inte att sätta av något ytterligare till RUR. Bedömningen är att den nuvarande nivån är till-
räcklig. Kommunfullmäktiges regelverk anger att RUR får användas om skatteunderlaget är på en 
låg nivå. Detta förhållande kommer att gälla under 2020. 
 
Borås Stad har en pensionsskuld inom linjen på 1 186 (1 262) mnkr kr exkl. löneskatt som finan-
sieras med årliga utbetalningar som belastar resultaträkningen. Dessa utbetalningar förväntas att 
öka framöver i takt med stora pensionsavgångar. Sammantaget har Borås Stad gjort avsättningar 
på 832 mnkr till pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-12-31. Under 2019 genomfördes den sen-
aste inlösen genom försäkring hos KPA. Efter det återstår ingen egen avsättning till pensions-
skulden i kommunens balansräkning förutom reservering för indexering av inlösen på 57 mnkr 
innan överskottsfonden från försäkringen kan tas i anspråk. Avsättningarna och inlösen av delar 
av pensionsskulden har hållit nere de löpande årliga utbetalningarna av pensioner. Nivå under 
2019 ligger på samma nivå som 2011, ca 95 mnkr exkl. löneskatt. 
 
Kommunens kostnadsutveckling har legat på en fortsatt hög nivå under 2019 utifrån en redan 
hög nivå året innan. Nämndernas nettokostnader har ökat med 4,8 % att jämföras med 6,8 % un-
der 2018. Inför 2020 är det viktigt att verksamheterna har balans i ekonomin vilket är nödvändigt 
då marginalerna är knappare i en avtagande konjunktur. Under den senaste treårsperioden har 
skatter och generella statsbidrag för Borås del ökat med i genomsnitt ca 4 %. En av anledning-
arna till den höga nivån de senaste åren beror på en ökad statsbidragsnivå bl.a. byggbonus och 
flyktingstatsbidrag men givetvis också en högkonjunktur som nu verkar plana ut.  
 
Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR pekar på en ökningstakt på i genomsnitt 3,1 % 
de kommande 3 åren med en tydlig nedgång redan fr.o.m. 2020. En stor osäkerhet och förmodad 
effekt av coronaviruset måste också beaktas och kommer med största rimlighet att påverka skat-
teunderlaget negativt. Skatteunderlagsnivån oaktat andra omständigheter är klart lägre än tidigare 
men som tillsammans med Resultatutjämningsreserven RUR ändå kan utgöra rimliga förutsätt-
ningar för en bra verksamhet som kan hållas nära våra finansiella mål. Enligt prognoserna är det 
möjligt att ta i anspråk RUR fr.o.m. 2020 då skatteunderlaget ligger 1,1 % under snittet för de 
senaste 10 åren. För 2021 är prognosen en avvikelse på 1,0 % Detta får hanteras i budgetproces-
sen inför 2021 års budget.  
 
Kommunen har oaktat detta de senaste åren arbetet mycket med s k ”early warnings” och täta 
rapporteringar till kommunledningen för att ha snabb information om den ekonomiska utveckl-
ingen hos verksamheten. Detta är nödvändigt för att kunna möta både inkomstminskningar och 
om kostnaderna i verksamheten drar i väg. Den viktigaste förutsättningen för att lyckas med detta 
är ett tydligt ledarskap, kostnadsmedvetenhet, en samsyn när det gäller det ekonomiska läget och 
att inse vikten av att sätta in åtgärder i tid för att undvika drastiska oplanerade kostnadsnedskär-
ningar. Sammantaget har åtgärderna bidragit till att Borås har en ekonomi, om än ansträngd, i 
ordning inför 2020 vilket ger en stabil plattform inför framtiden. En stor del i den ekonomiska 
framgången är att budgeten till varje krona inte är ianspråktagen till planerad verksamhet. Både 
centralt och på nämndnivå har det avsatts buffertar för att kunna möta oförutsedda händelser. 
Detta gör ekonomin mindre känslig för förändringar. Oplanerade kostnadsökningar eller intäkts-
minskningar kan då hanteras utan att stora ingrepp i verksamheten måste göras.  
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Dessutom har skatter och generella statsbidrag gett ett bättre utfall än vad som förutsågs vid bud-
getens antagande. 
 
Under 2013 tog Kommunfullmäktige beslut om att inrätta Resultatutjämningsreserv RUR. Vid 
utgången av 2018 uppgick Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. I bokslut 2019 kommer 
Borås inte att sätta av något ytterligare till RUR. Bedömningen är att den nuvarande nivån är till-
räcklig. Kommunfullmäktiges regelverk anger att RUR får användas om skatteunderlaget är på en 
låg nivå. Detta förhållande kommer att gälla under 2020. 
 
Borås Stad har en pensionsskuld inom linjen på 1 186 (1 262) mnkr kr exkl. löneskatt som finan-
sieras med årliga utbetalningar som belastar resultaträkningen. Dessa utbetalningar förväntas att 
öka framöver i takt med stora pensionsavgångar. Sammantaget har Borås Stad gjort avsättningar 
på 832 mnkr till pensionsskulden intjänad t.o.m. 1997-12-31. Under 2019 genomfördes den sen-
aste inlösen genom försäkring hos KPA. Efter det återstår ingen egen avsättning till pensions-
skulden i kommunens balansräkning förutom reservering för indexering av inlösen på 57 mnkr 
innan överskottsfonden från försäkringen kan tas i anspråk. Avsättningarna och inlösen av delar 
av pensionsskulden har hållit nere de löpande årliga utbetalningarna av pensioner. Nivå under 
2019 ligger på samma nivå som 2011, ca 95 mnkr exkl. löneskatt. 
 
Kommunens kostnadsutveckling har legat på en fortsatt hög nivå under 2019 utifrån en redan 
hög nivå året innan. Nämndernas nettokostnader har ökat med 4,8 % att jämföras med 6,8 % un-
der 2018. Inför 2020 är det viktigt att verksamheterna har balans i ekonomin vilket är nödvändigt 
då marginalerna är knappare i en avtagande konjunktur. Under den senaste treårsperioden har 
skatter och generella statsbidrag för Borås del ökat med i genomsnitt ca 4 %. En av anledning-
arna till den höga nivån de senaste åren beror på en ökad statsbidragsnivå bl.a. byggbonus och 
flyktingstatsbidrag men givetvis också en högkonjunktur som nu verkar plana ut.  
 
Den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR pekar på en ökningstakt på i genomsnitt 3,1 % 
de kommande 3 åren med en tydlig nedgång redan fr.o.m. 2020. En stor osäkerhet och förmodad 
effekt av coronaviruset måste också beaktas och kommer med största rimlighet att påverka skat-
teunderlaget negativt. Skatteunderlagsnivån oaktat andra omständigheter är klart lägre än tidigare 
men som tillsammans med Resultatutjämningsreserven RUR ändå kan utgöra rimliga förutsätt-
ningar för en bra verksamhet som kan hållas nära våra finansiella mål. Enligt prognoserna är det 
möjligt att ta i anspråk RUR fr.o.m. 2020 då skatteunderlaget ligger 1,1 % under snittet för de 
senaste 10 åren. För 2021 är prognosen en avvikelse på 1,0 % Detta får hanteras i budgetproces-
sen inför 2021 års budget.  
 
Kommunen har oaktat detta de senaste åren arbetet mycket med s k ”early warnings” och täta 
rapporteringar till kommunledningen för att ha snabb information om den ekonomiska utveckl-
ingen hos verksamheten. Detta är nödvändigt för att kunna möta både inkomstminskningar och 
om kostnaderna i verksamheten drar i väg. Den viktigaste förutsättningen för att lyckas med detta 
är ett tydligt ledarskap, kostnadsmedvetenhet, en samsyn när det gäller det ekonomiska läget och 
att inse vikten av att sätta in åtgärder i tid för att undvika drastiska oplanerade kostnadsnedskär-
ningar. Sammantaget har åtgärderna bidragit till att Borås har en ekonomi, om än ansträngd, i 
ordning inför 2020 vilket ger en stabil plattform inför framtiden. En stor del i den ekonomiska 
framgången är att budgeten till varje krona inte är ianspråktagen till planerad verksamhet. Både 
centralt och på nämndnivå har det avsatts buffertar för att kunna möta oförutsedda händelser. 
Detta gör ekonomin mindre känslig för förändringar. Oplanerade kostnadsökningar eller intäkts-
minskningar kan då hanteras utan att stora ingrepp i verksamheten måste göras.  
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Nyckeln till en fortsatt god ekonomi för Borås är att bibehålla en uthållig resultatnivå och en in-
vesteringsnivå som dels klarar reinvesteringsbehovet och dels inte genererar en alltför stor till-
gångsökning. Borås Stad har haft en positiv befolkningsutveckling med i genomsnitt ca 1 250 
personer årligen motsvarande 1,2 % de senaste 5 åren. Ökningen har medfört att efterfrågan på 
kommunens tjänster ökat och därmed också kostnaderna. Det är därför en stor utmaning för 
Borås att se till att verksamhetens nettokostnader relativt sett inte ökar mer än vad skatteintäk-
terna bär. 
 
 
Finansiell riskhantering 
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker, dels i form 
av operativa risker.  
 
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast mot en 
ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar. Risken hanteras genom av Kommunstyrelsen 
beslutade riskmandat för kapitalbindning. 
 
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar kommun-
koncernens finansnetto negativt. Risken hanteras genom av Kommunstyrelsen beslutade risk-
mandat för räntebindning och ränteförfall. Den del av ränterisken som har hanterats med rän-
teswappar har för hela kommunkoncernen inneburit en ökad räntekostnad under året med 33,3 
mnkr (48,5 mnkr) jämfört med helt rörlig ränta. Det motsvarar en ökad räntesats på cirka 1,0 % 
(0,72 %).  
 
Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som avtalet inne-
bär. Risken hanteras genom KS: beslutade riskmandat för derivatinstrument. 
 
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av valutakursförändringar. 
I finansverksamheten uppkommer valutarisker om upplåning eller placering sker i utländsk valuta. 
Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart valutasäkras. Internbanken har per 2019-12-31 
inga valutarisker. 
 
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna processer, fel 
orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa riskerna begränsas av in-
tern kontroll, uppföljning och rapportering. 
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Händelser av väsentlig betydelse 
 
Kommunen 
Årets resultat för kommunen blev +99 mnkr vilket är 19 mnkr bättre än budget. De främsta orsa-
kerna till att det blev en positiv avvikelse trots relativt stora underskott för våra nämnder år reali-
sationsvinster på 24 mnkr vid markförsäljningar och ett bättre finansnetto som bl.a. beror på 
avyttring och värdering av räntefonder. Dessutom har skatter och generella statsbidrag gett ett 
bättre utfall än vad som förutsågs vid budgetens antagande. Nämndernas kostnadsutveckling har 
legat på en fortsatt hög 4,8 (6,8)% nivå. De senaste årens positiva utveckling för nämnderna bröts 
förra året och gav under 2019 ett resultat på -119 (-67) mnkr jämfört med tilldelade kommunbi-
drag. Underskotten står främst att finna inom den sociala sektorn men även gymnasieverksam-
heten och lokalförsörjningsverksamheten uppvisar negativa resultat för 2019. Här ingår även 
kostnader för sanering och rivning av Gässlösa avloppsreningsverk.  
 
Investeringar 
Kommunens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 620 (821) mnkr. Nedan 
redovisas de större projekt som varit aktuella. Tidigare år har kommunen satsat betydande belopp 
på medfinansiering av infrastruktur. När ex. Trafikverket inte prioriterat för Boråsarna angelägna 
projekt såsom byggande av Riksväg 27, Förbifart Sjöbo samt viktiga gatu- och cykelvägar så har 
kommunen haft kapacitet att gå in med riktad finansiering. För 2019 skedde inga sådana medfinan-
sieringar.  
 
Större investeringsprojekt som är klara 2019                                                                                tkr                                                                           

Projekt Godkänd utgift Utfall 2019 Totalt utfall 

Göta förskola 39 240 4 425 38 389 

Tunnlandsgatans förskola 39 700 7 960 36 663 

Gånghesterskolan, ombyggnad 105 000 10 022 108 508 

Sven Erikssongymnasiet, ombyggnad 36 530 10 439 37 758 

Viskastrandsgymnasiet, ombyggnad 28 810 4 759 33 842 

Skogsfrugatan LSS-boende 18 000 3 561 18 020 

Gyllingtorpsgatan LSS-boende 17 000 5 012 17 639 

Stadsparksbadet renovering 93 300 7 757 97 782 

Scenteknik, Stadsteatern 72 000 2 550 82 583 
 
 
Tvister 
Borås Stad har en pågående rättstvist med ett företag angående återställningsarbeten för fiber-
dragningar i våra gator och vägar. Totalt fakturerat belopp kan bedömas till ca 72 Mkr inkl. moms 
varav kommunen reserverat 21 Mkr. 
Bolagen 
Borås Elnät AB har under året präglats av diskussioner om intäktsregleringen av elnätet, där Ener-
gimarknadsinspektionen har fastslagit en sänkt ram för intäktsnivån för 2020-2023 jämfört med 
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Händelser av väsentlig betydelse 
 
Kommunen 
Årets resultat för kommunen blev +99 mnkr vilket är 19 mnkr bättre än budget. De främsta orsa-
kerna till att det blev en positiv avvikelse trots relativt stora underskott för våra nämnder år reali-
sationsvinster på 24 mnkr vid markförsäljningar och ett bättre finansnetto som bl.a. beror på 
avyttring och värdering av räntefonder. Dessutom har skatter och generella statsbidrag gett ett 
bättre utfall än vad som förutsågs vid budgetens antagande. Nämndernas kostnadsutveckling har 
legat på en fortsatt hög 4,8 (6,8)% nivå. De senaste årens positiva utveckling för nämnderna bröts 
förra året och gav under 2019 ett resultat på -119 (-67) mnkr jämfört med tilldelade kommunbi-
drag. Underskotten står främst att finna inom den sociala sektorn men även gymnasieverksam-
heten och lokalförsörjningsverksamheten uppvisar negativa resultat för 2019. Här ingår även 
kostnader för sanering och rivning av Gässlösa avloppsreningsverk.  
 
Investeringar 
Kommunens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 620 (821) mnkr. Nedan 
redovisas de större projekt som varit aktuella. Tidigare år har kommunen satsat betydande belopp 
på medfinansiering av infrastruktur. När ex. Trafikverket inte prioriterat för Boråsarna angelägna 
projekt såsom byggande av Riksväg 27, Förbifart Sjöbo samt viktiga gatu- och cykelvägar så har 
kommunen haft kapacitet att gå in med riktad finansiering. För 2019 skedde inga sådana medfinan-
sieringar.  
 
Större investeringsprojekt som är klara 2019                                                                                tkr                                                                           

Projekt Godkänd utgift Utfall 2019 Totalt utfall 

Göta förskola 39 240 4 425 38 389 

Tunnlandsgatans förskola 39 700 7 960 36 663 

Gånghesterskolan, ombyggnad 105 000 10 022 108 508 

Sven Erikssongymnasiet, ombyggnad 36 530 10 439 37 758 

Viskastrandsgymnasiet, ombyggnad 28 810 4 759 33 842 

Skogsfrugatan LSS-boende 18 000 3 561 18 020 

Gyllingtorpsgatan LSS-boende 17 000 5 012 17 639 

Stadsparksbadet renovering 93 300 7 757 97 782 

Scenteknik, Stadsteatern 72 000 2 550 82 583 
 
 
Tvister 
Borås Stad har en pågående rättstvist med ett företag angående återställningsarbeten för fiber-
dragningar i våra gator och vägar. Totalt fakturerat belopp kan bedömas till ca 72 Mkr inkl. moms 
varav kommunen reserverat 21 Mkr. 
Bolagen 
Borås Elnät AB har under året präglats av diskussioner om intäktsregleringen av elnätet, där Ener-
gimarknadsinspektionen har fastslagit en sänkt ram för intäktsnivån för 2020-2023 jämfört med 
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perioden 2016-2019. Dessutom råder det en osäkerhet kring möjligheterna att använda outnyttjade 
intäkter från tidigare regleringsperioder. Beslutet kommer påverka bolagets intäkter kommande år. 
 
Investeringar 
Borås Energi och Miljö AB har under stora delar av året fortsatt investeringen i ett nytt kraftvär-
meverk på Sobacken som en del i EMC-projektet. Det nya avloppsreningsverket togs i drift un-
der 2018 och under hösten 2019 togs det nya kraftvärmeverket i full drift. Hela EMC invigdes of-
ficiellt i september 2019. Per 2019-12-31 hade EMC en upparbetad investeringsvolym på 3,5 mil-
jarder kronor, med en total investeringsbudget på 3,7 miljarder kronor. Bolagets arbete med att 
implementera EMC i den normala verksamheten pågår, och är central för bolagets fortsatta ut-
veckling. 
 
Borås kommuns Parkerings AB har driftsatt det nybyggda parkeringshuset Vulkanus med 303 p-
platser, som även ses som Borås första mobilitetshub.  
 
Borås Elnät AB har fortsatt utbyggnaden av ny elledningsinfrastruktur i form av en 130 kV-ring-
ledning för en tryggad elnätsinfrastruktur och en ny mottagningsstation har byggts.  
 
AB Bostäder i Borås har färdigställt nyproduktionen av två höghus med totalt 112 lägenheter på 
Hulta Torg med inflyttning i början på 2020. Dessutom har ombyggnationen av 33 lägenheter på 
Våglängdsgatan slutförts.  
 
AB Sandhultsbostäders nybyggnation av 60 lägenheter i Sjömarken har slutförts och inflyttning 
skedde i mars.  
 
I AB Toarpshus har byggnationen av 50 lägenheter i Dalsjöfors fortsatt, varav 26 lägenheter blev 
inflyttningsklara i september och resterande 24 lägenheter blir klara i april 2020.  
 
Viskaforshem AB har under året påbörjat uppförandet av 13 småhus på Källsprångsvägen i 
Viskafors. 
 
Nedskrivningar 
Det har varit stort fokus på värdering av bolagens anläggningstillgångar i bokslutet då många bo-
lag investerat kraftigt de senaste åren. De flesta bostadsbolagen har låtit göra en extern värdering 
av sina fastigheter under 2019 för att kunna jämföra bokfört värde med marknadsvärdet. Värde-
ringarna visade på ett nedskrivningsbehov av en fastighet i AB Sandhultsbostäder med 2,9 mnkr 
och av tre fastigheter i AB Bostäder i Borås med totalt 59 mnkr. Därutöver har Borås Elnät AB 
och Borås kommuns Parkerings AB gjort nedskrivningar utifrån nuvärdesberäkning av framtida 
kassaflöden. Detta avseende anläggningstillgångar kopplade till affärsområde Stadsnät med 25 
mnkr respektive p-huset Vulkanus med 19,7 mnkr. 
 
Tvister 
AB Bostäder i Borås blev under hösten stämda av den entreprenör som färdigställt ombyggnat-
ionen på Våglängdsgatan på grund av obetalda fakturor. Innan stämningen fördes en dialog med 
entreprenören med önskan om att få klarhet i projektets kostnader, men utan att nå framgång då 
entreprenören ville ha betalt före granskning. Ärendet kommer att avgöras av Borås Tingsrätt un-
der våren 2020.  
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Styrning och uppföljning av den kommunala verk-
samheten  
 
 
Kommunen 
 
Ett urval av våra verksamheter presenteras nedan: 

Kultur och fritid 
 

 

 

Händelser under året 

  
Flera internationella konst- och modeutställningar: Balenciaga, Master of Couture samt Gianni 
Versce Retrospective på Textilmuseet. Medusa, The Aalto Natives och Somewhere in Between 
visades på Borås Konstmuseum. 

Stadsteaterns nya scenteknik färdigställdes i början på året. 

Hässlehuset, med lokaler för kulturskoleverksamhet, bibliotek, öppen ungdomsverksamhet och 
medborgarservice, invigdes efter ombyggnation. 

Borås fick utmärkelsen "Årets Håll Sverige Rent - kommun" för femte året i rad. 

En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015 och avslu-
tades 2019. Projektet har tagit fram kunskapsmaterial som kan användas som basverktyg för 
breda målgrupper. 

Bibliotek
12%

Museer och konst
7%

Teater
6%

Kulturskola
8%

Idrottsanläggningar
24%

Bad
8%

Fritidsgårdar
8%

Förebyggande 
arb./folkhälsa

7%

Föreningsbidrag och 
kulturstöd

12%

Politik Adm och övrigt
8%

Fördelning nettokostnad
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Styrning och uppföljning av den kommunala verk-
samheten  
 
 
Kommunen 
 
Ett urval av våra verksamheter presenteras nedan: 

Kultur och fritid 
 

 

 

Händelser under året 

  
Flera internationella konst- och modeutställningar: Balenciaga, Master of Couture samt Gianni 
Versce Retrospective på Textilmuseet. Medusa, The Aalto Natives och Somewhere in Between 
visades på Borås Konstmuseum. 

Stadsteaterns nya scenteknik färdigställdes i början på året. 

Hässlehuset, med lokaler för kulturskoleverksamhet, bibliotek, öppen ungdomsverksamhet och 
medborgarservice, invigdes efter ombyggnation. 

Borås fick utmärkelsen "Årets Håll Sverige Rent - kommun" för femte året i rad. 

En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015 och avslu-
tades 2019. Projektet har tagit fram kunskapsmaterial som kan användas som basverktyg för 
breda målgrupper. 
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U20 EM i friidrott i juli månad var en succé med idel lovord. Ryavallen som friidrottsarena kla-
rade av elddopet som en internationell topparena och står nu rustad för flera större evenemang. 

Under året blev den nya fotbollshallen på Ryda klar att användas. En komplett inomhushall som 
rymmer en fullstor fotbollsplan och läktare för ca 800 personer. 

Verksamhetsmått 

 

Kultur 
Utfall 

2017 
Utfall 

2018 
Utfall 

2019 
Andel kulturaktiviteter 
för barn och unga, % 57 54 52 
 
Antal besökare 
Textilmuseet 52 680 49 076 66 346 
    
Antal elever Kulturskolan 5 475 5 545 5 601 
 
Fritid    
Bidragsberättigade 
ungdomar i föreningar  21 878 21 387 20 923 
 
Antal aktiviteter ungdomar 68 290 62 398 60 218 
Pojkar/flickor %  57/43 57/43 
 
Utnyttjade timmar på  
Borås Arena 2 294 3 103 3 093 
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Vård och omsorg 
 

 
 

Händelser under året 
 
Vård- och äldrenämnden har fattat beslut att införa förenklat beslutsfattande gällande stöd med 
tvätt och städning samt digital guide från och med 1 april 2020. 
 
Under året har Sociala omsorgsnämnden påbörjat dialog kring tillitsbaserad ledning och styrning 
av verksamheten. För att hitta nya innovativa lösningar har en innovationsgrupp tillsats och två 
temadagar har hållits på området.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har startat ett drogfritt stödboende. Akutboendet har för 
första gången varit öppet under sommarhalvåret. 
 
Under 2019 har Arbetslivsnämnden haft åtta stycken skrivna IOP (Idéburet offentligt partner-
skap). Under 2019 var det 1 258 ungdomar som hade feriearbete. 
 
Övervältringen från Försäkringskassan utifrån deras förändrade tolkning av LSS-lagen (Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade) har under året inneburit en kostnadsökning för So-
ciala omsorgsnämnden med 10 950 tkr.  
 
 
 

Hemtjänst
38%

Vård- och 
omsorgsboende

28%

Funktionshinder 
25%

Försörjningsstöd
3%

Missbruksvård
6%

Fördelning nettokostnad
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Händelser under året 
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stöd och service till vissa funktionshindrade) har under året inneburit en kostnadsökning för So-
ciala omsorgsnämnden med 10 950 tkr.  
 
 
 

Hemtjänst
38%

Vård- och 
omsorgsboende

28%

Funktionshinder 
25%

Försörjningsstöd
3%

Missbruksvård
6%

Fördelning nettokostnad
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Verksamhetsmått 

 

Vård och äldre 
Utfall 

2017 
Utfall 

2018 
Utfall 

2019 
Antal personer med hemtjänst 2 912 3 123 3 149 
    
Försörjningsstöd    
Antal hushåll med   798 679 708 
försörjningsstöd    
    
Social omsorg    
Antal personer med 915 914 933 
LSS beslut    
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Utbildning 

 

Händelser under året 
 
Reviderad läroplan för förskolan träder i kraft. 

  
Förberedelser med anledning av att Barnkonventionen blir ny lag från årsskiftet 19/20. 

 
Samhällsprogrammet startar en inriktning på Viskastrandsgymnasiet. 

 
Rapporten Framtidens gymnasieskola tas fram. 

 
Sjömarkens om- och tillbyggnad avslutas med inflyttning i januari 2020.  

 

Verksamhetsmått 

 
Utfall    

2017 
Utfall 

2018 
Utfall 

2019 
Liknande 

kommuner 
Förskola      
Antal inskrivna Boråsbarn i förskola 6 050 6 118 6 007  
Barn per personal  5,4 5,3 5,1 5,2* 
     
Grundskola     
Antal Boråselever i grundskola 11 533 11 786 12 302  
Antal elever per lärare 12,3 11,2 11,3 11,5* 
Elever behöriga till gymnasieskola, %  78,5 80,0 79,9 80,2 
     
Gymnasium     
Antal elever i Borås gymnasieskolor 4 388 4 407 4 287  
Elever per lärare i kommunal gymnskola 11,3 11,0 11,9 13,0* 
Examen inom 3 år, komm. skolor, % 72,7 71,9 70,3 63,7 
    * 2018 

Förskola
28%

Fritidshem
5%

Grund- och 
gymnasiesärskola

3%
Grundskola inkl 

förskoleklass
46%

Gymnasieskola
15%

Vuxenutbildning
3%

Fördelning nettokostnad
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Utbildning 

 

Händelser under året 
 
Reviderad läroplan för förskolan träder i kraft. 

  
Förberedelser med anledning av att Barnkonventionen blir ny lag från årsskiftet 19/20. 

 
Samhällsprogrammet startar en inriktning på Viskastrandsgymnasiet. 

 
Rapporten Framtidens gymnasieskola tas fram. 

 
Sjömarkens om- och tillbyggnad avslutas med inflyttning i januari 2020.  

 

Verksamhetsmått 

 
Utfall    

2017 
Utfall 

2018 
Utfall 

2019 
Liknande 

kommuner 
Förskola      
Antal inskrivna Boråsbarn i förskola 6 050 6 118 6 007  
Barn per personal  5,4 5,3 5,1 5,2* 
     
Grundskola     
Antal Boråselever i grundskola 11 533 11 786 12 302  
Antal elever per lärare 12,3 11,2 11,3 11,5* 
Elever behöriga till gymnasieskola, %  78,5 80,0 79,9 80,2 
     
Gymnasium     
Antal elever i Borås gymnasieskolor 4 388 4 407 4 287  
Elever per lärare i kommunal gymnskola 11,3 11,0 11,9 13,0* 
Examen inom 3 år, komm. skolor, % 72,7 71,9 70,3 63,7 
    * 2018 

Förskola
28%

Fritidshem
5%

Grund- och 
gymnasiesärskola

3%
Grundskola inkl 

förskoleklass
46%

Gymnasieskola
15%

Vuxenutbildning
3%

Fördelning nettokostnad
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Tekniska verksamheter 
 

 
 

Händelser under året 
 
Årets "Håll Sverige rent"-kommun för 5:e året i rad 

Ny julbelysning  

Utbyggnad av busskörfält på Göteborgsvägen 

Utbyte trafiksignalanläggning på Kungsgatan 

Under året har flera stora byggprojekt färdigställts, exempelvis förskolorna Silverpoppeln och 
Marklandsparken, Skogsfrugatan och Gyllingtorpsgatans LSS boende samt Stadsteaterns scentek-
nik.  
 

Verksamhetsmått 
 Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Riket 
 
Miljöbilar i kommunorganisationen (%) 66,9 64,2 62,2 

 
45,2 

 
Antal färdtjänsttillstånd/1000 invånare 

 
41 

 
42 

 
41 

 
31 

 
Väghållning huvudgator (kr/m2) 46,04 52,1 55,47 

 

-därav vinterväghållning 23,67 25,91 23,78  
 
Beläggningsunderhåll (m2) 139 601 211 244 179 846 

 

     
Planterade ytor total (m2)  66 341 65 683 65 600  
 
Externt inhyrda verksamhetslokaler (m2) 224 911 229 448 236 308 

 

Beläggningsunderhåll
11%

Vinterväghållning
15%

Skog, naturvård, parker
11%

Persontransporter
33%

Underhåll och 
renovering  

verksamhetslokaler
30%

Fördelning nettokostnad
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Borås 2025 - Strategiska målområden 
Borås 2025 inleds med följande text: 
”Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan människor i fokus. Mö-
ten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och 
idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I Borås lever människor tillsam-
mans, och i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den livsnerv som industrin byggde sin framtid 
på. Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser. 
Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det 
finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det om är bäst för 
en hållbar utveckling.” 
 
Indikatorer – Måluppfyllelse 
Vision och strategi ”Borås 2025” är den övergripande målbilden för hela Borås Stads verksamhet. 
Borås Stads budget är strukturerad efter visionens sju strategiska målområden. Inom varje mål-
område finns ett antal indikatorer som visar om Borås Stad närmar sig visionen. Varje indikator 
är kopplad till ett mätbart målvärde.  
 
I de flesta fall avser indikatorerna en nämnds verksamhet. I de fall indikatorerna avser verksam-
het i flera nämnder ingår i den följande sammanställningen de uppnådda resultaten för kommu-
nen i sin helhet. För att se de enskilda nämndernas analyser och kommentarer till resultaten hän-
visas till nämndernas respektive årsredovisningar. I sammanställningen redovisas indikatorerna 
med uppgifter om måluppfyllelse, utfall 2017 och 2018, mål 2019 samt utfall 2019.  
 

Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet) ● 9 

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst 
99,9 % av målvärdet) 

♦ 14 

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet) ■  3 

Antal indikatorer vars utfall saknas eller redovisas senare under 2020  - 0 

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige  26 

 
Uppdrag 
I de fall uppdraget finns på flera nämnder ingår i den följande sammanställningen den uppnådda 
statusen för kommunen i sin helhet. För att se de enskilda nämndernas resultat hänvisas till 
nämndernas årsredovisningar. I sammanställningen redovisas uppdragen med status och om upp-
draget ska avslutas eller inte.  
 

Antal genomförda uppdrag ● 42 

Antal delvis genomförda uppdrag ♦ 29 

Antal ej genomförda uppdrag ■  3 

Totalt antal uppdrag beslutade av Kommunfullmäktige  74 
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Borås 2025 - Strategiska målområden 
Borås 2025 inleds med följande text: 
”Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan människor i fokus. Mö-
ten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och 
idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I Borås lever människor tillsam-
mans, och i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den livsnerv som industrin byggde sin framtid 
på. Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser. 
Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det 
finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det om är bäst för 
en hållbar utveckling.” 
 
Indikatorer – Måluppfyllelse 
Vision och strategi ”Borås 2025” är den övergripande målbilden för hela Borås Stads verksamhet. 
Borås Stads budget är strukturerad efter visionens sju strategiska målområden. Inom varje mål-
område finns ett antal indikatorer som visar om Borås Stad närmar sig visionen. Varje indikator 
är kopplad till ett mätbart målvärde.  
 
I de flesta fall avser indikatorerna en nämnds verksamhet. I de fall indikatorerna avser verksam-
het i flera nämnder ingår i den följande sammanställningen de uppnådda resultaten för kommu-
nen i sin helhet. För att se de enskilda nämndernas analyser och kommentarer till resultaten hän-
visas till nämndernas respektive årsredovisningar. I sammanställningen redovisas indikatorerna 
med uppgifter om måluppfyllelse, utfall 2017 och 2018, mål 2019 samt utfall 2019.  
 

Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet) ● 9 

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst 
99,9 % av målvärdet) 

♦ 14 

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet) ■  3 

Antal indikatorer vars utfall saknas eller redovisas senare under 2020  - 0 

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige  26 

 
Uppdrag 
I de fall uppdraget finns på flera nämnder ingår i den följande sammanställningen den uppnådda 
statusen för kommunen i sin helhet. För att se de enskilda nämndernas resultat hänvisas till 
nämndernas årsredovisningar. I sammanställningen redovisas uppdragen med status och om upp-
draget ska avslutas eller inte.  
 

Antal genomförda uppdrag ● 42 

Antal delvis genomförda uppdrag ♦ 29 

Antal ej genomförda uppdrag ■  3 

Totalt antal uppdrag beslutade av Kommunfullmäktige  74 
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Människor möts i Borås 
Visionens text kring målområdet: 
”Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får 
nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan.” 
 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Mål 
2019 

Utfall 
2019 

Jämförelse utfall 2019 
mot 2018 

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

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder  221 221 240 221  

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänst-
personalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äl-
dres egna åsikter och önskemål, %.  86 83 92 84 

 

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns 
tryggt att bo hemma med stöd från hemtjänsten, %.  82 81 90 81  

Antal gästnätter i Borås  215 448 216 616 220 000 225 846  

Värdet på indikatorn, personer som en hemtjänsttagare möter,  har tidigare visat utfall för endast egen regin. Nu vi-
sas utfallet för hela Borås Stads verksamhet, dvs. både egen regi och privata utförare. Värdena har ändrats retroaktivt 
fr.o.m. 2017 för att bli jämförbara. 
 
Målvärdet är inte uppnått och resultatet är oförändrat mot 2018. För att uppnå måluppfyllelsen gällande kontinuitet 
är det av vikt att personalen har de kompetenser som finns behov av som exempelvis körkort och medicinska insat-
ser utifrån delegation. Vidare krävs en stabil grundbemanning med hög andel tillsvidareanställda medarbetare och 
färre andel timvikarier. En god schemaläggning efter verksamhetens behov där personalen är indelad i mindre grup-
per knutna till vissa brukare är en annan åtgärd för att uppnå måluppfyllelse. En hemtjänstgrupp har börjat med "tvil-
lingschema", vilket innebär att två medarbetare går omlott med varandra. Att minska frånvaro och att öka trivsel 
bland medarbetarna är en annan viktig åtgärd som främjar en god kontinuitet. 

 
Vård- och äldrenämndens möjligheter att påverka nybyggnation av trygghetsbostäder är begrän-
sade, då kommunen själv inte bygger eller anvisar till trygghetsbostäder, det gör fastighetsä-
garna. Samtidigt är det viktigt för nämndens verksamheter att det finns tillgängliga och attraktiva 
bostäder för äldre. En del av de kommunala bostadsbolagen har signalerat om att bygga fler 
trygghetsbostäder, bland annat Viskaforshem där ett 30-tal lägenheter beräknas vara färdigställda 
till 2021. Även Fristadbostäder och AB Bostäder planerar för drygt 80 trygghetsbostäder klara 
under 2021. 
 
Målvärdet för andel hemtjänsttagare som uppger att personalen tar hänsyn till deras åsikter och 
önskemål är inte uppnått men har förbättrats något jämfört med 2018. Utbildning i social doku-
mentation har påbörjats under året för medarbetarna i hemtjänsten med utgångspunkt i IBIC (in-
dividens behov i centrum) och grundas på vikten av den äldres delaktighet i sin vård och omsorg. 
Verksamheten ska ta ett omtag om utvecklingen av uppdraget som socialt omsorgsansvarig (kon-
taktperson) då nuvarande arbetssätt inte fungerat som tänkt. 
 
 
Målvärdet för andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt att bo hemma med stöd 
från hemtjänsten är inte heller uppnått och resultatet är oförändrat mot 2018. 
Verksamheten ska även här ta ett omtag om utvecklingen av uppdraget som socialt omsorgsan-
svarig och arbetssättet med så kallade tvillingscheman (två medarbetare arbetar omlott) förväntas 
öka trygghetskänslan då relationen till vissa medarbetare förstärks. Välkomstsamtal har införts 
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under året där information om verksamheten ges, och dessa görs på ett strukturerat och informa-
tivt sätt där enhetschef och socialt omsorgsansvarig tillsammans med den enskilde utformar ge-
nomförandeplanen för hur dennes insatser ska utföras. 
 
Några av orsakerna till ökningen av antal gästnätter är att Borås Convention Bureau har vunnit 
hem fler kongresser än tidigare år, och de stora besöksmålen har haft en bra sommar. Borås TME 
har genomfört flera olika stora evenemang under året, t ex U20, EM-kval U17 fotboll, Släktfors-
kardagarna samt Världscupen i Ulricehamn som påverkat beläggningen i januari som vanligtvis är 
en sämre månad statistiskt. Under året har Borås TME tillsammans med hotellen och besöksmå-
len skapat ett flertal olika kampanjer i syfte att generera gästnätter. 
  
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
Uppdrag Status År 

2019 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Möjligheten att använda trygghetsvakter ska ut-
redas. 

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2018 
ta fram ett åtgärdsprogram mot hedersrelaterat 
våld. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2018  

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

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2019 Avslutas 

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

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2019 Avslutas 

Utreda ny yta för evenemangsområde Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Söka ny yta för evenemangsområde. Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Trygghetsskapande slyröjning ska utökas. Tek-
niska nämnden får i uppdrag att tillhandahålla 
skogslag för att röja i samverkan med Arbets-
livsnämnden och Fritids- och folkhälso-
nämnden. 

  
Genomfört 

Tekniska nämnden 2018 Avslutas 

Föreningar och privatpersoner skall kunna boka 
lokaler direkt på nätet i förvaltningens boknings-
system under 2015. Arbetet förutsätter att 
låssystemen till idrotts- och friluftsanläggning-
arna är synkroniserade till bokningssystemet, 
så att anläggningarna blir tillgängliga för hyres-
gästen på den aktuella tiden. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2013 Avslutas  
Eventuellt byte 
av system han-
teras sedvanligt 
i budgetproces-
sen 

Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan 
med berörda nämnder samt föreningslivet ut-
reda behov och förutsättningar för att bygga en 
modern evenemangshall på lämplig plats. 

  
Genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2015 Avslutas 
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under året där information om verksamheten ges, och dessa görs på ett strukturerat och informa-
tivt sätt där enhetschef och socialt omsorgsansvarig tillsammans med den enskilde utformar ge-
nomförandeplanen för hur dennes insatser ska utföras. 
 
Några av orsakerna till ökningen av antal gästnätter är att Borås Convention Bureau har vunnit 
hem fler kongresser än tidigare år, och de stora besöksmålen har haft en bra sommar. Borås TME 
har genomfört flera olika stora evenemang under året, t ex U20, EM-kval U17 fotboll, Släktfors-
kardagarna samt Världscupen i Ulricehamn som påverkat beläggningen i januari som vanligtvis är 
en sämre månad statistiskt. Under året har Borås TME tillsammans med hotellen och besöksmå-
len skapat ett flertal olika kampanjer i syfte att generera gästnätter. 
  
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
Uppdrag Status År 

2019 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Möjligheten att använda trygghetsvakter ska ut-
redas. 

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2018 
ta fram ett åtgärdsprogram mot hedersrelaterat 
våld. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2018  

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

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2019 Avslutas 

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

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2019 Avslutas 

Utreda ny yta för evenemangsområde Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Söka ny yta för evenemangsområde. Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Trygghetsskapande slyröjning ska utökas. Tek-
niska nämnden får i uppdrag att tillhandahålla 
skogslag för att röja i samverkan med Arbets-
livsnämnden och Fritids- och folkhälso-
nämnden. 

  
Genomfört 

Tekniska nämnden 2018 Avslutas 

Föreningar och privatpersoner skall kunna boka 
lokaler direkt på nätet i förvaltningens boknings-
system under 2015. Arbetet förutsätter att 
låssystemen till idrotts- och friluftsanläggning-
arna är synkroniserade till bokningssystemet, 
så att anläggningarna blir tillgängliga för hyres-
gästen på den aktuella tiden. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2013 Avslutas  
Eventuellt byte 
av system han-
teras sedvanligt 
i budgetproces-
sen 

Fritids- och folkhälsonämnden ska i samverkan 
med berörda nämnder samt föreningslivet ut-
reda behov och förutsättningar för att bygga en 
modern evenemangshall på lämplig plats. 

  
Genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2015 Avslutas 
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Uppdrag Status År 
2019 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram en 
friluftsplan för Borås. 

  
Genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2017 Avslutas 
Beslut i särskild 
ordning i KF 

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

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2018  

Ny isyta och samlokalisering med eventuell 
evenemangshall ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2019 Avslutas förstu-
dien är klar 

Föreningshus där bland annat kultur- och id-
rottsföreningar utan egen lokal skulle kunna 
dela på utrymme ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2019  

Ramnaparken och dess kulturhistoriska bygg-
nader bör bli en större attraktion i Borås. En 
strategisk flerårsplan med utvecklingsåtgärder 
ska tas fram. 

  
Genomfört 

Kulturnämnden 2018 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i upp-
drag att, inom ramen för sitt samordningsan-
svar, klargöra samt tydliggöra mandat och befo-
genheter kopplat till biståndsbeslut om sociala 
bostäder. 

 
Genomfört 

Individ- och familje-
omsorgsnämnden 

2017 Avslutas 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i upp-
drag att utreda hur vi på bästa vis kan sam-
ordna bostäder åt de som nu är utanför bo-
stadsmarknaden. 

 
Genomfört 

Individ- och familje-
omsorgsnämnden 

2017 Avslutas 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska under 
året starta ett drogfritt stödboende för personer 
med missbruksproblematik.  Detta är en viktig 
del för att skapa ett anpassat utbud vilket är 
nödvändigt för att brukare med olika behov ska 
ges förutsättningar att bo genom stöd av interna 
insatser. 

  
Genomfört 

Individ- och familje-
omsorgsnämnden 

2018 Avslutas 

Arbetslivsnämnden ska ta fram kommunövergri-
pande regler för arbetet med och bemötande av 
nationella minoriteter. 

  
Genomfört 

Arbetslivsnämnden 2018 Avslutas 

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

  
Genomfört 

Arbetslivsnämnden 2019 Avslutas 
 

Borås Stad ska utreda förutsättningarna för att 
inrätta en stödverksamhet för kvinnor i prostitut-
ion. 

  
Genomfört 

Arbetslivsnämnden 2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

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. 

  
Genomfört 

Sociala omsorgs-
nämnden 

2019 Avslutas 
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Uppdrag Status År 
2019 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Redovisning ska göras om vilka åtgärder som 
vidtas för att nå målvärdet på indikatorn ”Perso-
ner som en hemtjänsttagare möter, antal/14 da-
gar (medelvärde)”. 

 
Genomfört 

Vård- och äldre-
nämnden 

2019 Avslutas 

Arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet för 
äldre ska utvecklas. Gärna i samverkan med ci-
vilsamhället. 

 
Genomfört 

Vård- och äldre-
nämnden 

2019 Avslutas 

 
 
Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
Visionens text kring målområdet: 
”Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att 
utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.” 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Mål 
2019 

Utfall 
2019 

Jämförelse utfall 2019 
mot 2018 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de läm-
nar sitt barn på förskolan, %.  96 96 100 96  

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel 
barn (%)  - 74 97 81  
Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nat-
ionellt gymnasieprogram, %.  79 80 90 80  

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.  213 222           222 220  

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, 
åk 4-9, %.  92 88 100 87  

Andel elever som känner sig trygga i gymnasiesko-
lan, %.  95 96 100 95  

Andel elever med högskoleförberedande respek-
tive yrkesexamen.  93 93 93 91  
Andel barn och unga som inte lever i hushåll med 
försörjningsstöd; %.  97 98 98 99  

 
Resultatet av 2019 års klimatenkät visar att 96 procent av vårdnadshavarna upplever att de känner 
sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Målvärdet på 100 procent är inte uppnått. Sett 
över en femårsperiod är resultatet konstant samtidigt som andelen vårdnadshavare som svarat på 
enkäten ökat för varje år.  

Under 2019 fick 81 procent av barnen plats på förskola på önskat placeringsdatum. I genomsnitt 
fick de barn som inte fick plats vänta i 15 dagar. För att kunna erbjuda så många barn som möj-
ligt plats på önskat datum har förvaltningen under året fokuserat på att göra handläggningen så 
effektiv som möjligt.  
 
Målvärdet för gymnasiebehörighet är inte uppnått. 80 procent av eleverna i årskurs 9 nådde gym-
nasiebehörighet, vilket ligger på samma nivå som 2018. Det finns flera orsaker till brister i 
måluppfyllelsen. En förklaring är segregationen vilken leder till stora variationer i resultaten mel-
lan olika skolor, där bland annat elevernas språkliga utveckling skulle ha bättre förutsättningar om 
de olika elevgrupperna vore mer integrerade. Elevers frånvaro är ytterligare en faktor som har 
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Uppdrag Status År 
2019 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Redovisning ska göras om vilka åtgärder som 
vidtas för att nå målvärdet på indikatorn ”Perso-
ner som en hemtjänsttagare möter, antal/14 da-
gar (medelvärde)”. 

 
Genomfört 

Vård- och äldre-
nämnden 

2019 Avslutas 

Arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet för 
äldre ska utvecklas. Gärna i samverkan med ci-
vilsamhället. 

 
Genomfört 

Vård- och äldre-
nämnden 

2019 Avslutas 

 
 
Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
Visionens text kring målområdet: 
”Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att 
utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.” 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Mål 
2019 

Utfall 
2019 

Jämförelse utfall 2019 
mot 2018 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de läm-
nar sitt barn på förskolan, %.  96 96 100 96  

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel 
barn (%)  - 74 97 81  
Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nat-
ionellt gymnasieprogram, %.  79 80 90 80  

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.  213 222           222 220  

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, 
åk 4-9, %.  92 88 100 87  

Andel elever som känner sig trygga i gymnasiesko-
lan, %.  95 96 100 95  

Andel elever med högskoleförberedande respek-
tive yrkesexamen.  93 93 93 91  
Andel barn och unga som inte lever i hushåll med 
försörjningsstöd; %.  97 98 98 99  

 
Resultatet av 2019 års klimatenkät visar att 96 procent av vårdnadshavarna upplever att de känner 
sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Målvärdet på 100 procent är inte uppnått. Sett 
över en femårsperiod är resultatet konstant samtidigt som andelen vårdnadshavare som svarat på 
enkäten ökat för varje år.  

Under 2019 fick 81 procent av barnen plats på förskola på önskat placeringsdatum. I genomsnitt 
fick de barn som inte fick plats vänta i 15 dagar. För att kunna erbjuda så många barn som möj-
ligt plats på önskat datum har förvaltningen under året fokuserat på att göra handläggningen så 
effektiv som möjligt.  
 
Målvärdet för gymnasiebehörighet är inte uppnått. 80 procent av eleverna i årskurs 9 nådde gym-
nasiebehörighet, vilket ligger på samma nivå som 2018. Det finns flera orsaker till brister i 
måluppfyllelsen. En förklaring är segregationen vilken leder till stora variationer i resultaten mel-
lan olika skolor, där bland annat elevernas språkliga utveckling skulle ha bättre förutsättningar om 
de olika elevgrupperna vore mer integrerade. Elevers frånvaro är ytterligare en faktor som har 
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stor betydelse för bristande måluppfyllelse. Inom ramen för arbetet med Kvalitetsrapport Under-
visning och resultat, övervägs åtgärder inom områdena elevers frånvaro, elevers språkutveckling 
samt pojkars måluppfyllelse. 
 
Målvärdet för elevernas meritvärde har inte uppnåtts och utfallet är 2 poäng lägre jämfört med 
2018. Analys av orsaker och åtgärder som övervägs är enligt kommentarerna för gymnasiebehö-
righet ovan. 
 
Målvärdet för upplevd trygghet i åk 4 till 9 är inte uppnått och resultatet ligger på samma nivå 
som 2018. Orsaker till låg måluppfyllelse är brister i det hälsofrämjande och förebyggande arbe-
tet, samt i det åtgärdande arbetet mot kränkningar, konflikter och mobbning. Kontinuitet i led-
ning och personalgrupper har betydelse. Genom den finns förutsättningar för stabilitet i bemö-
tande, goda relationer, rutiner, regler, organisering och normer. Åtgärder för förbättrat förebyg-
gande och hälsofrämjande elevhälsoarbete genomförs. Ytterligare insatser för att förbättra arbetet 
kring kränkande behandling planeras, liksom utbildning av pedagoger i normkritik och förebyg-
gande av extremism. 
 
Målvärdet för upplevd trygghet i gymnasiet är inte heller uppnått. Utgångspunkten för fortsatt ar-
bete är utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås och skolornas egna utvecklingsplaner. Varje 
skola och skolenhet analyserar sitt resultat och vidtar åtgärder i enlighet med angivna planer och 
gjorda analyser. 
 
Utfallet för andelen elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen efter läsåret 
2018/19 var 91 procent, vilket är under det satta målvärdet. Målsättningen är att ytterligare höja 
andelen elever, från en redan hög nivå,  som avslutar sin gymnasieutbildning med en examen. Ar-
betet med att förbättra måluppfyllelsen fortsätter med utgångspunkt i utvecklingsplanen Bild-
ningsstaden Borås 2016-2021. På förvaltningsnivå är arbetet inriktat på att identifiera, beskriva 
och säkra de processer som på övergripande nivå är kopplade till utvecklingsområdena (Det goda 
lärandet/Systematisk kvalitetsarbete/Värdegrund) och som är av vikt för att öka elevernas 
måluppfyllelse. Trenden över tid är att Borås Stads kommunala gymnasieskolor ligger i nivå 
med rikssnittet gällande andel elever som går ut med en gymnasieexamen. Bakgrunden till de 
goda resultaten är skolorna/skolenheternas målmedvetna uppföljning och analys av elevernas re-
sultat samt de skolspecifika insatser som satts in för att höja måluppfyllelsen. Exempel på genom-
förda aktiviteter är betygsanalyser på verksamhetsnivå i syfte att säkra en rättssäker bedömning 
samt kvalitetshöjande insatser kopplade både till de skol- och arbetsplatsförlagda delarna av ut-
bildningen.  
 
Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser, bland annat med den alternativa arbetsmarknaden, 
växla bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjnings-
stöd. Verksamheten bedriver också ett arbete i syfte att bevaka barnrätten i hushåll som lever 
med ekonomiskt bistånd. Detta innebär att barnet synliggörs i utredningarna och att alltid beakta 
barnets bästa och dokumentera på vilket sätt det skett oavsett om det är avgörande för beslutet 
eller inte.  
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
Uppdrag Status År 

2019 
Ansvarig 
nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

En översyn av ersättningen till friskolor med till-
hörande fritidshem samt ersättningen till de fri-
stående förskolorna ska göras under 2015 i 
syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor mel-
lan den kommunala skolan och de fristående 
aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en över-
syn av ersättningen till skolor där ersättningen 
följer de enskilda eleverna. 

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 Avslutas 

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

  
Genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2019 Avslutas 

Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så 
att deras möjlighet att delta i föreningslivet ökar 
ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2019  

Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna 
sommartid ska utredas. 

  
Genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

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

 
Genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan för 
barn till föräldrar som är föräldralediga eller ar-
betslösa ska utredas. 

  
Genomfört 

Förskolenämnden 2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Förskolenämnden ska redovisa hur Skolverkets 
riktlinjer, för barngruppers storlek, ska nås. 

  
Genomfört 

Förskolenämnden 2019 Avslutas 

Fritidshem/öppen förskola i samma lokaler som 
Kulturskolan Simonsland ska utredas av Grund-
skolenämnden i samverkan med övriga berörda 
nämnden. 

  
Genomfört 

Grundskolenämn-
den 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Det aktiva skolvalet ska följas upp och utveck-
las under 2019. 

  
Genomfört 

Grundskolenämn-
den 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

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

  
Genomfört 

Grundskolenämn-
den 

2019 Avslutas 

Förskoleklass ska erbjuda utökat språkstöd i 
svenska. 

  
Genomfört 

Grundskolenämn-
den 

2019 Avslutas 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
Uppdrag Status År 

2019 
Ansvarig 
nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

En översyn av ersättningen till friskolor med till-
hörande fritidshem samt ersättningen till de fri-
stående förskolorna ska göras under 2015 i 
syfte att tillse likvärdiga konkurrensvillkor mel-
lan den kommunala skolan och de fristående 
aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en över-
syn av ersättningen till skolor där ersättningen 
följer de enskilda eleverna. 

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 Avslutas 

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

  
Genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2019 Avslutas 

Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så 
att deras möjlighet att delta i föreningslivet ökar 
ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2019  

Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna 
sommartid ska utredas. 

  
Genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

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

 
Genomfört 

Fritids- och folkhäl-
sonämnden 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan för 
barn till föräldrar som är föräldralediga eller ar-
betslösa ska utredas. 

  
Genomfört 

Förskolenämnden 2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Förskolenämnden ska redovisa hur Skolverkets 
riktlinjer, för barngruppers storlek, ska nås. 

  
Genomfört 

Förskolenämnden 2019 Avslutas 

Fritidshem/öppen förskola i samma lokaler som 
Kulturskolan Simonsland ska utredas av Grund-
skolenämnden i samverkan med övriga berörda 
nämnden. 

  
Genomfört 

Grundskolenämn-
den 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Det aktiva skolvalet ska följas upp och utveck-
las under 2019. 

  
Genomfört 

Grundskolenämn-
den 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

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

  
Genomfört 

Grundskolenämn-
den 

2019 Avslutas 

Förskoleklass ska erbjuda utökat språkstöd i 
svenska. 

  
Genomfört 

Grundskolenämn-
den 

2019 Avslutas 
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Uppdrag Status År 
2019 

Ansvarig 
nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

  
Genomfört 

Gymnasie- och 
vuxenutbildnings-
nämnden 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Elevresor för gymnasieelever som har begrän-
sad tillgång till kollektivtrafik ska utredas. 

  
Genomfört 

Gymnasie- och 
vuxenutbildnings-
nämnden 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

Behovet av en resursfördelningsmodell för gym-
nasieskolan ska utredas. 

  
Genomfört 

Gymnasie- och 
vuxenutbildnings-
nämnden 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

 
 
Företagande växer genom samverkan 
Visionens text kring målområdet: 
”Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och 
andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.” 
 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Mål 
2019 

Utfall 
2019 

Jämförelse utfall 2019 
mot 2018 

Borås Stad ska vara bäst av landets femton största 
kommuner när näringslivet betygsätter hur det är 
att driva företag i sin kommun.  3 2 1 5  

Företagsklimat enl. öppna jämförelser (Insikt) - To-
talt, Nöjd Kund Index  66 74 71 72  

 
Målet är att Borås Stad ska vara bäst av landets femton största kommuner när näringslivet betyg-
sätter avser kommuner med fler än femtio tusen invånare och målvärdet är inte uppnått. 
 
Trenden företagsklimat enl öppna jämförelser ser god ut. Slutligt värde för 2019 redovisas av Sve-
riges Kommuner och regioner (SKR) i april 2020. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
Uppdrag Status År 

2019 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras ta fram en etable-
ringspolicy. 

 
Delvis  
genomfört 

Kommunstyrelsen 2017 Avslutas  
Fastställd av 
KF  
2020-02-20  

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

  
Genomfört 

Miljö- och konsu-
mentnämnden 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 1 

 
 
Livskraftig stadskärna 
Visionens text kring målområdet: 
”En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av boende, 
handel och upplevelser.” 
 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Mål 
2019 

Utfall 
2019 

Jämförelse utfall 2019 
mot 20178 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullstän-
diga handlingar som fått beslut senast 8 veckor ef-
ter ansökan, %.  81 98 100 99  

Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder  0 0 37 33                   

 
 
Samhällsbyggnadsnämndens arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett 
flertal ändringar i rutiner och arbetssätt har medfört att handläggningstiden kortats ned. Bland an-
nat följs samtliga pågående ärenden upp varje vecka och flera manuella moment i den interna 
hanteringen har automatiserats. Enklare bygglovsärenden urskiljs vid registreringen för att kunna 
hanteras med så kort handläggningstid som möjligt. Medianvärdet för handläggning av komplett 
ansökan låg på 2,7 veckor.  
 
Antal nyproducerade lägenheter är något lägre än målvärdet. Det har under året färdigställts lä-
genheter på Våglängdsgatan 19. Bolaget har under kommande år fler lägenheter som blir färdig-
ställda vilket gör att värdet för nästkommande år kommer vara högre. 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
Uppdrag Status År 

2019 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtät-
ningsstrategi som ett tillägg till översiktsplanen. 
I strategin ska bland annat ingå en konkretise-
ring av vad som krävs för att nå upp till vision-
ens mål om tredubblat invånarantal i stadskär-
nan till 2025, vilka gröna lungor som behöver 
värnas särskilt, en inventering av lufttomter 
samt förslag på lokalisering av framtida höga 
hus. 

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 Avslutas 
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Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
Uppdrag Status År 

2019 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras ta fram en etable-
ringspolicy. 

 
Delvis  
genomfört 

Kommunstyrelsen 2017 Avslutas  
Fastställd av 
KF  
2020-02-20  

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

  
Genomfört 

Miljö- och konsu-
mentnämnden 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 1 

 
 
Livskraftig stadskärna 
Visionens text kring målområdet: 
”En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av boende, 
handel och upplevelser.” 
 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna 
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Mål 
2019 

Utfall 
2019 

Jämförelse utfall 2019 
mot 20178 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullstän-
diga handlingar som fått beslut senast 8 veckor ef-
ter ansökan, %.  81 98 100 99  

Antal nyproducerade lägenheter av AB Bostäder  0 0 37 33                   

 
 
Samhällsbyggnadsnämndens arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett 
flertal ändringar i rutiner och arbetssätt har medfört att handläggningstiden kortats ned. Bland an-
nat följs samtliga pågående ärenden upp varje vecka och flera manuella moment i den interna 
hanteringen har automatiserats. Enklare bygglovsärenden urskiljs vid registreringen för att kunna 
hanteras med så kort handläggningstid som möjligt. Medianvärdet för handläggning av komplett 
ansökan låg på 2,7 veckor.  
 
Antal nyproducerade lägenheter är något lägre än målvärdet. Det har under året färdigställts lä-
genheter på Våglängdsgatan 19. Bolaget har under kommande år fler lägenheter som blir färdig-
ställda vilket gör att värdet för nästkommande år kommer vara högre. 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna 
Uppdrag Status År 

2019 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en förtät-
ningsstrategi som ett tillägg till översiktsplanen. 
I strategin ska bland annat ingå en konkretise-
ring av vad som krävs för att nå upp till vision-
ens mål om tredubblat invånarantal i stadskär-
nan till 2025, vilka gröna lungor som behöver 
värnas särskilt, en inventering av lufttomter 
samt förslag på lokalisering av framtida höga 
hus. 

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 Avslutas 
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Uppdrag Status År 
2019 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presen-
tera ett förslag på hur fler bostäder kan byggas 
längs kollektivtrafiktäta stråk utanför centralor-
ten Borås. 

Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2017  

Kommunstyrelsen får i uppdrag, i samverkan 
med berörda nämnder, att under 2018 fastställa 
en plats och starta miljöutredning för ett samlat 
skyttecentrum i Borås 

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2018 Avslutas 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas 
fram.  

Ej genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås 
Parkerings AB införa ett parkeringsledningssy-
stem till årsskiftet 2015/16. 

  
Genomfört 

Tekniska nämnden 2015 Avslutas för 
den del som 
avser Tekniska 
nämnden 

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås 
Parkerings AB införa ett parkeringsledningssy-
stem till årsskiftet 2015/16. 

Delvis  
genomfört 

Kommunala bolag 2015  

Tekniska nämnden får i uppdrag att under 2018 
ta fram en åtgärdsplan för trygghetsskapande 
åtgärder i parker, gångstråk och gångtunnlar 

  
Genomfört 

Tekniska nämnden 2018 Avslutas 

Tekniska nämnden ska i samarbete med Kultur-
nämnden utreda hur en allmän upprustning/ut-
veckling av Annelundsparken kan ske, där det 
gröna i området värnas i relation till kulturen – 
växtligheten ska vara i fokus. 

  
Genomfört 

Tekniska nämnden 2019 Avslutas 

Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i 
Annelundsparken ska utredas av Kulturnämn-
den i samarbete med Tekniska nämnden, där 
det gröna i området värnas i relation till kulturen 
– växtligheten ska vara i fokus. 

  
Genomfört 

Kulturnämnden 2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppfölj-
ning 2 

 
 
Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 
Visionens text kring målområdet: 
”Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.” 
 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna  
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Mål 
2019 

Utfall 
2019 

Jämförelse utfall 2019 
mot 2018 

Andel hushåll och företag som har tillgång till bred-
band om minst 100Mbit/s, %  74 80 80 82                   

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostä-
der, Viskaforshem, Sandhultsbostäder och 
Toarpshus  15 0 85 86  
Andel närproducerade livsmedel, %  - - 20 22  
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Antal nyproducerade lägenheter är enligt målvärdet. Det har under året färdigställts lägenheter i 
Dalsjöfors och Sjömarken. Under kommande år kommer flera byggprojekt att vara igång, men 
antalet färdigställda lägenheter 2020 kommer att vara lägre jämfört med 2019. 
 
Utfallet för närproducerade livsmedel har nu blivit möjligt att mäta i kostverksamhetens uppfölj-
ningssystem Compare och utfallet för staden totalt är 22 procent. Koncerninköp har tillsammans 
med den kommungemensamma kostverksamheten kodat alla livsmedel som enligt Borås Stads 
definition räknas som närproducerade (15 mils radie). Distributionscentralen kan komma att öka 
möjligheten för producenter/leverantörer att lämna anbud i kommande upphandlingar. 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna  
Uppdrag Status År 

2019 
 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Vägföreningars/samfälligheters huvudmanna-
skap ska utredas med utgångspunkt från tidi-
gare gjord utredning. 

 Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Införandet av en distributionscentral enligt för-
slag från Tekniska nämnden ska påbörjas un-
der 2016 i den takt som tillgängliga medel tillå-
ter. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2016 Avslutas 

 
 
Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
Visionens text kring målområdet: 
”Goda resvanor och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på mil-
jön.” 
 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna  
Uppdrag Status År 

2019 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 
utreda ”framtidens kollektivtrafik” och att ta ett 
helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplane-
ringen som är påbörjad och infogad i en trafik-
strategisk utredning. 

 Delvis  
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 Avslutas på-
gående arbete 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
cykelstrategi.  Delvis 

 genomfört 

Kommunstyrelsen 2017  

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

 
Delvis ge-
nomfört 

Kommunstyrelsen 2017  

Utveckling och förbättring av närtrafiken på 
landsbygden ska utredas.  Delvis 

 genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utre-
das.  Delvis 

 genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  
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Antal nyproducerade lägenheter är enligt målvärdet. Det har under året färdigställts lägenheter i 
Dalsjöfors och Sjömarken. Under kommande år kommer flera byggprojekt att vara igång, men 
antalet färdigställda lägenheter 2020 kommer att vara lägre jämfört med 2019. 
 
Utfallet för närproducerade livsmedel har nu blivit möjligt att mäta i kostverksamhetens uppfölj-
ningssystem Compare och utfallet för staden totalt är 22 procent. Koncerninköp har tillsammans 
med den kommungemensamma kostverksamheten kodat alla livsmedel som enligt Borås Stads 
definition räknas som närproducerade (15 mils radie). Distributionscentralen kan komma att öka 
möjligheten för producenter/leverantörer att lämna anbud i kommande upphandlingar. 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna  
Uppdrag Status År 

2019 
 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Vägföreningars/samfälligheters huvudmanna-
skap ska utredas med utgångspunkt från tidi-
gare gjord utredning. 

 Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Införandet av en distributionscentral enligt för-
slag från Tekniska nämnden ska påbörjas un-
der 2016 i den takt som tillgängliga medel tillå-
ter. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen 

 
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2016 Avslutas 

 
 
Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
Visionens text kring målområdet: 
”Goda resvanor och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar belastningen på mil-
jön.” 
 

Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna  
Uppdrag Status År 

2019 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2015 
utreda ”framtidens kollektivtrafik” och att ta ett 
helhetsgrepp om den långsiktiga trafikplane-
ringen som är påbörjad och infogad i en trafik-
strategisk utredning. 

 Delvis  
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 Avslutas på-
gående arbete 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en 
cykelstrategi.  Delvis 

 genomfört 

Kommunstyrelsen 2017  

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

 
Delvis ge-
nomfört 

Kommunstyrelsen 2017  

Utveckling och förbättring av närtrafiken på 
landsbygden ska utredas.  Delvis 

 genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utre-
das.  Delvis 

 genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  
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Uppdrag Status År 
2019 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen ska utreda införandet av an-
ropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik, även 
på helger. 

 Delvis  
genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Lokalförsörjningsförvaltningen ska åt alla för-
valtningar inventera möjligheten att erbjuda in-
omhusparkering för anställdas cyklar, och även 
möjlighet att erbjuda elcykelladdning. 

  
Genomfört 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

2018 Avslutas 

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

  
Genomfört 

Tekniska nämnden 2016 Avslutas 

Tekniska nämnden får i uppdrag att förse några 
platser i centrala staden med möjlighet att ladda 
elcyklar och elmopeder. 

  
Genomfört 

Tekniska nämnden 2017 Avslutas 

Elparkeringsplatser ska finnas även på gatu-
mark   

Genomfört 
Tekniska nämnden 2018 Avslutas 

 
 
Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
Visionens text kring målområdet: 
”En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får en hälso-
sam och god miljö.” 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna  
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Mål 
2019 

Utfall 
2019 

Jämförelse utfall 2019 
mot 2018 

Total energiproduktion från solenergi, mwh  118 118 220 230  

Andel ekologiska livsmedel, %.  -         - 50 43  

 

Utfallet för andelen ekologiska livsmedel är totalt  för staden 43 procent vilket innebär att målvär-
det inte uppnåtts. Flera av nämnderna anger att livsmedelspriserna kraftigt har ökat från 1 maj 
2019, då det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. De ökade livsmedelspriserna kan framförallt här-
ledas till finansieringsmodellen för distributionscentralen. Livsmedelsavtalet säkerställer en viss 
ambitionsnivå vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa produktgrupper enbart är upp-
handlade som ekologiska, exempelvis mejeriprodukter. Prisökningarna innebär en utmaning för 
verksamheten att under 2020 bibehålla eller öka andelen ekologiska livsmedel.  

 
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna  
Uppdrag Status År 

2019 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen 2015  

En utredning om att minska användningen av 
engångsartiklar ska genomföras  Delvis 

 genomfört 

Kommunstyrelsen 2018  
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Uppdrag Status År 
2019 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kostorganisationen ska i lämpliga verksam-
heter, till exempel gymnasierestauranger och 
stadens offentliga serveringar och restauranger, 
pröva att redovisa klimatpåverkan per portion 
offentligt i menyn. 

 Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2018  

En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram.  
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2019 Avslutas 

Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att ut-
reda vilka fastigheter i kommunens befintliga 
bestånd som lämpar sig för installation av sol-
celler. 

 Delvis 
genomfört 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

2019  

Borås Energi och Miljö ska ta initiativ till en 
samägd solcellsanläggning, där såväl företag, 
föreningar och privatpersoner ska kunna köpa 
andelar. Detta skall förtydligas som en föränd-
ring i bolagets ägardirektiv och fastställas på 
bolagsstämma. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunala bolag 2018  

 
 

Ekonomi och egen organisation 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna  
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Mål 
2019 

Utfall 
2019 

Jämförelse utfall 2019 
mot 2018 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio 
månader under kalenderåret  492 414 425 399  

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

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsar-
beten.  407,9 446,6 400 430,3  

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårds-
bidrag %.  32 31 35 40  

 
Försörjningsenheten medverkar i ett nationellt projekt som leds av Sveriges Kommuner och Reg-
ioner (SKR), där syftet är att minska antalet hushåll som är långvarigt bidragsberoende. Verksam-
heten arbetar för att fler personer ska bryta sitt långvariga bidragsberoende och att fler barn ska 
ha föräldrar som kan försörja dem genom ett arbete och att färre personer hamnar i utanförskap. 
 
Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller gått vidare till 
studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför den ordi-
narie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bland annat den alternativa arbetsmarknaden är 
en av flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av försörj-
ningsstöd. Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd 
är att växla bidrag mot lön, arbetsmarknadsanställningar, gå från passivt bidragsberoende till nå-
gon form av lönearbete.  
 
Den totala sjukfrånvaron har under några år legat relativt konstant. Den sjunker i år men når inte 
kommunfullmäktiges mål. Förhållandet mellan den längre sjukfrånvaron över 60 dagar och den 
korta upptill 14 dagar har inte förändrats. Statistiken visar att sjukfrånvaron minskar för dem som 
är 30 år och äldre men ökar bland de medarbetare som är 29 år och yngre. De yngre männen är 
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Uppdrag Status År 
2019 

Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kostorganisationen ska i lämpliga verksam-
heter, till exempel gymnasierestauranger och 
stadens offentliga serveringar och restauranger, 
pröva att redovisa klimatpåverkan per portion 
offentligt i menyn. 

 Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2018  

En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas fram.  
Genomfört 

Kommunstyrelsen 2019 Avslutas 

Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att ut-
reda vilka fastigheter i kommunens befintliga 
bestånd som lämpar sig för installation av sol-
celler. 

 Delvis 
genomfört 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

2019  

Borås Energi och Miljö ska ta initiativ till en 
samägd solcellsanläggning, där såväl företag, 
föreningar och privatpersoner ska kunna köpa 
andelar. Detta skall förtydligas som en föränd-
ring i bolagets ägardirektiv och fastställas på 
bolagsstämma. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunala bolag 2018  

 
 

Ekonomi och egen organisation 
 
Kommunfullmäktiges indikatorer till nämnderna  
Kommunfullmäktiges indikatorer Målupp-

fyllelse 
Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Mål 
2019 

Utfall 
2019 

Jämförelse utfall 2019 
mot 2018 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio 
månader under kalenderåret  492 414 425 399  

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

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsar-
beten.  407,9 446,6 400 430,3  

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårds-
bidrag %.  32 31 35 40  

 
Försörjningsenheten medverkar i ett nationellt projekt som leds av Sveriges Kommuner och Reg-
ioner (SKR), där syftet är att minska antalet hushåll som är långvarigt bidragsberoende. Verksam-
heten arbetar för att fler personer ska bryta sitt långvariga bidragsberoende och att fler barn ska 
ha föräldrar som kan försörja dem genom ett arbete och att färre personer hamnar i utanförskap. 
 
Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller gått vidare till 
studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför den ordi-
narie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bland annat den alternativa arbetsmarknaden är 
en av flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av försörj-
ningsstöd. Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd 
är att växla bidrag mot lön, arbetsmarknadsanställningar, gå från passivt bidragsberoende till nå-
gon form av lönearbete.  
 
Den totala sjukfrånvaron har under några år legat relativt konstant. Den sjunker i år men når inte 
kommunfullmäktiges mål. Förhållandet mellan den längre sjukfrånvaron över 60 dagar och den 
korta upptill 14 dagar har inte förändrats. Statistiken visar att sjukfrånvaron minskar för dem som 
är 30 år och äldre men ökar bland de medarbetare som är 29 år och yngre. De yngre männen är 
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de som står för den största ökningen. Borås Stad behöver i sitt arbete med att minska sjukfrånva-
ron arbeta för ge medarbetare förutsättningar att vara närvarande  på arbetsplatsen, även när ar-
betsförmågan är nedsatt. Att vara i arbete är i sig en friskfaktor.  
 
Andelen timavlönade har minskat med drygt 16 årsarbeten. Vård- och äldreförvaltningen står för 
stor del av sänkningen. Behovet av timavlönade påverkas av flera faktorer som sjukfrånvaron 
(framför allt korttidsfrånvaron), tillfällig vård av barn och semester. Om ersättare behövs bedöms 
vid varje enskilt tillfälle. Vid en allt för restriktiv hållning riskerar man såväl ökad sjukfrånvaro 
som ökad personalrörlighet bland övriga medarbetare. Det är framför allt inom det pedagogiska 
området samt inom vård och omsorg som de flesta  timavlönade medarbetare finns. 

 
Målsättningen för den nya indikatorn friskvårdsbidrag var att 40 procent av medarbetarna skulle 
nyttja bidraget. Det uppnåddes och ökningen i antalet medarbetare är nästan 500 personer. De 
flesta förvaltningarna har kommit upp i nivå med fullmäktiges mål, endast tre förvaltningar ligger 
strax under.  Två bidragande orsaker till att fler valt att nyttja förmånen är ett ökat friskvårdsbi-
drag från 1 500 till 2 000 kr per år i kombination men att bidraget nu täcker hela skatteverkets 
ramverk av godkända aktiviteter.  
 
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnderna  
Uppdrag Status År 

2019 
Ansvarig 
Nämnd/bolag 

År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen ansvarar för att Saltemads 
campingverksamhet säljs alternativt läggas ut 
på entreprenad under 2015. Marken ska ej säl-
jas. 

 
Ej genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 Avslutas 

Kommunstyrelsen ska utreda om driften av 
Stadsparksbadet lämpligare kan ske på entre-
prenad. 

 Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2015 Avslutas  
Behandlades i 
KF  
2020-02-20 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsätt-
ningarna för att införa utmaningsrätt i lämpliga 
verksamheter senast halvårsskiftet 2016. 

 Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2015  

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

 Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2019  

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över upp-
handlingsverksamhetens prissättning till nämn-
der och förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra 
nytta av de vinster som kan uppstå vid upp-
handlingar. 

 Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2017  

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

 Delvis 
 genomfört 

Kommunstyrelsen 2015  

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

 
Ej genomfört 

Kommunstyrelsen 2016  
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Jämställdhetsperspektivet 
Jämställdhet är en mänsklig rättighet som handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska 
ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter i livet. Borås Stad ska vara ett föredöme när det 
gäller jämställdhet och samtliga kommunala verksamheter ska genomsyras av ett jämställdhetsper-
spektiv. Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla det nationella jämställdhetsmålet att kvin-
nor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, samt de sex delmålen vilka 
listas nedan: 

-Jämn fördelning av makt och inflytande.  

-Ekonomisk jämställdhet.  

-Jämställd utbildning. 

-Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

-Jämställd hälsa.  

-Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Vidare är Borås Stad sedan 2009 anslutet både till CEMR – den europeiska deklarationen för jäm-
ställdhet på lokal och regional nivå och som bygger på sex grundprinciper vilka är: 

-Jämställdhet är en grundläggande rättighet.  

-För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden be-
kämpas.  

-Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett 
demokratiskt samhälle. 

-Avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet 

-Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionen verksamheter är nödvändiga för att främja 
jämställdhet.  

-Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsar-
betet ska nå framgång.  

I september 2014 undertecknade Borås Stad avsiktsförklaringen för ett Jämställt Västra Götaland 
och anslöt sig därmed till den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering 2014-2017 
samt 2019-2020. Jämställdhetsintegrering i Borås Stad ska utgå från den länsövergripande strategins 
tre målområden: 

-Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet – förutsättningar för arbete, föräldraskap, utbildning, 
politiskt inflytande och jämställd regional tillväxt. 

-Makt och hälsa – jämställd hälsa som en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 
fokuserar särskilt på normer för kön och deras inverkan på hälsa, tillgången till idrott samt kultur- 
och föreningsliv. 

-Makt och mäns våld mot kvinnor – med fokus på våld i nära relationer, våldsförebyggande åtgär-
der samt stöd till grupper med svagt samhälleligt skydd. 
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Jämställdhetsperspektivet 
Jämställdhet är en mänsklig rättighet som handlar om att kvinnor och män, flickor och pojkar ska 
ha lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter i livet. Borås Stad ska vara ett föredöme när det 
gäller jämställdhet och samtliga kommunala verksamheter ska genomsyras av ett jämställdhetsper-
spektiv. Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla det nationella jämställdhetsmålet att kvin-
nor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv, samt de sex delmålen vilka 
listas nedan: 

-Jämn fördelning av makt och inflytande.  

-Ekonomisk jämställdhet.  

-Jämställd utbildning. 

-Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 

-Jämställd hälsa.  

-Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Vidare är Borås Stad sedan 2009 anslutet både till CEMR – den europeiska deklarationen för jäm-
ställdhet på lokal och regional nivå och som bygger på sex grundprinciper vilka är: 

-Jämställdhet är en grundläggande rättighet.  

-För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden be-
kämpas.  

-Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett 
demokratiskt samhälle. 

-Avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet 

-Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionen verksamheter är nödvändiga för att främja 
jämställdhet.  

-Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsar-
betet ska nå framgång.  

I september 2014 undertecknade Borås Stad avsiktsförklaringen för ett Jämställt Västra Götaland 
och anslöt sig därmed till den länsövergripande strategin för jämställdhetsintegrering 2014-2017 
samt 2019-2020. Jämställdhetsintegrering i Borås Stad ska utgå från den länsövergripande strategins 
tre målområden: 

-Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet – förutsättningar för arbete, föräldraskap, utbildning, 
politiskt inflytande och jämställd regional tillväxt. 

-Makt och hälsa – jämställd hälsa som en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och 
fokuserar särskilt på normer för kön och deras inverkan på hälsa, tillgången till idrott samt kultur- 
och föreningsliv. 

-Makt och mäns våld mot kvinnor – med fokus på våld i nära relationer, våldsförebyggande åtgär-
der samt stöd till grupper med svagt samhälleligt skydd. 
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Utifrån detta har det fattats beslut om att alla Borås Stads förvaltningar och bolag ska ta fram egna 
planer för jämställdhetsintegrering som bland annat ska innehålla verksamhetens behov av insatser, 
åtgärder och utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget. Flera av förvaltning-
arna har under året arbetat med framtagandet av dessa handlingsplaner.  

Under året ska nämndens intention från budgeten kring jämställdhetsarbetet följas upp genom att 
beskriva vilka effekter nämnden hittills har uppnått eller önskar att uppnå inom området. Fokus är 
att beskriva hur det dagliga arbetet kring jämställdhet bedrivs eller har förändrats inom verksam-
heten, dels pågående eller planerade projekt med anknytning till jämställdhetsfrämjande utveckling. 
Nedan följer bra exempel på aktiviteter som genomförts i nämnderna under året. 

Tekniska nämnden har renoverat ett antal lekplatser under 2019 och de är planerade och utformade 
ur genusperspektiv och tillgänglighetsanpassade. Belysning av gator, lekplatser och parker skapar 
en tryggare miljö för alla och förvaltningen har under året kontinuerligt sett över de delar som kan 
upplevas mörka och otrygga för stadens medborgare och åtgärdat otrygga platser. Projektet Vin-
tercyklist som genomförs under vinterperioden syftar till att få fler att välja cykeln som transport-
medel även vintertid. Deltagarna får sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förbinder sig 
deltagarna att cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön 
upplevs vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar efter-
strävas. 2019 var det 68 personer som ansökte om att få bli vintercyklist och av de sökande var det 
20 kvinnor och 20 män som fick sin cykel vinterutrustad. 

Fritids- och folkhälsonämnden valt att genomföra satsningar när det gäller stöd till föreningslivet, 
våldsprevention och arbetet med statistik. Alla som arbetar i den öppna ungdomsverksamheten har 
fått en grundutbildning i våldsprevention och genomförändrande ansats. Vidare har enheter inom 
verksamheten fått handledning i våldsförebyggande arbete, vilket ger stöd i jämställdhetsarbetet. 
Arbetet med jämn könsfördelning på de öppna mötesplatserna har gett goda resultat och arbetet 
fortsätter. 

Kulturnämnden arbetar målmedvetet med jämställdhetsfrågor i alla förvaltningens verksamheter. 
Exempel på detta är att Kulturskolans verksamhet bedriver kostnadsfri verksamhet på åtta grund-
skolor där det går många elever med svag socioekonomisk bakgrund. Kulturskolan strävar efter att 
ge alla barn och ungdomar en likvärdig möjlighet att delta i verksamheten och som elev ska man 
kunna vara den man är och känna sig välkommen som den man är. 

Förskolenämnden har under 2019 påbörjat implementering av en värdegrundsplattform för verk-
samheten. Med hjälp av den kan verksamheten ytterligare utveckla sitt arbete med bland annat 
jämställdhetsperspektivet. Värdegrundsplattformen tar även upp demokrati i förskolan och infly-
tande och delaktighet. En del av plattformen berör också det förebyggande och främjande arbetet 
mot kränkande behandling och aktiva åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i arbetet med att utreda hur gymnasieskolan ska 
organiseras i framtiden genomfört en analys av hur eleverna fördelar sig på olika skolor. Utred-
ningen ger underlag för hur en jämnare könsfördelning kan åstadkommas på skolorna för att mot-
verka att det finns utpräglade pojk- respektive flickskolor. Vidare har nämnden arbetat fram rutiner 
för att främja närvaro och åtgärda frånvaro. Under läsåret 19/20 arbetar förvaltningen med att följa 
upp könsuppdelad frånvarostatistik och deltagande i idrottsundervisningen som ett underlag för 
en fördjupad analys. 

Sociala omsorgsnämnden har fortsatt arbetet med VIP (Viktig Intressant Person) som är en vålds-
förebyggande kurs som stärker självkänslan. Kursen vänder sig till dig med psykisk eller intellektuell 
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funktionsnedsättning. Under 2019 påbörjades 9 VIP-kurser. Nämnden arbetar också aktivt med 
att öka medarbetarnas kompetens i verksamheterna kring hantering av situationer vid våld i nära 
relationer. 

Vård- och äldrenämnden har under 2019 tagit fram rutin för våld i nära relation. Rutinen beskriver 
vad våld i nära relation är, vilket ansvar förvaltningen har, vilket stöd som kan ges samt hur chefer 
och medarbetare bör agera. Det har även tagits fram en rutin om kontaktvägar för samverkan med 
Arbetslivsnämndens Relationsvåldsenhet. Under 2020 ska rutinerna göras kända i verksamheterna 
och kompetensutvecklingsinsatser för olika personalkategorier påbörjas. 

 
Bolagen 
Borås Stads bolag utgör delar av den kommunala organisationen. Syftet med ägandet av bolagen 
är att bolagen tillsammans med stadens övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess 
invånare samt för att förverkliga kommunala ändamål.  
 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Bolagen ska genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås 
Stad och på sätt som stöder visionen.  
 
Kommunstyrelsen har uppsikt över de kommunala bolagen, med synsättet att det i princip inte är 
någon skillnad i ägarstyrningen mellan en nämnd och ett bolag. Ägarstyrningen sker med utgångs-
punkt från årsstämma, bolagsordning och ägardirektiv. Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av 
Borås Stadshus AB samt de bolag som inte ägs av Borås Stadshus AB. Kommunfullmäktige har 
dock gett Kommunstyrelsen mandat att uppdra åt Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för 
övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska främja en aktiv ägar-
styrning av stadens bolag i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv med utgångspunkt i bola-
gens ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, av Kommunfullmäktige beslutade särskilda direk-
tiv och uppdrag, beslut fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av Kommunfullmäktige samt 
föreliggande gemensamma ägardirektiv.  
 
Bolagens årsredovisningar föreläggs för Kommunfullmäktige samtidigt som kommunens årsredo-
visning. För aktiebolagen gäller att frågan om ansvarsfrihet prövats av årsstämmorna. För kom-
munalförbunden Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kom-
munalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlemmar att besluta om ansvarsfrihet för 
förbundsdirektionen.  
 
I samband med granskningen av årsredovisningarna gör Kommunstyrelsen den lagstadgade pröv-
ningen om bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Internbanken  
 
Det övergripande målet med finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till 
en god ekonomisk hushållning främst genom att säkerställa betalningsförmågan och trygga till-
gången på kapital. 

 
Finansverksamheten bedrivs utifrån Kommunfullmäktiges styrdokument ”Riktlinjer för finans-
verksamheten – Borås kommunkoncern”. Enligt dessa riktlinjer ska det under Kommunstyrelsen 
finnas en internbank. Internbanken, som är samma juridiska enhet som Borås Stad, ansvarar för 
kapitalbindningen och gör all upplåning för kommunkoncernen. Internbanken eftersträvar att 
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funktionsnedsättning. Under 2019 påbörjades 9 VIP-kurser. Nämnden arbetar också aktivt med 
att öka medarbetarnas kompetens i verksamheterna kring hantering av situationer vid våld i nära 
relationer. 

Vård- och äldrenämnden har under 2019 tagit fram rutin för våld i nära relation. Rutinen beskriver 
vad våld i nära relation är, vilket ansvar förvaltningen har, vilket stöd som kan ges samt hur chefer 
och medarbetare bör agera. Det har även tagits fram en rutin om kontaktvägar för samverkan med 
Arbetslivsnämndens Relationsvåldsenhet. Under 2020 ska rutinerna göras kända i verksamheterna 
och kompetensutvecklingsinsatser för olika personalkategorier påbörjas. 

 
Bolagen 
Borås Stads bolag utgör delar av den kommunala organisationen. Syftet med ägandet av bolagen 
är att bolagen tillsammans med stadens övriga verksamheter ska skapa nytta för staden och dess 
invånare samt för att förverkliga kommunala ändamål.  
 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Bolagen ska genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås 
Stad och på sätt som stöder visionen.  
 
Kommunstyrelsen har uppsikt över de kommunala bolagen, med synsättet att det i princip inte är 
någon skillnad i ägarstyrningen mellan en nämnd och ett bolag. Ägarstyrningen sker med utgångs-
punkt från årsstämma, bolagsordning och ägardirektiv. Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av 
Borås Stadshus AB samt de bolag som inte ägs av Borås Stadshus AB. Kommunfullmäktige har 
dock gett Kommunstyrelsen mandat att uppdra åt Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för 
övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag. Borås Stadshus AB ska främja en aktiv ägar-
styrning av stadens bolag i enlighet med Kommunfullmäktiges direktiv med utgångspunkt i bola-
gens ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, av Kommunfullmäktige beslutade särskilda direk-
tiv och uppdrag, beslut fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av Kommunfullmäktige samt 
föreliggande gemensamma ägardirektiv.  
 
Bolagens årsredovisningar föreläggs för Kommunfullmäktige samtidigt som kommunens årsredo-
visning. För aktiebolagen gäller att frågan om ansvarsfrihet prövats av årsstämmorna. För kom-
munalförbunden Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kom-
munalförbund ankommer det på respektive förbundsmedlemmar att besluta om ansvarsfrihet för 
förbundsdirektionen.  
 
I samband med granskningen av årsredovisningarna gör Kommunstyrelsen den lagstadgade pröv-
ningen om bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Internbanken  
 
Det övergripande målet med finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till 
en god ekonomisk hushållning främst genom att säkerställa betalningsförmågan och trygga till-
gången på kapital. 

 
Finansverksamheten bedrivs utifrån Kommunfullmäktiges styrdokument ”Riktlinjer för finans-
verksamheten – Borås kommunkoncern”. Enligt dessa riktlinjer ska det under Kommunstyrelsen 
finnas en internbank. Internbanken, som är samma juridiska enhet som Borås Stad, ansvarar för 
kapitalbindningen och gör all upplåning för kommunkoncernen. Internbanken eftersträvar att 
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låna ut till kommunens bolag till en marknadsmässig räntesats. Fr o m mars 2017 har internban-
ken övertagit ansvaret för räntebindningen från bolagen. Dock påverkas inte bolagens befintliga 
räntederivat utan dessa får löpa till förfall. 
 
Internbanken inkommer månadsvis med en finansrapport till Kommunstyrelsen.  
 
Verksamheten under 2019 
Under året har Borås Stad behållit sin rating på AA+ från kreditvärderingsföretaget Standard & 
Poor. Kommunen har en rating främst för att få full tillgång till kapitalmarknaden, dels genom 
kortfristig upplåning i ett certifikatsprogram, och dels genom långfristig upplåning i ett obliga-
tionsprogram.  
 
Internbankens upplåning sker främst genom extern upplåning samt till en mindre del inlåning 
från de bolag och förbund i kommunkoncernen som har positiv kassa. Den externa upplåningen 
består främst i emissioner av certifikat och obligationer på kapitalmarknaden samt finansiering 
hos Kommuninvest. Internbankens upp- och utlåning uppgick 2019 till följande: 
 
Internbankens upp- och utlåning   mnkr 

 2018-12-31 2019-12-31 Förändring 

Internbankens utlåning till bolagen * 8 258,5 9 368,8 1 110,3 

Internbankens upplåning, intern -213,7 -73,7 140,0 

Internbankens upplåning, extern * -8 044,8 -9 295,1 -1 250,3 
* varav 195,1 mkr (få 194,8) avser direktfinansiering mellan bolag och bank. 
 
Internbankens utlåning till Borås Energi och Miljö AB ökade med ca 585 mnkr under året varav 
250 mnkr till följd av EMC. Utlåningen till AB Bostäder ökade med 265 mkr. Dessutom ökade 
utlåningen till Borås Elnät AB med ca 130 mnkr, AB Toarpshus med 70 mnkr och Borås kom-
muns Parkering AB med ca 75 mnkr. 
 
Internbankens resultat  mnkr 

 2018 2019 

Ränteintäkter utlåning till bolagen* 87,5 110,5 

Räntekostnad internbankens upplåning -63,1 -80,9 

Internbankens administrativa omkostnader -1,6 -1,7 

Resultat Internbanken 22,8 27,9 
* Räntesättning för att åstadkomma marknadsmässig utlåning till bolagen.  
 
  
Nyckeltal: 2018 2019 

Genomsnittlig marknadsränta,  
3 mån STIBOR, % 

-0,40 -0,03 

Genomsnittlig reporänta, Riksbanken, % -0,50 -0,26 

Genomsnittlig ränta upplåning, %*) 1,18 1,14 

Genomsnittlig ränta utlåning till bolagen, %*) 1,72 1,55 

Kapitalbindning per 31 december, år 6,24 5,95 
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Nyckeltal: 2018 2019 

Räntebindning per 31 december, år 6,32 6,04 
*) Inklusive koncernens samtliga räntederivat 
 
Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer ska prissättningen på utlåningen till stadens bolag baseras 
på marknadsmässiga villkor. Detta har sin grund i lagstiftning för allmännyttiga kommunala bo-
stadsbolag och EU:s konkurrenslagstiftning. Under året har varje bolag betalat ett individuellt satt 
marknadsmässigt pris utifrån sina förutsättningar och andel konkurrensutsatt verksamhet. 
 
 
Avstämning mot finanspolicy, exklusive EMC 
 

 
 

Ränte och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall

Kapita lbindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,4 år Ja 
Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,5 år Ja 

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall

Ränteförfa l l < 1 år 0% - 50% 32% Ja 

Mål Kapitalförfall Likviditet Utfall

Likvidi tets täckning 12M >100% 2 552 Mkr 3 361 Mkr* Ja 
*Inkluderar checkkredit uppgående till 400 Mkr

Derivatinstrument

Rating Tillåtet marknadsvärde Utfall

AAA < 250 Mkr - Ja 
AA- < 150 Mkr -11,1 Mkr Ja 
A- < 100 Mkr -12,4 Mkr Ja 
BBB- < 50 Mkr -,8 Mkr Ja  *

*Affären gjordes för ca 10 år sedan, då RBS hade godkänd rating. Inga nya affärer får ingås med motparter med lägre rating än A-.

132%

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt
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Nyckeltal: 2018 2019 

Räntebindning per 31 december, år 6,32 6,04 
*) Inklusive koncernens samtliga räntederivat 
 
Enligt Kommunfullmäktiges riktlinjer ska prissättningen på utlåningen till stadens bolag baseras 
på marknadsmässiga villkor. Detta har sin grund i lagstiftning för allmännyttiga kommunala bo-
stadsbolag och EU:s konkurrenslagstiftning. Under året har varje bolag betalat ett individuellt satt 
marknadsmässigt pris utifrån sina förutsättningar och andel konkurrensutsatt verksamhet. 
 
 
Avstämning mot finanspolicy, exklusive EMC 
 

 
 

Ränte och kapitalbindning

Mål Riskmandat Utfall

Kapita lbindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,4 år Ja 
Räntebindning 2,5 år 1,5 år - 3,5 år 2,5 år Ja 

Förfallostruktur

Mål Riskmandat Utfall

Ränteförfa l l < 1 år 0% - 50% 32% Ja 

Mål Kapitalförfall Likviditet Utfall

Likvidi tets täckning 12M >100% 2 552 Mkr 3 361 Mkr* Ja 
*Inkluderar checkkredit uppgående till 400 Mkr

Derivatinstrument

Rating Tillåtet marknadsvärde Utfall

AAA < 250 Mkr - Ja 
AA- < 150 Mkr -11,1 Mkr Ja 
A- < 100 Mkr -12,4 Mkr Ja 
BBB- < 50 Mkr -,8 Mkr Ja  *

*Affären gjordes för ca 10 år sedan, då RBS hade godkänd rating. Inga nya affärer får ingås med motparter med lägre rating än A-.

132%

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt

Uppfyllt
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställ-
ning 
 
God ekonomisk hushållning 
Från och med budget 2006 gäller kommunallagens förändrade regler om ”God ekonomisk hus-
hållning” i Borås Stad. Detta innebär att det för ekonomin och verksamheten ska anges mål och 
riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. I Borås Stad har det under flera 
år arbetats med finansiella nyckeltal för att analysera kommunens övergripande ekonomi. Denna 
analys har sedan legat till grund för vilket verksamhetsutrymme kommunen kan tillåta inom fast-
ställda finansiella mål. Detta har varit en framgångsrik och politiskt accepterad princip som lett till 
att kommunens resultat legat på en sådan nivå att balanskravet inte äventyrats. Vad gäller denna del 
har de nya lagkraven inte inneburit några större förändringar mer än att de fokuserade finansiella 
målen tydligare lyfts fram. Fr o m 2008 har kommunen inlett arbetet med att även ta ett samlat 
grepp om de övergripande verksamhets- och kvalitetsmålen. Dessa redovisas i ett särskilt avsnitt. 
 
En god ekonomi är ett viktigt mål för Borås Stad. En god ekonomi är ett grundläggande villkor 
för att kunna uppnå de sociala eller välfärdspolitiska mål som är det primära syftet med kommunens 
verksamhet. På samma sätt är en svag ekonomi ett hinder eller en begränsning för kommunen, när 
det gäller att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. En balanserad finansiell 
utveckling är därför en förutsättning för att kommunens service kan behållas och utvecklas. 
 
De övergripande finansiella nyckeltal som Borås Stad primärkommun idag förhåller sig till är årets 
resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag samt soliditet.  
 
Enligt kommunallagen ska Kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushåll-
ning och det pågår ett arbete med att arbeta fram och implementera sådana riktlinjer i Borås Stad 
och som avses att gälla för hela kommunkoncernen.  
 
Resultat och ekonomisk ställning 
 
Kommunkoncernen 
 
Nyckeltal kommunkoncernen, mnkr 2019 2018 2017 2016 2015 
Resultat före skatt 88 380 -36 586 298 
Resultat i % av intäkter, skatter och bidrag 0,9% 3,6% -0,4% 6,2% 3,5% 
Verksamhetens nettokostnader 6 292 5 821 6 047 5 125 5 044 
Soliditet 33% 34% 37% 40% 39% 
Soliditet inkl pensionsåtaganden inom linjen 25% 25% 26% 25%   
Balansomslutning 18 603 17 630 15 203 14 190 13 005 
Nettoinvesteringar 2 048 3 002 2 426 1 843 1 371 
Självfinansieringsgrad 41,7% 31,0% 39,4% 66,6% 61,5% 
Långfristig låneskuld 6 971 5 806 4 877 3 696 5 331 
Antal anställda 11 038 11 006 10 754 10 873 10 518 

2018 och 2019 redovisas årets skattekostnad inte separat utan ingår i nettokostnader   
     

 
Det sammanställda resultatet före skatt för hela Borås Stads kommunkoncern blev 88 mnkr. En-
skilt före eliminering redovisas resultat från Borås Stad på 99 mnkr, bolagskoncernen Borås 
Stadshus 14 mnkr och bostadsbolagen -20 mnkr. Omsättningen för kommunkoncernen uppgick 
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till 9,9 mdkr. Enskilt före eliminering av koncerninterna poster uppgick kommunens omsättning 
till 8,2 mdkr och bolagens till 2,1 mdkr.  
 
Det sammanställda resultatet är 292 mnkr sämre än 2018. Främst beror resultatförsämringen på 
att kommunen redovisar ett resultat som är 219 mnkr sämre än 2018, då höga realisationsvinster 
stärkte resultatet. Dessutom redovisar både stadshuskoncernen och bostadsbolagen betydligt 
lägre resultat än föregående år, till stor del på grund av nedskrivningar av anläggningstillgångar. 
Nedskrivningarna uppgår totalt till 106,6 mnkr fördelat på fyra bolag och avser flera fastigheter, 
ett parkeringsgarage samt anläggningar kopplade till tidigare års fiberutbyggnad.  
 
Totalt har koncernbidrag getts/mottagits inom koncernen Borås Stadshus AB på 74 mnkr avse-
ende 2019 års resultat.  
 
Borås Stad gav under 2017 ett aktieägartillskott på 450 mnkr till Borås Stadshus AB, som i sin tur 
gav ett aktieägartillskott på samma belopp till Borås Energi och Miljö AB. Syftet med tillskotten 
var att stärka och säkra Borås Energi och Miljö AB:s ekonomiska ställning till följd av den ned-
skrivning som bolaget behövde göra för sin fjärrvärmeverksamhet. Någon ytterligare nedskriv-
ning har inte behövt göras sedan dess.   
 
Bolagen står sammantaget för en betydande del av kommunkoncernens totala balansomslutning 
på 18,6 mdkr. Om justering görs för internbankens upp- och utlåning, som syftar till att förse bo-
lagen med finansiering, utgör bolagens balansomslutning 62 % av totalen. Enskilt största balans-
räkningar bland bolagen har Borås Energi och Miljö AB 5,1 mdkr, AB Bostäder i Borås 3,6 mdkr 
och Borås Elnät AB 1,5 mdkr. Dessa tre bolag utgör tillsammans en betydande andel, cirka 80 %, 
av den totala bolagsvolymen.    
 
Den sammanställda soliditeten exklusive pensionsåtaganden utanför balansräkningen uppgick 
2019-12-31 till 33 % (25 % inklusive pensionsåtaganden). Den ökade balansomslutningen till 
följd av stora investeringar gör att soliditeten försämrats något.  
 
Under 2019 har pensionsåtagandet utanför balansräkningen, den så kallade ansvarsförbindelsen, 
minskat genom försäkringsinlösen av pensionsrätt. Med åtgärden överlåter kommunen betydande 
risker i pensionsåtagandet såsom livslängdsrisk och ränterisk till försäkringskollektivet. Värdesäk-
ringen av de inlösta pensionerna bedöms också hanteras på ett bättre sätt genom den företagna 
försäkringslösningen. Genomförd försäkringsinlösen har dock minskat Borås Stads likviditet. 
 
Årets investeringar uppgår till 2 mdkr. Då självfinansieringsgraden, den del av investeringarna 
som har finansierats med pengar som verksamheten har genererat, endast är 41,7 % har större 
delen lånefinansierats. Det syns på den långfristiga låneskulden som har ökat med 1,2 mdkr sedan 
2018.    
 
Eftersom verksamheten som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora investe-
ringar och en hög andel lånefinansiering, är det av vikt att analysera resultat och finansiell ställ-
ning ur ett koncernperspektiv för att på bästa sätt kunna göra en helhetsbedömning av en kom-
muns totala finansiella risker och utmaningar. 
 
Koncernperspektivet lyfts också fram vid externa bedömningar av kommunen. Såväl det av kom-
munerna ägda låneinstitutet Kommuninvest som kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s 
riskbedömer Borås Stad utifrån koncernperspektivet. Kommuninvest gör årliga kommunanalyser 
av kommunerna. Kommuninvests analys av Borås Stad (baserat på 2018 års siffror) indikerar 
sammantaget ett bra betyg, men man ser finansiella utmaningar framöver för Borås Stad avseende 
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till 9,9 mdkr. Enskilt före eliminering av koncerninterna poster uppgick kommunens omsättning 
till 8,2 mdkr och bolagens till 2,1 mdkr.  
 
Det sammanställda resultatet är 292 mnkr sämre än 2018. Främst beror resultatförsämringen på 
att kommunen redovisar ett resultat som är 219 mnkr sämre än 2018, då höga realisationsvinster 
stärkte resultatet. Dessutom redovisar både stadshuskoncernen och bostadsbolagen betydligt 
lägre resultat än föregående år, till stor del på grund av nedskrivningar av anläggningstillgångar. 
Nedskrivningarna uppgår totalt till 106,6 mnkr fördelat på fyra bolag och avser flera fastigheter, 
ett parkeringsgarage samt anläggningar kopplade till tidigare års fiberutbyggnad.  
 
Totalt har koncernbidrag getts/mottagits inom koncernen Borås Stadshus AB på 74 mnkr avse-
ende 2019 års resultat.  
 
Borås Stad gav under 2017 ett aktieägartillskott på 450 mnkr till Borås Stadshus AB, som i sin tur 
gav ett aktieägartillskott på samma belopp till Borås Energi och Miljö AB. Syftet med tillskotten 
var att stärka och säkra Borås Energi och Miljö AB:s ekonomiska ställning till följd av den ned-
skrivning som bolaget behövde göra för sin fjärrvärmeverksamhet. Någon ytterligare nedskriv-
ning har inte behövt göras sedan dess.   
 
Bolagen står sammantaget för en betydande del av kommunkoncernens totala balansomslutning 
på 18,6 mdkr. Om justering görs för internbankens upp- och utlåning, som syftar till att förse bo-
lagen med finansiering, utgör bolagens balansomslutning 62 % av totalen. Enskilt största balans-
räkningar bland bolagen har Borås Energi och Miljö AB 5,1 mdkr, AB Bostäder i Borås 3,6 mdkr 
och Borås Elnät AB 1,5 mdkr. Dessa tre bolag utgör tillsammans en betydande andel, cirka 80 %, 
av den totala bolagsvolymen.    
 
Den sammanställda soliditeten exklusive pensionsåtaganden utanför balansräkningen uppgick 
2019-12-31 till 33 % (25 % inklusive pensionsåtaganden). Den ökade balansomslutningen till 
följd av stora investeringar gör att soliditeten försämrats något.  
 
Under 2019 har pensionsåtagandet utanför balansräkningen, den så kallade ansvarsförbindelsen, 
minskat genom försäkringsinlösen av pensionsrätt. Med åtgärden överlåter kommunen betydande 
risker i pensionsåtagandet såsom livslängdsrisk och ränterisk till försäkringskollektivet. Värdesäk-
ringen av de inlösta pensionerna bedöms också hanteras på ett bättre sätt genom den företagna 
försäkringslösningen. Genomförd försäkringsinlösen har dock minskat Borås Stads likviditet. 
 
Årets investeringar uppgår till 2 mdkr. Då självfinansieringsgraden, den del av investeringarna 
som har finansierats med pengar som verksamheten har genererat, endast är 41,7 % har större 
delen lånefinansierats. Det syns på den långfristiga låneskulden som har ökat med 1,2 mdkr sedan 
2018.    
 
Eftersom verksamheten som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora investe-
ringar och en hög andel lånefinansiering, är det av vikt att analysera resultat och finansiell ställ-
ning ur ett koncernperspektiv för att på bästa sätt kunna göra en helhetsbedömning av en kom-
muns totala finansiella risker och utmaningar. 
 
Koncernperspektivet lyfts också fram vid externa bedömningar av kommunen. Såväl det av kom-
munerna ägda låneinstitutet Kommuninvest som kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s 
riskbedömer Borås Stad utifrån koncernperspektivet. Kommuninvest gör årliga kommunanalyser 
av kommunerna. Kommuninvests analys av Borås Stad (baserat på 2018 års siffror) indikerar 
sammantaget ett bra betyg, men man ser finansiella utmaningar framöver för Borås Stad avseende 
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investerings- och finansieringsbehov samt framtida kostnadsutveckling. Skuldsättningen, inklusive 
pensionsåtaganden utanför balansräkningen, är lägre än snittet för ”större städer”, men ökande 
och över rikssnittet. Liknande värdering framgår av Standard & Poor’s, som dock sammantaget 
ger Borås Stad näst högsta betyg, AA+ med stabil utsikt. De bedömer i sin kreditvärdering kom-
munens ekonomi som mycket stark, ekonomiskt resultat som genomsnittligt och lånebörda som 
måttlig. Den finansiella styrningen anses vara stark.    
 
Kommunstyrelsen delar analysen; sammantaget är kommunkoncernens ekonomi och finansiella 
ställning i grunden god. Samtidigt finns det stora utmaningar framöver i att nå goda resultatnivåer 
och hantera riskerna med den ökade skuldsättningen. Enskilt störst påverkan på skuldsättningen 
har Borås Energi och Miljö AB:s genomförda reinvestering i nytt kraftvärme- och avloppsre-
ningsverk. Därtill finns stora investeringsbehov framöver inom såväl kommunen som hos övriga 
bolag.  
 
Kommunstyrelsen konstaterar att det är viktigt att generera goda resultat framöver för att behålla 
en god ekonomisk hushållning vilket behövs för att hantera demografiska utmaningar med fler 
barn och unga samt fler äldre, ökad investeringstakt och ökad skuldnivå. Detta kan nås genom 
fortsatt fokus på finansiell riskanalys, budgetföljsamhet samt aktiv styrning och uppsikt över 
nämnder och bolag.   
 
Kommunen 
Årets resultat blev 99 mnkr, vilket är 19 mnkr bättre än Kommunfullmäktiges antagna budget på 
80 mnkr. Den främsta orsaken till att det blev en positiv avvikelse trots relativt stora underskott 
för våra nämnder år obudgeterade realisationsvinster vid markförsäljningar och ett bättre finans-
netto som bl.a. beror på avyttring och värdering av räntefonder. Dessutom har skatter och gene-
rella statsbidrag gett ett bättre utfall än vad som förutsågs vid budgetens antagande. 
 
Nämndernas kostnadsutveckling har legat på fortsatt höga 4,8 (6,8)% nivåer. De senaste årens 
positiva utveckling för nämnderna bröts förra året och gav under 2019 ett resultat på -119 (-67) 
mnkr jämfört med tilldelade kommunbidrag. Skatte- och bidragsintäkterna har gett ett överskott 
med +33 mnkr medan realisationsvinster från fastighetsförsäljningar och tomträtter bidrar netto 
till resultatet med +24 (286) mnkr. 
 
Budgetavvikelse   mnkr 

          Budget  Bokslut Avvikelse 

Nettokostnader -6 129 -6 166 -37 

Avskrivningar -240 -267 -27 

Verksamhetens nettokostnader -6 369 -6 433 -64 
Skatter- och generella statsbidrag 6 419 6 452 +33 

Finansnetto 30 56 +26 

Resultat före realisationsvinster 80 75 -5 
Realisationsvinster 0 24 +24 

Årets resultat 80 99 +19 
 
Nettokostnaderna blev 37 mnkr högre än budgeterat vilket främst beror på att nämnderna redo-
visade ett stort underskott under 2019. Detta uppvägs till viss del av att den centrala bufferten ej 
behövt utnyttjats fullt ut under 2019 och att nämnderna haft en hög nivå på s k driftinventarier 
som i externredovisningen omförs till investeringar.  
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Kostnadsutvecklingen hos nämnderna har varit relativt hög. Detta har gett ett sammantaget nega-
tivt budgetutfall på -119 mnkr. Bedömningen är att några av nämnderna har kvarstående under-
skott att ta hand om även under 2020. Handlingsplaner finns framtagna och Kommunstyrelsen 
följer och arbetar aktivt tillsammans med berörda verksamheter. Av underskottet kan ca 20 mnkr 
förklaras av att Kommunfullmäktige godkänt att finansiera kostnader för sanering av de små 
slamlagunerna i samband med sanering och rivning av Gässlösa avloppsreningsverk. Övriga un-
derskott inom nämnderna ligger främst inom de sociala verksamheterna, gymnasieverksamheten 
och lokalförsörjningen. 
 
Avskrivningarna budgeterades till 240 mnkr och blev 267 mnkr på grund av en högre investe-
ringsnivå 2018 än budgeterat. Finansnettot budgeterades till +30 mnkr och blev +56 mnkr tack 
vare försäljning och orealiserade vinster avseende räntefonder. En ytterligare förklaring är en 
högre internbanksmarginal beroende på en större lånevolym till bolagen. I finansnettot ingår fi-
nansiell kostnad på 3 mnkr avseende det kommunala pensionsåtagandet och 5 mnkr i värdeök-
ning för placerade medel kopplat till tidigare pensionsinlösningar. Skatte- och statsbidragsintäk-
terna blev sammantaget +33 mnkr högre än Kommunfullmäktiges antagna budget och realisat-
ionsvinsterna blev betydligt lägre än förra året men bidrog ändå med 24 mnkr till stadens resultat. 
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Kostnadsutvecklingen hos nämnderna har varit relativt hög. Detta har gett ett sammantaget nega-
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skott att ta hand om även under 2020. Handlingsplaner finns framtagna och Kommunstyrelsen 
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derskott inom nämnderna ligger främst inom de sociala verksamheterna, gymnasieverksamheten 
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Avskrivningarna budgeterades till 240 mnkr och blev 267 mnkr på grund av en högre investe-
ringsnivå 2018 än budgeterat. Finansnettot budgeterades till +30 mnkr och blev +56 mnkr tack 
vare försäljning och orealiserade vinster avseende räntefonder. En ytterligare förklaring är en 
högre internbanksmarginal beroende på en större lånevolym till bolagen. I finansnettot ingår fi-
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ning för placerade medel kopplat till tidigare pensionsinlösningar. Skatte- och statsbidragsintäk-
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Balanskravsresultatet 
 
Balanskravsutredning, mnkr 
Kommunens resultat på sista raden blev +99 mnkr vilket är 19 mnkr bättre än budgeterat.  
Balanskravsutredningen för 2019 får följande utseende: 
 
 
Årets resultat enligt resultaträkningen 98,7 
Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse 
med god ekonomisk hushållning 

 
-21,4 

Realisationsförluster som inte står i överensstäm-
melse med god ekonomisk hushållning 

 

Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -6,8 
Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 

 

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 70,5 
Reservering av medel till RUR  
Användning av medel från RUR  
Balanskravsresultat 70,5 
Intern hantering inom kommunen. Utnyttjande av 
tidigare gjorda öronmärkningar: 

 

IT-plattform 3,1 
Sociala investeringar 2,2 
Byggbonus 6,3 
Market place och E-handelsstaden 4,0 
Organisationshälsa 4,7 
Resultat efter synnerliga skäl m.m. 90,8 

 
 
Kommunallagens balanskrav har därmed uppfyllts.  
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I externredovisningen ingår i balansräkningen bland tillgångarna och skulderna den s k Internban-
ken, d v s kommunens finansiella samverkan med de kommunala företagen om kort- och långfris-
tigfinansiering. Vid en analys av hur kommunens egna tillgångar och skulder förändrats, måste där-
för interna poster på 9 293 exkluderas. Tillgångarna ökade med 338 mnkr jämfört med förra året. 
Anläggningstillgångarna ökade med 401 mnkr medan omsättningstillgångarna minskade med 63 
mnkr. 
 
 

 
 
 
Ett resultat på +99 mnkr och en tillgångsökning på 338 mnkr innebär en minskning av den syn-
liga soliditeten till 72%. De långfristiga skulderna är oförändrat 0. De kortfristiga skulderna ökade 
med 284 mnkr och avsättningarna minskade med netto 34 mnkr. Av de totala kortfristiga skul-
derna avser 196 mnkr den individuella delen av avtalspensionerna inkl. löneskatt intjänad under 
2019. Denna kommer att utbetalas under våren 2020.  
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I externredovisningen ingår i balansräkningen bland tillgångarna och skulderna den s k Internban-
ken, d v s kommunens finansiella samverkan med de kommunala företagen om kort- och långfris-
tigfinansiering. Vid en analys av hur kommunens egna tillgångar och skulder förändrats, måste där-
för interna poster på 9 293 exkluderas. Tillgångarna ökade med 338 mnkr jämfört med förra året. 
Anläggningstillgångarna ökade med 401 mnkr medan omsättningstillgångarna minskade med 63 
mnkr. 
 
 

 
 
 
Ett resultat på +99 mnkr och en tillgångsökning på 338 mnkr innebär en minskning av den syn-
liga soliditeten till 72%. De långfristiga skulderna är oförändrat 0. De kortfristiga skulderna ökade 
med 284 mnkr och avsättningarna minskade med netto 34 mnkr. Av de totala kortfristiga skul-
derna avser 196 mnkr den individuella delen av avtalspensionerna inkl. löneskatt intjänad under 
2019. Denna kommer att utbetalas under våren 2020.  
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Väsentliga personalförhållanden 
 
»  Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att 

möta omfattande förändringar, inte minst med anledning av den demografiska ut-
vecklingen. Fokus under året har varit att på bred front fortsätta arbetet med att 
möta kompetensutmaningarna. Nytt för året är projektet Frisk organisation som ar-
betar med att minska sjukfrånvaron och främja friska arbetsplatser och fem förvalt-
ningsövergripande grupper arbetar med att: Äldre ska jobba längre, deltid blir heltid, 
minska sjukfrånvaron, digitalisering för att frigöra värdeskapande tid och ökad anställningsbarhet. 
Den förväntade nyttan med arbetet är att med gemensamma krafter hitta nya sätt att 
klara välfärdsuppdraget. 

 
Här är ett sammandrag av kommunens personalekonomiska redovisning. Den redovisas även 
som ett särskilt ärende till Kommunfullmäktige. 
 
Personalstrategiskt perspektiv 
 
Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar är något som Borås Stad, liksom andra kommuner, 
har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraften är hård och kommer med all sannolikhet att bli hår-
dare under de närmsta åren. För ett gemensamt och strukturerat arbetssätt med det strategiska 
kompetensförsörjningsarbetet har ett underlag tagits fram under året som kommer att implemen-
teras under 2020. 
 
Arbetet med att trygga den framtida kompetensförsörjningen i Borås Stad sker på flera fronter, 
bl.a. är det av dessa skäl viktigt att minska ohälsan. 2019-2021 pågår projektet ”Frisk organisat-
ion” med syfte att arbeta med organisatoriska faktorer bakom ohälsa och sjuktal. Sänkta sjuktal 
kommer i sin tur att leda till fler medarbetare i arbete, vilket också blir en del av organisationens 
kompetensförsörjning. Att genom digitalisering utveckla verksamheten är ytterligare en strategi. 
Det behövs också nya sätt att tänka kring hur befintlig kompetens kan användas på bästa sätt. Ar-
betet sker på flera nivåer och på olika sätt. Det handlar till exempel om marknadsföring, rekryte-
ringsbonusar och lönetillägg för medarbetare över 65 år, kommunövergripande kompetensutbud, 
det interna chefsförsörjningsprogrammet, möjlighet till utvecklande och meningsfulla arbetsupp-
gifter, utökning av friskvårdsförmåner och aktiv personalklubb.  
 
Under året har arbetet gjort avtryck genom att Borås Stad blev utsedd till Årets kommun inom 
employer branding, till Karriärföretag 2020 samt att MerKraft, Borås Stads personalförening ut-
setts till Sveriges bästa personalförening 2019.  
 
Medarbetare 
 
Anställda 
Totalt fanns inom koncernen 11 038 medarbetare anställda 2019. 
 
Antal anställda 1 november  

 
2017 2018 2019 

Förändring 
jämfört 
med 2018 

   Kvinnor Män Totalt  

Tillsvidareanställda 8 539 8 668 6 768 2 001 8 769 101 

Visstidsanställda 1 387 1 504 958 446 1 404 -100 

Totalt kommunen 9 926 10 172 7 726 2 447 10 173 1 

Kommunala bolag     865  
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Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när en 
medarbetare varit anställd mer än två år under en femårsperiod. Under 2019 fick 141 personer 
tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse, vilket var 46 fler än 2018. 
 
 
Anställda inom olika verksamheter 
 

 
 
Andelen anställda inom de olika verksamheterna har inte förändrats sedan tidigare år. 
 
Fördelning män och kvinnor 
77 procent eller 7 726 av samtliga anställda var kvinnor och 23 procent eller 2 447 var män.  
 
Åldersstruktur 
Medelåldern för Borås Stads tillsvidareanställda är 46 år vilket är något högre än för 
kommunanställda i riket som 2018 var 45,1 år.  
 
Utländsk bakgrund 
Medarbetare med utländsk bakgrund1 fortsätter att öka och motsvarar 31 procent av det totala 
antalet anställda. Det är en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med 2018. Männen ökar med 
två procentenheter till 33 procent och kvinnorna från 29,1 till 30,3 procent. Fritidsledare är den 
personalgrupp som ökat mest med 9,4 procentenheter till 47,5 procent. Vårdbiträden samt städ, 
tvätt och renhållningsarbete är de grupper som har störst andel medarbetare med utländsk bak-
grund. Inom båda grupperna är andelen medarbetare med utländsk bakgrund större än 70 pro-
cent. Chefer med utländsk bakgrund har ökat marginellt från 14,4 till 14,8 procent. I förvaltning-
arnas ledningsgrupper har 6,7 procent utländsk bakgrund. Om medarbetare med utländsk bak-
grund skulle avspeglade kommunens befolkningssammansättning av människor i yrkesverksam 
ålder bosatta i Borås skulle den utgöra 33,6 procent2. 

1 Med utländsk bakgrund menas en person som är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. 
2 Andel i yrkesverksam ålder 15-64 år 2018. 
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Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när en 
medarbetare varit anställd mer än två år under en femårsperiod. Under 2019 fick 141 personer 
tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse, vilket var 46 fler än 2018. 
 
 
Anställda inom olika verksamheter 
 

 
 
Andelen anställda inom de olika verksamheterna har inte förändrats sedan tidigare år. 
 
Fördelning män och kvinnor 
77 procent eller 7 726 av samtliga anställda var kvinnor och 23 procent eller 2 447 var män.  
 
Åldersstruktur 
Medelåldern för Borås Stads tillsvidareanställda är 46 år vilket är något högre än för 
kommunanställda i riket som 2018 var 45,1 år.  
 
Utländsk bakgrund 
Medarbetare med utländsk bakgrund1 fortsätter att öka och motsvarar 31 procent av det totala 
antalet anställda. Det är en ökning med 1,4 procentenheter jämfört med 2018. Männen ökar med 
två procentenheter till 33 procent och kvinnorna från 29,1 till 30,3 procent. Fritidsledare är den 
personalgrupp som ökat mest med 9,4 procentenheter till 47,5 procent. Vårdbiträden samt städ, 
tvätt och renhållningsarbete är de grupper som har störst andel medarbetare med utländsk bak-
grund. Inom båda grupperna är andelen medarbetare med utländsk bakgrund större än 70 pro-
cent. Chefer med utländsk bakgrund har ökat marginellt från 14,4 till 14,8 procent. I förvaltning-
arnas ledningsgrupper har 6,7 procent utländsk bakgrund. Om medarbetare med utländsk bak-
grund skulle avspeglade kommunens befolkningssammansättning av människor i yrkesverksam 
ålder bosatta i Borås skulle den utgöra 33,6 procent2. 

1 Med utländsk bakgrund menas en person som är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. 
2 Andel i yrkesverksam ålder 15-64 år 2018. 
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Hel- och deltidsanställda 
Av kommunens tillsvidareanställda har 97,7 procent heltidstjänst. 
 

 
 
 
 
Andel tillsvidareanställda som har heltidsanställning inom de 
kommunala bolagen varierar. Lägst andel har Borås Djurpark 
AB där 81 procent är heltidsanställda följt av Fristadbostäder 
med 84,6 procent. Borås Kommuns Parkerings AB och 
Borås Elnät AB är exempel på bolag där alla har 
heltidsanställning. 
 
 
 
Extern personalomsättning 
Nämnder 
Personalomsättning3 uttrycks i procent i förhållande till genomsnittligt antal tillsvidareanställda 
under året. En sund personalomsättning är när rörligheten bidrar till att behålla kontinuitet och 
kvalitet i verksamheten. Är rörligheten alltför stor ökar arbetsbelastningen på de medarbetare som 
stannar kvar och verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet. 
 

 

3 Personalomsättning beräknas som antalet tillsvidareanställda som lämnat kommunen för annan arbetsgivare eller 
slutat på grund av att man valt att gå i pension dividerat med genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. 
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Nivån på personalomsättningen påverkas av flera faktorer där pensionsavgångar och trivsel är två 
exempel. Under 2019 har personalomsättningen fortsatt att minska från 10,4 procent 2018 till årets 
9,4 procent. Undantas de som valt att gå i pension så stannar personalomsättningen på 6,8 procent.  
 
 
 
Bolag 

Flera av de kommunala bolagen visar också en lägre personalomsättning jämfört med föregående 
år. Det ska poängteras att bolagen varierar stort i antal anställda och därför kan en enstaka medar-
betares avgång ge en hög procentsats. En jämförelse mellan bolagen ger därför ingen rättvisande 
bild, bättre är att jämföra bolagen var för sig över tid.  
 
Timavlönade 
Inom förvaltningarna har 902 årsarbeten utförts av timavlönade. Av dessa är 470 årsarbeten  
utförda av medarbetare anställda enlig beredskapsavtalet (BEA) eller PAN-avtalet (personliga 
assistenter och anhörigvårdare) där lön enligt avtalen utbetalas per timme. Övriga 430 årsarbeten 
har utförts av timavlönade medarbetare som anställts enligt avtalet allmänna bestämmelser (AB).  
Det är framför allt inom det pedagogiska området samt inom vård och omsorg som de flesta 
timavlönade medarbetare finns. 
 
Resursanvändning 
Under året utfördes 15 127 658 arbetstimmar vilket motsvarar 8 899 årsarbeten. Det innebär en 
nettoarbetstid4 på 74,2 procent av överenskommen tid. Inkluderas över- och fyllnadstid blir den 
totalt arbetade tiden 74,8 procent av överenskommen tid. 
 

4 Nettoarbetstid = Avtalad/överenskommen arbetstid - frånvaro 
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Nivån på personalomsättningen påverkas av flera faktorer där pensionsavgångar och trivsel är två 
exempel. Under 2019 har personalomsättningen fortsatt att minska från 10,4 procent 2018 till årets 
9,4 procent. Undantas de som valt att gå i pension så stannar personalomsättningen på 6,8 procent.  
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betares avgång ge en hög procentsats. En jämförelse mellan bolagen ger därför ingen rättvisande 
bild, bättre är att jämföra bolagen var för sig över tid.  
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Det är framför allt inom det pedagogiska området samt inom vård och omsorg som de flesta 
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4 Nettoarbetstid = Avtalad/överenskommen arbetstid - frånvaro 
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Lön 

Lönestatistik 
Medianlönen har ökat med 750 kronor jämfört med 2018. Det motsvarar en ökning med 2,6 pro-
cent. I totalt 17 av 31 personalgrupper är kvinnornas medianlön högre än männens.  

 
 
Medianlönen varierar stort mellan de kommunala bolagen. Då både antal anställda och verksam-
heter varierar mycket så bör jämförelse göras över tid och inte mellan bolagen. I diagrammet har 
endast medianlön för de kommunala bolag som har minst nio anställda tagits med.  
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Övriga åtgärder för lön 
Några exempel på åtgärder. 
 
Mentorsavtal – Förskollärare, fritidspedagoger, samtliga lärargrupper, sjuksköterskor, fysiotera-
peuter, arbetsterapeuter och samtliga socionomgrupper med myndighetsutövning har möjlighet 
att gå mentorsutbildning. Efter avklarad utbildning erhålls ett lönepåslag på 500 kr samt ett löne-
tillägg på 1 500 kr per månad under tiden man har ett uppdrag som mentor. Under 2019 hade 80 
medarbetare mentorsuppdrag. 
 
Lönetillägg för anställda över 65 år – Förvaltningarna kan besluta om lönetillägg om 2 000 kr 
per månad för medarbetare som fyller 66 år under kalenderåret. Syftet är att behålla medarbetare 
och kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade grupper. Under 2019 
fick 58 månadsavlönade medarbetare lönetillägget. 
 
Rekryteringsbonus –En medarbetare som tipsar en legitimerad lärare, sjuksköterska, arbetstera-
peut, fysioterapeut eller socionom (till myndighetsutövande befattning) att söka och få en tillsvi-
dareanställning i Borås Stad får en bonus utbetald när anställningen för den person man tipsat va-
rat i ett år. Under 2019 betalades totalt 41 stycken rekryteringsbonusar à 15 000 kr ut.  
 
Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar – Borås Stad erbjuder medarbetare an-
ställda under ett helt kalenderår möjlighet att växla semesterdagstillägget till extra lediga dagar. 
Medarbetare som är 39 år eller yngre får 5 extra lediga dagar och medarbetare som är 40 år eller 
äldre får 6 extra lediga dagar. Under 2019 var det 1 451 medarbetare som växlade semesterdagar 
vilket motsvarar cirka 17 procent av de som har möjlighet att växla till extra lediga dagar. 
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Övriga åtgärder för lön 
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Arbetsmiljö 
Som arbetsgivare är det viktigt att ha en hälsofrämjande och hållbar personalpolitik och arbets-
miljöarbetet är en stor del av det arbetet. Medarbetare är med och skapar kvalitet i verksamheten 
varje dag, därför måste också arbetsgivarens stödja och ge förutsättningar för människor att göra 
ett gott jobb. Hur väl en arbetsgivare lyckas med 
det kan till viss del avspegla sig i sjukfrånvaro-
statisk. Ett strategiskt arbetsmiljöarbete tar fasta 
på insatser utifrån både ett främjande, förebyg-
gande och efterhjälpande perspektiv och måste 
finnas på alla ledningsnivåer. I Borås Stad an-
vänds arbetsmiljö som ett paraplybegrepp där 
hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete och jämlik-
hetsfrågor ingår och interagerar med varandra.  
 
Hälsa 
Att skapa en hälsosam organisation handlar om 
att ha medarbetare som mår bra över tid, medarbetare som både vill, orkar och kan utföra sitt 
uppdrag på bästa sätt. Det handlar inte om att undvika sjukfrånvaro, men det är oftast på sjuk-
frånvaro och sjukskrivning som fokus stannar. Borås Stad följer upp tre nyckeltal: hälsa (helårs-
friska), långtidsfrisk (helårsfrisk 2 år) och frisktal (max 5 sjukdagar på ett år)  
 
Frisktalet utvecklas positivt och är uppe på ungefär samma nivå som 2017. Det ökar för både män 
och kvinnor inom samtliga åldersgrupper med undantag för män 29 år och yngre. Däremot sjunker 
hälsa och långtidsfrisk för både män och kvinnor. Andelen helårsfriska medarbetare ligger på to-
talt 28,8 procent, 25,6 procent av kvinnorna och 39,5 procent av männen. Andelen helårsfriska 
kvinnor minskar medan andelen helårsfriska män ökar. Under tvåårsperioden 2018-2019 har 
Borås Stad 17,9 procent långtidsfriska medarbetare.  
 
 
Sjukfrånvaro 
Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger i år på 6,5 procent, jämfört med 
6,6 procent för 2017. Borås Stad följer landet i övrigt och sjukfrånvaron minskar från 7,4 procent 
till 7,3 procent.  
 

  
 
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid skiljer sig åt mellan män som har 4,6 procent och 
kvinnorna 8,2 procent. Utvecklingen över tid är relativt lika men männen ligger betydligt lägre. 
Försäkringskassan (2018) lyfter fram Sveriges könssegregerade arbetsmarknad, som innebär att 
kvinnor och män har olika arbetsförhållanden och villkor, som en viktig förklaring. Rapporten 
lyfter fram flera studier av arbetsmiljöns betydelse som visar att kvinnor och män som utsätts för 
samma situationer, arbetsuppgifter och belastningar påverkas på liknande sätt. Kvinnors ökade 
risk för ohälsa beror alltså inte på att kvinnor skulle vara mer känsliga för påfrestningar. En större 
andel kvinnor, särskilt inom kvinnodominerade yrken, rapporterar till exempel högre krav och 
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lägre resurser i arbetet och höga psykologiska och emotionella krav, än vad män gör. Tillsammans 
med att kvinnor har sämre möjligheter än män till återhämtning i arbetet och till sömn och vila 
efter arbetet kan det delvis förklara könsskillnader i sjukfrånvaro.  
 
Projektet Frisk organisation med avdelningen organisationshälsa startade i januari 2019. Projektet 
är en satsning över tre år med syftet att kapa inflödet till sjukskrivning och minska rehabiliterings-
ärendena genom att arbeta proaktivt med organisationshälsan, faktorer i organisationen som ger 
konsekvenser för ohälsan. Målet är att nå och behålla en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaron. 
Under det första året har enheten etablerat samarbetet med samtliga förvaltningar och i huvudsak 
arbetat med de som i ohälsotal och kostnader har de största utmaningarna. 
 
Sjukfrånvaron i bolagen ligger generellt något lägre än för staden som helhet, undantaget är Borås 
Djurpark AB. Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medarbetare i bolagen 
från 1 till nästan 300 medarbetare. Det är därför inte lämpligt att jämföra bolagen med varandra 
utan istället studera förändringar över tid i respektive bolag. För bolagen redovisas sjukfrånvaro 
för de med fler än fem medarbetare. 
 

 
 
Rehabilitering  
Ett tidigt agerande i rehabiliteringsprocessen är bästa sättet att förhindra en längre sjukskrivning. 
Det minskar efterföljande rehabiliteringsarbete och minimerar de konsekvenser som frånvaron 
får för individen, arbetsgruppen och verksamheten. I enlighet med Borås Stads rehabiliteringsru-
tiner ska ett rehabiliteringsärende påbörjas om individen har varit sjukfrånvarande vid fler än sex 
tillfällen de senaste 12 månaderna, varit sjuk längre än 28 dagar eller om medarbetaren ber om 
det. I samtliga skeenden behövs en bra dialog mellan medarbetare och chef och ett tidigt age-
rande. I rehabiliteringssammanhang tenderar ärenden att blir alltmer komplicerade ju längre tiden 
går, oavsett om orsakerna bakom sjukskrivningen är arbetsrelaterade eller inte.  
 
Av alla sjukfall avslutas merparten, 91 procent, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. 
Ytterligare 2 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 96 procent tillbaka i arbete. 
Endast 4 procent av sjukfallen blir kvar i långtidssjukskrivning som kräver längre tid för rehabili-
tering och återhämtning så att återgång i arbete ska bli möjlig. 

Värdet av god hälsa 
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lägre resurser i arbetet och höga psykologiska och emotionella krav, än vad män gör. Tillsammans 
med att kvinnor har sämre möjligheter än män till återhämtning i arbetet och till sömn och vila 
efter arbetet kan det delvis förklara könsskillnader i sjukfrånvaro.  
 
Projektet Frisk organisation med avdelningen organisationshälsa startade i januari 2019. Projektet 
är en satsning över tre år med syftet att kapa inflödet till sjukskrivning och minska rehabiliterings-
ärendena genom att arbeta proaktivt med organisationshälsan, faktorer i organisationen som ger 
konsekvenser för ohälsan. Målet är att nå och behålla en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaron. 
Under det första året har enheten etablerat samarbetet med samtliga förvaltningar och i huvudsak 
arbetat med de som i ohälsotal och kostnader har de största utmaningarna. 
 
Sjukfrånvaron i bolagen ligger generellt något lägre än för staden som helhet, undantaget är Borås 
Djurpark AB. Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medarbetare i bolagen 
från 1 till nästan 300 medarbetare. Det är därför inte lämpligt att jämföra bolagen med varandra 
utan istället studera förändringar över tid i respektive bolag. För bolagen redovisas sjukfrånvaro 
för de med fler än fem medarbetare. 
 

 
 
Rehabilitering  
Ett tidigt agerande i rehabiliteringsprocessen är bästa sättet att förhindra en längre sjukskrivning. 
Det minskar efterföljande rehabiliteringsarbete och minimerar de konsekvenser som frånvaron 
får för individen, arbetsgruppen och verksamheten. I enlighet med Borås Stads rehabiliteringsru-
tiner ska ett rehabiliteringsärende påbörjas om individen har varit sjukfrånvarande vid fler än sex 
tillfällen de senaste 12 månaderna, varit sjuk längre än 28 dagar eller om medarbetaren ber om 
det. I samtliga skeenden behövs en bra dialog mellan medarbetare och chef och ett tidigt age-
rande. I rehabiliteringssammanhang tenderar ärenden att blir alltmer komplicerade ju längre tiden 
går, oavsett om orsakerna bakom sjukskrivningen är arbetsrelaterade eller inte.  
 
Av alla sjukfall avslutas merparten, 91 procent, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. 
Ytterligare 2 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 96 procent tillbaka i arbete. 
Endast 4 procent av sjukfallen blir kvar i långtidssjukskrivning som kräver längre tid för rehabili-
tering och återhämtning så att återgång i arbete ska bli möjlig. 

Värdet av god hälsa 
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Det är viktigt att i resonemanget kring värdet av friska medarbetare ha med att den kostnad som 
består av sjuklön endast är en del av de kostnader som arbetsgivaren har vid en sjukskrivning. 
Övriga ekonomiska aspekter en kring sjukskrivning och dess effekter på verksamheten fångas 
inte lika lätt. Det rör sig om kostnader för vikarier, nyrekryteringar, introduktion, personalomsätt-
ning, kvalitetssänkning mm. Frånvaro ger produktions- och kvalitetsbortfall och rent krasst beta-
lar kommunen för den som är frånvarande utan att få någon motprestation tillbaka. Man kan 
vända på resonemanget och se de positiva effekter som uppkommer av att ha friska medarbetare 
på plats, effekterna och värdet av god hälsa.  
 
I vissa verksamheter krävs det direkt en vikarie när en medarbetare är sjukskriven vilket innebär 
att arbetsgivaren under korttidsjukfrånvaro betalar dubbelt för samma arbete. Om man dessutom 
utgår ifrån att den ordinarie medarbetaren är mer produktiv när denna är på arbetet än vikarien så 
betalar arbetsgivaren en större summa pengar men får mindre arbete utfört. För de verksamheter 
där det inte sätts in någon vikarie betalar arbetsgivaren sjuklön utan att få någon motprestation 
tillbaka. En viktig effekt av att beräkna vad kort- och långtidssjukskrivning faktiskt kostar är att 
visa värdet av att ha medarbetare som är friska. I den Personalekonomiska redovisningen finns 
beräkningar på vad sjukfrånvaron kan kosta.  
 
Några exempel på insatser som gjorts under året. 
 
Frisk organisation – En satsning på organisationshälsa där erfarenheter från psykosocial arbets-
miljöscreening och SKL:s projekt ”Socialt utfallskontrakt” tagits tillvara. Målet är att nå en rimlig 
och stabil nivå för sjukfrånvaro över tid. Satsningen är på totalt 30 mkr fördelade över tre år och 
ska kunna räknas hem genom en sänkning av sjukfrånvaron från dagens 7,4 % till 5,0 %, vid pro-
jektets slut. 
 
Friskvårdsbidraget - Under året har 4 073 medarbetare hämtat ut hela eller delar av bidraget, en 
ökning med nära 500 personer jämfört med 2018. 
 
MerKraft – är Borås Stads personalklubb som genom ett brett utbud av aktiviteter och arrange-
mang har uppdraget att inspirera, aktivera och ge möjligheter till fritidsuppleveler för alla medar-
betare. 2019 blev MerKraft utsedd till årets fritidsförening av KAF, Kommunanställdas fritidsför-
bund.  
 
Pausit – Ett pausprogram på datorn för att motverka stillasittande och främja rörelse och åter-
hämtning under arbetsdagen. Borås Stad har en site-licens för samtliga datoranvändare i kommu-
nen. 
 
PriusHealth, en hälsocoach online för att motivera livsstilsförändringar ur ett helhetsperspektiv 
på hälsa. Möjliggörs genom ett samarbete med Göteborgs och Lunds universitet. 
 

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) 
Det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå är inbyggt i stadens styr- och ledningssystem 
Stratsys med en egen modul, vilket ger cheferna ett tydligt stöd för sitt arbetsmiljöarbete. I modu-
len arbetar förvaltningarna efter en gemensam kalender för arbetsmiljöarbetet vilket dessutom 
stärker likvärdighet och underlättar uppföljning av arbetsmiljöarbetet. 
 
Arbetsskador och tillbud 
Antalet anmälda arbetsskador uppgick 2019 till totalt 979 stycken, en ökning med 171 anmäl-
ningar jämfört med 2018. De två i särklass vanligaste orsakerna är skadad av person och fallo-
lyckor.  
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Antalet anmälda tillbud har ökat till 1 142 jämfört med 1 263 förra året. Bland tillbuden är hotsi-
tuation den vanligaste orsaken på nära 60 procent. 
 
Jämställdhet och likabehandling  
Arbetet med lika rättigheter och möjligheter ligger som aktivitet i SAM-kalendern. Aktiviteten in-
nebär att arbetsplatsen undersöker risker, analyserar orsaker, genomför åtgärder och följer upp 
arbetet på samma sätt som annat arbetsmiljöarbete.  
 
Som arbetsgivare har Borås Stad ett stort ansvar för att identifiera och motverka arbetsmarknads-
relaterade ojämlikheter. Borås Stad arbetar med jämställdhetsfrågor genom lagstadgade lönekart-
läggningar och arbetsvärderingar. Beslutet om heltid som norm togs utifrån ett tydligt fokus på 
jämställdhet. Men det finns mycket kvar att göra inom jämställdhetsarbetet. Sveriges Kommuner 
och Regioner har tagit fram en rapport om jämställd arbetsgivarpolitik (2020) där nio viktiga om-
råden att arbeta med lyfts fram. Med dem som utgångspunkt kan Borås Stad ta viktiga kliv framåt 
i det lokala jämställdhetsarbetet.  
 

1. Arbetstid: heltid som norm 
2. Föräldraledighet: Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande för ett jämställt 

arbetsliv 
3. Sjukfrånvaro: Kvinnors sjukfrånvaro ska minska 
4. Lön: Det ska vara lika lön för lika arbete och osakliga löneskillnader ska försvinna 
5. Lönespridning: Lönespridning i kvinnodominerade yrken ska öka 
6. Chefer: Det ska vara jämställt på högsta toppen. 
7. Yrkesval: Föreställningar om kön ska inte begränsa studie- och yrkesval 
8. Karriärvägar: Fler utvecklingsvägar ska skapas inom välfärden 
9. Arbetsmiljö: Trakasserier, kränkande särbehandling, eller könsrelaterat våld i arbetslivet 

ska inte förekomma.  
 
Företagshälsovård 
Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta Borås Stad som arbetsgivare i hälso- och arbetsmiljö-
arbetet och att finnas som resurs i det rehabiliterande, förebyggande och främjande arbetet. Borås 
Stads leverantör av företagshälsovård är Feelgood. Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänster 
inom arbetsmiljö och rehabilitering. 
 
Kostnaden för företagshälsovårdstjänster under 2019 är 6,2 mkr. Efterhjälpande insatser för indi-
vid uppgår till 4,4 mkr. Fördelningen har en tydlig övervikt åt efterhjälpande åtgärder men pro-
centuellt sett har det skett en förflyttning åt det förebyggande hållet. 
 
Medarbetarenkät 
Under oktober genomfördes för femte gången en medarbetarenkät med den hittills högsta svars-
frekvensen, 88,9 procent. Utöver förvaltningarna deltog två av bolagen: Borås Parkeringsbolag 
AB och Borås Djurpark AB. Resultatet av medarbetarenkäten kan ses som ett kvitto på det ar-
betsmiljöarbete som bedrivits, men också som en utgångspunkt för det framtida arbetet. Årets 
resultat är följden av ett aktivt, målinriktat och uthålligt arbete då samtliga påståenden visar en 
positiv utveckling jämfört med enkäten som genomfördes 2017. 
 
 
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar är något som Borås Stad, liksom andra 
kommuner, har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraften är hård och kommer med all 
sannolikhet att bli hårdare under de närmsta åren. 
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Antalet anmälda tillbud har ökat till 1 142 jämfört med 1 263 förra året. Bland tillbuden är hotsi-
tuation den vanligaste orsaken på nära 60 procent. 
 
Jämställdhet och likabehandling  
Arbetet med lika rättigheter och möjligheter ligger som aktivitet i SAM-kalendern. Aktiviteten in-
nebär att arbetsplatsen undersöker risker, analyserar orsaker, genomför åtgärder och följer upp 
arbetet på samma sätt som annat arbetsmiljöarbete.  
 
Som arbetsgivare har Borås Stad ett stort ansvar för att identifiera och motverka arbetsmarknads-
relaterade ojämlikheter. Borås Stad arbetar med jämställdhetsfrågor genom lagstadgade lönekart-
läggningar och arbetsvärderingar. Beslutet om heltid som norm togs utifrån ett tydligt fokus på 
jämställdhet. Men det finns mycket kvar att göra inom jämställdhetsarbetet. Sveriges Kommuner 
och Regioner har tagit fram en rapport om jämställd arbetsgivarpolitik (2020) där nio viktiga om-
råden att arbeta med lyfts fram. Med dem som utgångspunkt kan Borås Stad ta viktiga kliv framåt 
i det lokala jämställdhetsarbetet.  
 

1. Arbetstid: heltid som norm 
2. Föräldraledighet: Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande för ett jämställt 

arbetsliv 
3. Sjukfrånvaro: Kvinnors sjukfrånvaro ska minska 
4. Lön: Det ska vara lika lön för lika arbete och osakliga löneskillnader ska försvinna 
5. Lönespridning: Lönespridning i kvinnodominerade yrken ska öka 
6. Chefer: Det ska vara jämställt på högsta toppen. 
7. Yrkesval: Föreställningar om kön ska inte begränsa studie- och yrkesval 
8. Karriärvägar: Fler utvecklingsvägar ska skapas inom välfärden 
9. Arbetsmiljö: Trakasserier, kränkande särbehandling, eller könsrelaterat våld i arbetslivet 

ska inte förekomma.  
 
Företagshälsovård 
Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta Borås Stad som arbetsgivare i hälso- och arbetsmiljö-
arbetet och att finnas som resurs i det rehabiliterande, förebyggande och främjande arbetet. Borås 
Stads leverantör av företagshälsovård är Feelgood. Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänster 
inom arbetsmiljö och rehabilitering. 
 
Kostnaden för företagshälsovårdstjänster under 2019 är 6,2 mkr. Efterhjälpande insatser för indi-
vid uppgår till 4,4 mkr. Fördelningen har en tydlig övervikt åt efterhjälpande åtgärder men pro-
centuellt sett har det skett en förflyttning åt det förebyggande hållet. 
 
Medarbetarenkät 
Under oktober genomfördes för femte gången en medarbetarenkät med den hittills högsta svars-
frekvensen, 88,9 procent. Utöver förvaltningarna deltog två av bolagen: Borås Parkeringsbolag 
AB och Borås Djurpark AB. Resultatet av medarbetarenkäten kan ses som ett kvitto på det ar-
betsmiljöarbete som bedrivits, men också som en utgångspunkt för det framtida arbetet. Årets 
resultat är följden av ett aktivt, målinriktat och uthålligt arbete då samtliga påståenden visar en 
positiv utveckling jämfört med enkäten som genomfördes 2017. 
 
 
Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar är något som Borås Stad, liksom andra 
kommuner, har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraften är hård och kommer med all 
sannolikhet att bli hårdare under de närmsta åren. 
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För att trygga den framtida kompetensförsörjningen arbetar staden på flera fronter. Fem förvalt-
ningsövergripande grupper arbetar med att: Äldre ska jobba längre, deltid blir heltid, minska sjuk-
frånvaron, digitalisering för att frigöra värdeskapande tid och ökad anställningsbarhet. 
Den förväntade nyttan med arbetet är att med gemensamma krafter hitta nya sätt att klara väl-
färdsuppdraget. 
 
Arbetet med stadens arbetsgivarvarumärke är en viktig del av kompetensförsörjningen. Det syftar 
till att på ett enhetligt, tydligt och attraktivt sätt kommunicera Borås Stad som arbetsgivare och de 
erbjudanden vi som arbetsgivare har till både framtida och nuvarande medarbetare. 
Exempel på aktiviteter som har genomförts under året har varit att engagera nya yrkesambassadö-
rer, omarbeta arbetsgivarvarumärkesmaterialet, uppdatera karriärsidorna på boras.se samt att im-
plementera riktlinjer för platsannonser. Under året har också Borås Stad utsetts till Karriärföretag 
2020 samt fått utmärkelsen ”Årets Kommun” av employer brandingföretaget Universum. 
 
Centrala utbildningar och kurser 
En stor del av stadens kompetensutvecklingsinsatser sker på respektive förvaltning i egen regi. 
Det rör sig om exempelvis introduktionsutbildningar för nyanställda och andra verksamhetsspeci-
fika utbildningsinsatser.  
 
Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Un-
der 2019 genomfördes utbildningar i bland annat kompetensbaserad rekrytering, att leda utan att 
vara chef och riskbruk, missbruk och beroende.  
 
Chef- och ledarutveckling 
Systematiskt chefsutvecklingsprogram 
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett 
omfattande utbildningsprogram tagits fram. Samtliga utbildningar som ryms i programmet finan-
sieras centralt. Programmet riktar sig till samtliga chefer, och för en förstagångschef sprids utbild-
ningsinsatserna över tre till fyra år. Bland annat ingår utbildning i arbetsrätt, arbetsmiljö och löne-
sättning. Även Borås Stads interna chefsutbildning, ”Chef- och ledarskap i praktiken”, som om-
fattar nio dagar och är obligatorisk för samtliga chefer på samtliga nivåer oavsett chefserfarenhet, 
ingår i programmet. 
 
Framtidens chef 
Under 2019 genomgick sju personer det interna chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef. 
Programmet omfattar cirka 25 dagar spridda över ett år och syftar till att förbereda de utvalda 
kandidaterna inför en ny roll som chef.  
 
Fritidsstudier 
58 personer har beviljats fritidsstudiebidrag under året. Exempel där bidrag beviljats är för kom-
pletterande utbildning för skolkuratorer där 13 kvinnor och 10 män har haft möjlighet att studera 
på del av arbetstid. Fritidsstudier har även innefattat yrkeslärarlegitimation, didaktikutbildning, 
fysik, vård- och omsorgsadministration, masterutbildning i pedagogik och behörighetsgivande ut-
bildning för yrkeslärare. Även vidareutbildning till arbetsterapeut, utbildning till stödpedagog och 
kompletterande socionomutbildning. 
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Förväntad utveckling 
 
Kommunkoncernens ekonomi och finansiella ställning är i grunden god. Samtidigt finns det utma-
ningar framöver i att nå goda resultatnivåer och hantera riskerna med en ökad skuldsättning. Verk-
samheten som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora investeringar och en 
hög andel lånefinansiering. Generellt sett är bolagen högt belånade och har lågt eget kapital. Bola-
gens betydande del av kommunkoncernens totala ekonomi ger ett behov av utvecklad finansiell 
analys och noggrann uppföljning av bolagens resultatutveckling, skulduppbyggnad och finansiella 
ställning. 
 
Kommunens utveckling 2020 och kommande år 
När Kommunfullmäktige i november 2019 antog Budgeten för 2020 var det i ett ekonomiskt 
osäkert läge i vår omvärld och vart konjunkturen i Sverige tar vägen. Denna osäkerhet präglar gi-
vetvis också förväntningarna om den ekonomiska utvecklingen i Sverige som trots det haft en 
stark ekonomisk utveckling som nu är på väg att plana ut. Arbetade timmar ökar inte lika mycket 
som tidigare. Skatteunderlagsutvecklingen ligger nu på en lägre nivå och ett budgeterat resultat på 
80 mnkr antogs vilket är under kommunens långsiktiga finansiella målsättning. Årets resultat i 
förhållande till skatteintäkterna uppgår till 1,2 %. Resultatet är inte tillräckligt i förhållande till den 
ökande investeringsnivå vi ser framför oss. Till resultatet tillkommer under året obudgeterade rea-
lisationsvinster som bidrar till att finansiera investeringarna. 
 
Kommunstyrelsen kan nu konstatera att de yttre ekonomiska förutsättningarna har och kommer 
att förändras drastiskt i det rådande läget med effekter av coronapandemin. Vi kan inte se vidden 
av dessa effekter ännu och kan inte redovisa några prognoser i dagsläget. Redan innan smittout-
brottet var tendensen nedåt i en redan avtagande högkonjunktur. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner konstaterar i sin senaste skatteunderlagsprognos att den un-
derliggande ökningstakten av skatteunderlaget kommer att ligga på ca 3,1 % i genomsnitt per år 
de närmaste åren. En framskrivning av Borås Stads ekonomi med de förutsättningarna ger då föl-
jande möjliga utveckling exkl. de effekter som kan bli av coronapandemin. 
 
 
Framskrivning    

 2020 2021 2022 
Nettokostnadsökning, % 4,0 2,9 3,4 
Resultat/skatteintäkter, % 1,2 1,2 1,6 
Resultat mnkr 80 80 111 
 
En resultatnivå på ca 80 mnkr budgeteras de två närmaste åren. För att nå den nivån 2021 och 
framåt krävs det en mer återhållsam kostnadsnivå på ca 3 % allt annat oförändrat. 
 
 
Bolagens utveckling 
Många av bolagen är inne i en investeringsintensiv period med stora pågående och inplanerade 
investeringar framöver vilket medför ökade finansiella kostnader. Det är därför av största vikt att 
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Förväntad utveckling 
 
Kommunkoncernens ekonomi och finansiella ställning är i grunden god. Samtidigt finns det utma-
ningar framöver i att nå goda resultatnivåer och hantera riskerna med en ökad skuldsättning. Verk-
samheten som bedrivs i bolagsform är av betydande omfattning med stora investeringar och en 
hög andel lånefinansiering. Generellt sett är bolagen högt belånade och har lågt eget kapital. Bola-
gens betydande del av kommunkoncernens totala ekonomi ger ett behov av utvecklad finansiell 
analys och noggrann uppföljning av bolagens resultatutveckling, skulduppbyggnad och finansiella 
ställning. 
 
Kommunens utveckling 2020 och kommande år 
När Kommunfullmäktige i november 2019 antog Budgeten för 2020 var det i ett ekonomiskt 
osäkert läge i vår omvärld och vart konjunkturen i Sverige tar vägen. Denna osäkerhet präglar gi-
vetvis också förväntningarna om den ekonomiska utvecklingen i Sverige som trots det haft en 
stark ekonomisk utveckling som nu är på väg att plana ut. Arbetade timmar ökar inte lika mycket 
som tidigare. Skatteunderlagsutvecklingen ligger nu på en lägre nivå och ett budgeterat resultat på 
80 mnkr antogs vilket är under kommunens långsiktiga finansiella målsättning. Årets resultat i 
förhållande till skatteintäkterna uppgår till 1,2 %. Resultatet är inte tillräckligt i förhållande till den 
ökande investeringsnivå vi ser framför oss. Till resultatet tillkommer under året obudgeterade rea-
lisationsvinster som bidrar till att finansiera investeringarna. 
 
Kommunstyrelsen kan nu konstatera att de yttre ekonomiska förutsättningarna har och kommer 
att förändras drastiskt i det rådande läget med effekter av coronapandemin. Vi kan inte se vidden 
av dessa effekter ännu och kan inte redovisa några prognoser i dagsläget. Redan innan smittout-
brottet var tendensen nedåt i en redan avtagande högkonjunktur. 
 
Sveriges Kommuner och Regioner konstaterar i sin senaste skatteunderlagsprognos att den un-
derliggande ökningstakten av skatteunderlaget kommer att ligga på ca 3,1 % i genomsnitt per år 
de närmaste åren. En framskrivning av Borås Stads ekonomi med de förutsättningarna ger då föl-
jande möjliga utveckling exkl. de effekter som kan bli av coronapandemin. 
 
 
Framskrivning    

 2020 2021 2022 
Nettokostnadsökning, % 4,0 2,9 3,4 
Resultat/skatteintäkter, % 1,2 1,2 1,6 
Resultat mnkr 80 80 111 
 
En resultatnivå på ca 80 mnkr budgeteras de två närmaste åren. För att nå den nivån 2021 och 
framåt krävs det en mer återhållsam kostnadsnivå på ca 3 % allt annat oförändrat. 
 
 
Bolagens utveckling 
Många av bolagen är inne i en investeringsintensiv period med stora pågående och inplanerade 
investeringar framöver vilket medför ökade finansiella kostnader. Det är därför av största vikt att 
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bolagen arbetar för ökad lönsamhet och når goda resultat framåt. Vid nyinvestering finns det även 
en risk att nedskrivningsbehov uppstår, vilket bolagen måste beakta i sin planering.  
 
Borås Elnät AB påverkas av ökade finansiella kostnader framöver som en följd av bolagets stora 
pågående investering i 130 Kv ringledning och den avslutade bredbandssatsningen. Bolaget kom-
mer inte kunna justera intäktsnivåerna i samma utsträckning till följd av den sänkta intäktsramen 
för affärsområde Elnät för perioden 2020-2023. Det råder osäkerhet kring möjligheterna att an-
vända outnyttjade intäkter från tidigare regleringsperioder. För att möta upp den vikande resultat-
nivån kommer bolaget att genomföra ett effektiviserings- och utvecklingsprojekt i syfte att effekti-
visera och hitta nya intäktsströmmar. 
 
Borås Energi och Miljö AB har driftsatt hela EMC; nytt avlopps- och kraftvärmeverk på Sobacken. 
Implementering av EMC in i den normala verksamheten pågår och är central för bolagets fortsatta 
utveckling. Då investeringen kraftigt påverkar bolagets ekonomiska ställning med höga kapitalkost-
nader är implementeringen viktig, för att hitta synergier och effektiviseringar och nå en långsiktig 
ökad lönsamhet.  
 
Borås kommuns Parkerings AB har genom uppförandet av p-huset Vulkanus slutfört sin största 
investering hittills, vilket innebär ökade kapitalkostnader och lägre resultatnivåer framöver. Till 
detta kommer fortsatt stora behov av att skapa fler parkeringsplatser i centrala Borås. Detta tydlig-
gör behovet av en pris- och parkeringsstrategi vilket bolaget arbetar med.  
 
Bostadsbolagen märker av den stora bristen på bostäder, framförallt hyresrätter, genom att deras 
bostadsköer växer med allt fler aktivt sökande. För att möta efterfrågan genomför eller planerar 
bolagen för flera nyproduktionsprojekt. Framförallt är AB Bostäder i Borås en viktig aktör för att 
kommunen ska klara av bostadsförsörjningen och ägaren har gett bolaget i uppdrag att uppföra 
400 nya bostäder under innevarande mandatperiod. Samtidigt ställer nyproduktion krav på lönsam-
het och finansiering och det är viktigt att bostadsbolagen levererar goda resultat och uppnår satta 
direktavkastningskrav framöver. 
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Driftredovisning 
 

Nämndernas nettokostnader visar ett underskott mot budget på -119 mnkr. Det utgående 

ackumulerade resultatet uppgår till +85 mnkr. 

Driftredovisning 2019      
Nämnd Ingående  K-bidrag Netto- Årets Utgående 
  resultat 2 019 kostnader resultat resultat 
Kommunfullmäktige 0 15 100 -14 950 150 0 
Stadsrevisionen 1 033 5 875 -5 653 222 1 255 
Kommunstyrelsen          
 -stadsledningskansliet 5 000 119 405 -154 728 -35 323 5 000 
 -kommungemensamt 0 118 100 -119 737 -1 637 0 
Valnämnden 0 4 025 -3 277 748 600 
Överförmyndarnämnden 0 6 725 -8 522 -1 797 0 
Lokalförsörjningsnämnden -41 315 31 900 -63 881 -31 981 -68 978 
Fritids- och folkhälsonämnden          
 -fritid- och folkhälsa 343 209 310 -217 411 -8 101 150 
 -föreningsbidrag 0 43 050 -42 628 422 0 
Servicenämnden 34 988 -7 000 6 510 -490 34 498 
Samhällsbyggnadsnämnden 23 284 23 950 -22 312 1 638 24 922 
Tekniska nämnden          
 -väghållning, skog, parker m m 21 608 146 745 -146 172 573 23 781 
 -persontransporter 0 68 800 -75 887 -7 087 0 
Miljö- och konsumentnämnden -594 25 875 -25 142 733 151 
Kulturnämnden 1 275 171 575 -171 795 -220 1 275 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 19 434 526 920 -542 885 -15 965 3 469 
Arbetslivsnämnden 3 000 233 200 -227 989 5 211 3 000 
Sociala omsorgsnämnden -5 415 657 275 -678 402 -21 127 -11 792 
Förskolenämnden -1 526 753 925 -757 586 -3 661 -5 067 
Grundskolenämnden 16 273 1 463 325 -1 455 039 8 286 24 559 
Individ- och familjeomsorgsnämnden -15 288 850 -310 931 -22 081 -22 096 
Vård- och äldrenämnden 62 084 1 345 100 -1 333 105 11 995 70 279 
Summa 139 457 6 252 030 -6 371 522 -119 492 85 006 

 

 

I den budget Kommunfullmäktige fastställde för 2019 uppgick Kommunbidragen för nämnderna till 

sammanlagt 6 233,9 mnkr. Därefter har tilläggsanslag beviljats med 18,1 mnkr. Härigenom höjdes 

budgeten till 6 252,0 mnkr. Nettokostnaderna blev 6 371,5 mnkr. Det samlade resultatet för nämnderna 

blev således ett underskott på -119,5 mnkr.  Nämndernas ingående resultat 2019 var +139,5 mnkr. Efter 

årets resultat på -119,5 och diverse regleringar på netto +65,0 mnkr föreslår Kommunstyrelsen att 

sammanlagt +85,0 mnkr överförs till 2020.  

 

73



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2020

 B 1227

Driftredovisning 
 

Nämndernas nettokostnader visar ett underskott mot budget på -119 mnkr. Det utgående 

ackumulerade resultatet uppgår till +85 mnkr. 

Driftredovisning 2019      
Nämnd Ingående  K-bidrag Netto- Årets Utgående 
  resultat 2 019 kostnader resultat resultat 
Kommunfullmäktige 0 15 100 -14 950 150 0 
Stadsrevisionen 1 033 5 875 -5 653 222 1 255 
Kommunstyrelsen          
 -stadsledningskansliet 5 000 119 405 -154 728 -35 323 5 000 
 -kommungemensamt 0 118 100 -119 737 -1 637 0 
Valnämnden 0 4 025 -3 277 748 600 
Överförmyndarnämnden 0 6 725 -8 522 -1 797 0 
Lokalförsörjningsnämnden -41 315 31 900 -63 881 -31 981 -68 978 
Fritids- och folkhälsonämnden          
 -fritid- och folkhälsa 343 209 310 -217 411 -8 101 150 
 -föreningsbidrag 0 43 050 -42 628 422 0 
Servicenämnden 34 988 -7 000 6 510 -490 34 498 
Samhällsbyggnadsnämnden 23 284 23 950 -22 312 1 638 24 922 
Tekniska nämnden          
 -väghållning, skog, parker m m 21 608 146 745 -146 172 573 23 781 
 -persontransporter 0 68 800 -75 887 -7 087 0 
Miljö- och konsumentnämnden -594 25 875 -25 142 733 151 
Kulturnämnden 1 275 171 575 -171 795 -220 1 275 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 19 434 526 920 -542 885 -15 965 3 469 
Arbetslivsnämnden 3 000 233 200 -227 989 5 211 3 000 
Sociala omsorgsnämnden -5 415 657 275 -678 402 -21 127 -11 792 
Förskolenämnden -1 526 753 925 -757 586 -3 661 -5 067 
Grundskolenämnden 16 273 1 463 325 -1 455 039 8 286 24 559 
Individ- och familjeomsorgsnämnden -15 288 850 -310 931 -22 081 -22 096 
Vård- och äldrenämnden 62 084 1 345 100 -1 333 105 11 995 70 279 
Summa 139 457 6 252 030 -6 371 522 -119 492 85 006 

 

 

I den budget Kommunfullmäktige fastställde för 2019 uppgick Kommunbidragen för nämnderna till 

sammanlagt 6 233,9 mnkr. Därefter har tilläggsanslag beviljats med 18,1 mnkr. Härigenom höjdes 

budgeten till 6 252,0 mnkr. Nettokostnaderna blev 6 371,5 mnkr. Det samlade resultatet för nämnderna 

blev således ett underskott på -119,5 mnkr.  Nämndernas ingående resultat 2019 var +139,5 mnkr. Efter 

årets resultat på -119,5 och diverse regleringar på netto +65,0 mnkr föreslår Kommunstyrelsen att 

sammanlagt +85,0 mnkr överförs till 2020.  
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Investeringsredovisning 
 
 Investeringarna uppgick till 620 mnkr. 

En stor del av detta, 228 mnkr tillhör den pedagogiska verksamheten. 
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 anting-
en direkt i årsbudgeten eller genom särskilda beslut i Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen. Anslag 
genom särskilda beslut skall grundas på inkomna anbud. 
 
Nettoinvesteringarna inklusive driftinvesteringar uppgick till 620,3 mnkr. Försäljning av anläggningstill-
gångar redovisas till 1,6 mnkr. 
 
För att öka nämndernas handlingsfrihet kan nämnderna inom kommunbidraget i driftbudgeten anskaffa 
inventarier och göra mindre investeringar. Enligt god redovisningssed skall dock inventarier som har en 
ekonomisk livslängd på tre år och inte är av ringa värde anses som en tillgång, dvs som en investering. För 
att externredovisningen skall bli rättvisande, lyfts därför i bokslutet anskaffningar av inventarier med en 
livslängd på tre år eller längre samt med ett värde överstigande ett basbelopp över från driftkostnaderna 
till nettoinvesteringarna. Under året har nämnderna på detta sätt anskaffat inventarier för 35,8 mnkr. 
 
Hur beloppen fördelas på de olika nämnderna redovisas i nedanstående tabell. I tabellen redovisas också 
de inventarieanskaffningar nämnderna finansierat inom kommunbidragen i internredovisningen, men som 
i externredovisningen redovisas som investeringar. 
 

Investeringsredovisning 2019                                                                                                        tkr 

Nämnd  
Nettoinveste- 

ringar 
Driftinven- 

tarier 

Summa  
netto- 

investeringar 

Kommunstyrelsen 37 069 303 37 372 

Lokalförsörjningsnämnden 381 176 146 381 322 

Samhällsbyggnadsnämnden  579 579 

Servicenämnden 39 817 11 783 51 600 

Tekniska nämnden 83 881 644 84 525 

Miljö- och konsumentnämnden 613  613 

Fritids- och folkhälsonämnden 26 853 1 125 27 978 

Kulturnämnden 3 757 853 4 610 

Förskolenämnden 2 123 1 048 3 171 

Grundskolenämnden 5 226 7 818 13 044 

Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden 3 290 1 104 4 394 

Arbetslivsnämnden  144 144 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  80 80 

Sociala omsorgsnämnden 731 107 838 

Vård- och äldrenämnden  10 115 10 115 

 584 536 35 849 620 385 
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I nedanstående tabell redovisas samtliga investeringsprojekt under året per verksamhet.  
 
Investeringsredovisning 2019                                                                                                         tkr 

Verksamhet  Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Särskilda servicefunktioner 93 726 91 953 166 860 

Markförsörjning 1 255 96 143 30 034 

Gator, vägar och parker 64 771 59 415 83 881 

Fritid och kultur 44 237 193 555 56 188 

Affärsverksamhet 1 314 2 590 5 233 

Förskola 129 509 89 557 59 515 

Grundskola 85 270 153 951 144 608 

Gymnasieskola 27 933 61 373 23 445 

Vård och omsorg 9 744 24 039 14 772 

 457 759 772 575 584 536 

Försäljning av anläggningstillgångar -34 088 -260 995 -1 581 
 
 
 

Större investeringsprojekt som är klara 2019                                                                                tkr                                                                           

Projekt Godkänd utgift Utfall 2019 Totalt utfall 

Göta förskola 39 240 4 425 38 389 

Tunnlandsgatans förskola 39 700 7 960 36 663 

Gånghesterskolan, ombyggnad 105 000 10 022 108 508 

Sven Erikssongymnasiet, ombyggnad 36 530 10 439 37 758 

Viskastrandsgymnasiet, ombyggnad 28 810 4 759 33 842 

Skogsfrugatan LSS-boende 18 000 3 561 18 020 

Gyllingtorpsgatan LSS-boende 17 000 5 012 17 639 

Stadsparksbadet renovering 93 300 7 757 97 782 

Scenteknik, Stadsteatern 72 000 2 550 82 583 
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I nedanstående tabell redovisas samtliga investeringsprojekt under året per verksamhet.  
 
Investeringsredovisning 2019                                                                                                         tkr 

Verksamhet  Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 

Särskilda servicefunktioner 93 726 91 953 166 860 

Markförsörjning 1 255 96 143 30 034 

Gator, vägar och parker 64 771 59 415 83 881 

Fritid och kultur 44 237 193 555 56 188 

Affärsverksamhet 1 314 2 590 5 233 

Förskola 129 509 89 557 59 515 

Grundskola 85 270 153 951 144 608 

Gymnasieskola 27 933 61 373 23 445 

Vård och omsorg 9 744 24 039 14 772 

 457 759 772 575 584 536 

Försäljning av anläggningstillgångar -34 088 -260 995 -1 581 
 
 
 

Större investeringsprojekt som är klara 2019                                                                                tkr                                                                           

Projekt Godkänd utgift Utfall 2019 Totalt utfall 

Göta förskola 39 240 4 425 38 389 

Tunnlandsgatans förskola 39 700 7 960 36 663 

Gånghesterskolan, ombyggnad 105 000 10 022 108 508 

Sven Erikssongymnasiet, ombyggnad 36 530 10 439 37 758 

Viskastrandsgymnasiet, ombyggnad 28 810 4 759 33 842 

Skogsfrugatan LSS-boende 18 000 3 561 18 020 

Gyllingtorpsgatan LSS-boende 17 000 5 012 17 639 

Stadsparksbadet renovering 93 300 7 757 97 782 

Scenteknik, Stadsteatern 72 000 2 550 82 583 
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Exploateringsredovisning (MKR) 

 

Ansvarig 
nämnd 

Utgift tom 
2019 

Intäkt tom 
2019 

Netto tom 
2019 Status 

FÖRSÄLJNING AV INDUSTRIMARK     

Omsättningstillgång (tomtmark) 
     

Västra Viared Ks -338,1 259,9 -78,2 21 tomter sålda 

Norra Viared Ks -32,4 45,8 13,4 6 av 7 tomter sålda 

Nordskogen Ks -63,8 7,9 -55,9 2 tomter sålda 

  
    

Anläggningstillgång (gatubyggnad, parkmark) 
    

Västra Viared Ks -50,3 37,5 -12,8  

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

Nordskogen Ks -7,4 1,2 -6,2  

  
    

FÖRSÄLJNING AV BOSTADSMARK     

Omsättningstillgång (tomtmark) 
 

    

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

Kelvingatan, Hässleholmen Ks  4,3 4,3 8 av 12 tomter sålda 

Pianogatan,Hestra Ks    0 av 9 tomter sålda 

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

  
    

Anläggningstillgång (gatubyggnad, parkmark)     

Kadriljgatan, Brotorp Ks -1,3 1,6 0,3  

Kelvingatan, Hässleholmen Ks -1,8 1,3 -0,5  

Pianogatan,Hestra Ks -2,9  -2,9  

Dammsvedjan Ks -4,8 5,0 0,2 
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Sammanställd redovisning 
 
 
Resultaträkning Kommun Koncern mnkr 
  2019 2018 2019 2018 Not 
Verksamhetens intäkter 1 784 2 144 3 400 3 623 1 
Verksamhetens kostnader -7 926 -7 915 -8 930 -8 865 2, 27 
Avskrivningar/Nedskrivningar -267 -227 -762 -579 3 
Verksamhetens nettokostnader -6 409 -5 998 -6 292 -5 821 4 
Skatteintäkter 5 158 4 949 5 158 4 949 5 
Generella statsbidrag och utjämning 1 294 1 276 1 294 1 276 6 
Verksamhetens resultat 43 227 160 404  
Finansiella intäkter 165 203 36 17 7 
Finansiella kostnader -109 -112 -105 -70 8 
Resultat efter finansiella poster 99 318 91 351  
Extraordinära poster 0 0 0 0  
Årets resultat 99 318 91 351   
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Balansräkning Kommun Koncern  mnkr 
  2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 Not 
Tillgångar      
Anläggningstillgångar 14 583 13 082 16 835 15 561 9 
Immateriella anläggningstillgångar 3 3 11 6 10 
Materiella anläggningstillgångar 5 211 4 859 16 612 15 334  
- mark,byggnader och tekniska anläggningar 4 868 4 538 16 159 11 004 11 
- maskiner och inventarier 343 321 453 4 330 12 
- övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0  
Finansiella anläggningstillgångar 9 369 8 220 212 221  
- värdepapper m m 564 564 108 108 13 
- långfristig utlåning 8 805 7 656 9 19 14 
- uppskjutna skattefordringar 0 0 95 94  
Bidrag till infrastruktur 0 0 0 0  
Omsättningstillgångar 1 771 2 110 1 768 2 069 15 
Förråd,lager o exploateringsfastigheter 202 169 241 217 16 
Kortfristiga fordringar 1 017 1 093 966 992 17 
Kortfristiga placeringar 320 552 321 552 17 
Kassa och bank 232 296 240 308 18 
Summa tillgångar 16 354 15 192 18 603 17 630  

      
Eget kapital, avsättningar och skulder      
Eget kapital 5 063 4 964 6 095 5 999 19 
- därav årets resultat 99 318 91 351  
- därav resultatutjämningsreserv 250 250 250 250  
- därav övrigt eget kapital 4 714 4 396 5 754 5 398  

      
Avsättningar 546 591 1 029 1 096  
Avsättningar för pensioner  490 525 535 575 20 
Andra avsättningar 56 66 494 521 21 

      
Skulder 10 745 9 637 11 479 10 535  
Långfristiga skulder 6 741 5 485 6 971 5 806 22 
Kortfristiga skulder 4 004 4 152 4 508 4 729 23 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 16 354 15 192 18 603 17 630  

      
Panter och ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser 1 484 1 578 1 484 1 578 24 
Övriga ansvarsförbindelser 542 469 301 217 25 
Summa panter och ansvarsförbindelser 2 026 2 047 1 785 1 795   
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Balansräkning Kommun Koncern  mnkr 
  2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 Not 
Tillgångar      
Anläggningstillgångar 14 583 13 082 16 835 15 561 9 
Immateriella anläggningstillgångar 3 3 11 6 10 
Materiella anläggningstillgångar 5 211 4 859 16 612 15 334  
- mark,byggnader och tekniska anläggningar 4 868 4 538 16 159 11 004 11 
- maskiner och inventarier 343 321 453 4 330 12 
- övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0  
Finansiella anläggningstillgångar 9 369 8 220 212 221  
- värdepapper m m 564 564 108 108 13 
- långfristig utlåning 8 805 7 656 9 19 14 
- uppskjutna skattefordringar 0 0 95 94  
Bidrag till infrastruktur 0 0 0 0  
Omsättningstillgångar 1 771 2 110 1 768 2 069 15 
Förråd,lager o exploateringsfastigheter 202 169 241 217 16 
Kortfristiga fordringar 1 017 1 093 966 992 17 
Kortfristiga placeringar 320 552 321 552 17 
Kassa och bank 232 296 240 308 18 
Summa tillgångar 16 354 15 192 18 603 17 630  

      
Eget kapital, avsättningar och skulder      
Eget kapital 5 063 4 964 6 095 5 999 19 
- därav årets resultat 99 318 91 351  
- därav resultatutjämningsreserv 250 250 250 250  
- därav övrigt eget kapital 4 714 4 396 5 754 5 398  

      
Avsättningar 546 591 1 029 1 096  
Avsättningar för pensioner  490 525 535 575 20 
Andra avsättningar 56 66 494 521 21 

      
Skulder 10 745 9 637 11 479 10 535  
Långfristiga skulder 6 741 5 485 6 971 5 806 22 
Kortfristiga skulder 4 004 4 152 4 508 4 729 23 
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 16 354 15 192 18 603 17 630  

      
Panter och ansvarsförbindelser      
Pensionsförpliktelser 1 484 1 578 1 484 1 578 24 
Övriga ansvarsförbindelser 542 469 301 217 25 
Summa panter och ansvarsförbindelser 2 026 2 047 1 785 1 795   
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Kassaflödesanalys Kommun  Koncern  mnkr 
  2019 2018 2019 2018 Not 
Årets resultat 99 318 91 351  
Justering för ej likviditetspåverkande poster 222 221 695 653 26 
Poster som redovisas i annan sektion -6 -8 -6 -84 26 
Justering för ianspråktagna avsättningar 0 0 0 0  
Justering för extraordinära poster 0 0 0 0  
Justering för andra poster  6 0 6 0  
Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital  321 531 786 920  

      
Förändring av kortfristiga fordringar 308 -243 257 -47  
Förändring av förråd och lager -33 64 -24 47  
Förändring av kortfristiga skulder -148 1 194 -219 1 157  
Förändring av rörelsekapital 127 1 015 14 1 157  

      
Kassaflöde från den löpande verksamheten 448 1 546 800 2 077  

      
Investeringsverksamheten      
Investering i immateriella anläggningstillgångar -1 -1 -9 -3  
Investering i materiella anläggningstillgångar -620 -820 -2 039 -2 999  
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 8 6 84  
Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0  
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar    0 0 0 6  
Kassaflöde från investeringsverksamheten -619 -813 -2 042 -2 912  

      
Finansieringsverksamheten      
Nyupptagna lån 2 350 1 400 1 165 929  
Övr ökning av långfristig skuld 6 16 0 12  
Amortering av långfristig skuld -1 100 -700 0 0  
Övr minskning av långfristig skuld 0 0 0 0  
Ökning av långfristiga fordringar -1 149 -1 347 0 0  
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 9 7  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 107 -631 1 174 948  

      
Bidrag till infrastruktur      
Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur 0 -12 0 -12  
      
Årets kassaflöde -64 90 -68 101  

      
Likvida medel vid årets början 296 206 308 207  
Likvida medel vid årets slut 232 296 240 308  
  -64 90 -68 101  
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Begreppsförklaringar 
 
Anläggningstillgångar är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. T ex aktier i de 
kommunala bolagen, inventarier, transportmedel, fastigheter och anläggningar. 

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

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

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

Avsättningar är skulder som är säkra eller sannolika till sin förekomst, men ovissa till belopp 
eller till den tid de ska infrias, d v s ekonomiska förpliktelser vars storlek eller förfallotidpunkt 
inte är helt bestämda.  

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid årets slut. Av den framgår hur 
kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) och hur kapitalet har 
skaffats (lång- och kortfristiga skulder/avsättningar samt eget kapital). 

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

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

Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. 

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

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

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

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

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

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

Pensionsskulden visar kommunens åtaganden för hittills intjänad pensionsrätt. 
Pensionsredovisningen i kommunen sker enligt den så kallade blandmodellen. 
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Begreppsförklaringar 
 
Anläggningstillgångar är avsedda för stadigvarande bruk eller innehav. T ex aktier i de 
kommunala bolagen, inventarier, transportmedel, fastigheter och anläggningar. 

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

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

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

Avsättningar är skulder som är säkra eller sannolika till sin förekomst, men ovissa till belopp 
eller till den tid de ska infrias, d v s ekonomiska förpliktelser vars storlek eller förfallotidpunkt 
inte är helt bestämda.  

Balansräkningen visar den ekonomiska ställningen vid årets slut. Av den framgår hur 
kommunen har använt sitt kapital (i anläggnings- och omsättningstillgångar) och hur kapitalet har 
skaffats (lång- och kortfristiga skulder/avsättningar samt eget kapital). 

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

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

Finansnettot är skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader. 

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

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

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

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

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

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

Pensionsskulden visar kommunens åtaganden för hittills intjänad pensionsrätt. 
Pensionsredovisningen i kommunen sker enligt den så kallade blandmodellen. 
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Resultaträkningen sammanfattar årets intäkter och kostnader och visar hur förändringen av 
kommunens eget kapital framkommit. Resultaträkningen redovisas exklusive interna poster. 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
 
Vinstmarginal: Resultat efter finansnetto i procent av bruttoomsättning 
 
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat 
eget kapital 
 
Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster exklusive finansiella kostnader i 
procent av balansomslutning  
 
Direktavkastning: Driftnetto i procent av bokfört värde på byggnader och mark 
 
Driftnetto: Totala intäkter minus fastighetskostnader, exklusive avskrivningar 
 
Soliditet anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten 
speglar betalningsförmågan på lång sikt och är ett uttryck för den finansiella styrkan. Beräkning: 
justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 
 
Justerat eget kapital: Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med 
uppskjuten skatt 
 
Självfinansieringsgrad visar hur stor del av investeringarna i materiella tillgångar som har 
finansierats med pengar som verksamheten har genererat. Beräkning: resultat efter finansiella 
poster plus avskrivningar i procent av nettoinvesteringar. 
 
Belåningsgrad: Långfristiga skulder i procent av balansomslutning 
 
Tillämpade redovisningsprinciper 
 
Den kommunala redovisningen regleras i Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 
Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för 
kommunsektorns redovisning.  
 
Immateriella anläggningstillgångar 
RKR R3 har tillämpats vid klassificering, redovisning, värdering, avskrivning samt upplysning av 
immateriella tillgångar. Kommunen har endast förvärvade immateriella anläggningstillgångar. 
Inventarier som ska aktiveras som anläggningstillgång, ska ha ett anskaffningsvärde av minst ett 
basbelopp (46 500 kr) och en varaktighet av minst 3 år. Avskrivningstiden är 5 år. 
 
Anläggningstillgångar  
RKR R4 har tillämpats för redovisning, anskaffning, värdering, komponentavskrivning samt 
upplysningar av materiella anläggningstillgångar. 
Anläggningstillgångarna är upptagna till anskaffningsvärdet efter avdrag för gjorda avskrivningar. 
Anskaffningsvärdet beräknades, fram t o m 2011, lika med utgiften minus eventuella 
investeringsbidrag. Fr o m 2012 redovisas investeringsutgiften brutto bland 
anläggningstillgångarna. Eventuella investeringsbidrag redovisas fr o m 2012 initialt som en skuld, 
för att sedan intäktsföras successivt i takt med att investeringsobjektet skrivs av. Inventarier som 
ska aktiveras som anläggningstillgång, ska ha ett anskaffningsvärde av minst ett basbelopp 
 (46 500 kr) och en varaktighet av minst 3 år. 
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Resultaträkningen sammanfattar årets intäkter och kostnader och visar hur förändringen av 
kommunens eget kapital framkommit. Resultaträkningen redovisas exklusive interna poster. 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
 
Vinstmarginal: Resultat efter finansnetto i procent av bruttoomsättning 
 
Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat 
eget kapital 
 
Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster exklusive finansiella kostnader i 
procent av balansomslutning  
 
Direktavkastning: Driftnetto i procent av bokfört värde på byggnader och mark 
 
Driftnetto: Totala intäkter minus fastighetskostnader, exklusive avskrivningar 
 
Soliditet anger hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten 
speglar betalningsförmågan på lång sikt och är ett uttryck för den finansiella styrkan. Beräkning: 
justerat eget kapital i procent av balansomslutning. 
 
Justerat eget kapital: Eget kapital med tillägg för obeskattade reserver som reducerats med 
uppskjuten skatt 
 
Självfinansieringsgrad visar hur stor del av investeringarna i materiella tillgångar som har 
finansierats med pengar som verksamheten har genererat. Beräkning: resultat efter finansiella 
poster plus avskrivningar i procent av nettoinvesteringar. 
 
Belåningsgrad: Långfristiga skulder i procent av balansomslutning 
 
Tillämpade redovisningsprinciper 
 
Den kommunala redovisningen regleras i Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). 
Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) rekommendationer för 
kommunsektorns redovisning.  
 
Immateriella anläggningstillgångar 
RKR R3 har tillämpats vid klassificering, redovisning, värdering, avskrivning samt upplysning av 
immateriella tillgångar. Kommunen har endast förvärvade immateriella anläggningstillgångar. 
Inventarier som ska aktiveras som anläggningstillgång, ska ha ett anskaffningsvärde av minst ett 
basbelopp (46 500 kr) och en varaktighet av minst 3 år. Avskrivningstiden är 5 år. 
 
Anläggningstillgångar  
RKR R4 har tillämpats för redovisning, anskaffning, värdering, komponentavskrivning samt 
upplysningar av materiella anläggningstillgångar. 
Anläggningstillgångarna är upptagna till anskaffningsvärdet efter avdrag för gjorda avskrivningar. 
Anskaffningsvärdet beräknades, fram t o m 2011, lika med utgiften minus eventuella 
investeringsbidrag. Fr o m 2012 redovisas investeringsutgiften brutto bland 
anläggningstillgångarna. Eventuella investeringsbidrag redovisas fr o m 2012 initialt som en skuld, 
för att sedan intäktsföras successivt i takt med att investeringsobjektet skrivs av. Inventarier som 
ska aktiveras som anläggningstillgång, ska ha ett anskaffningsvärde av minst ett basbelopp 
 (46 500 kr) och en varaktighet av minst 3 år. 
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Anläggningslån  
Anläggningslån till föreningar utgår i form av 30-åriga amorterings- och räntefria lån, som efter 
30 år avskrivs i sin helhet. Fr o m 2017 redovisas dessa som bidrag och kostnadsförs direkt. Dock 
gäller fortfarande att lånen i sin helhet ska återbetalas, om den ursprungliga och lånegrundande 
verksamheten upphör eller ändras och inte ersätts av annan motsvarande verksamhet. 
 
Avskrivningar 
Avskrivningar påbörjas året efter investeringen är slutförd. Detta gäller dock inte 
Servicekontorets fordon och maskiner, där avskrivningen påbörjas under anskaffningsåret. 
Avskrivningar av anläggningstillgångarna sker linjärt efter en bedömning av nyttjandetiden. 
Kommunen tillämpar komponentavskrivning för sina anläggningar där detta är relevant. 
Anläggningar färdigställda före 2014 har indelats i en modifierad komponentavskrivning där detta 
varit relevant. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs emellertid inga 
avskrivningar. 
 
Tillämpade avskrivningstider kommunen 
Anläggningar t o m 2013 

Huvudgrupp tillgångsslag 
Avskrivningstid vid  
komponentindelning 

Avskrivningstid övrigt, 
ej komponentindelning 

Gator, vägar, parker mm   10-33 år 

Markreserv, övrig mark   Obegränsad livslängd 

Verksamhetsfastigheter 3-80 år   

Fordon och maskiner   3-10 år 

Inventarier i övrigt   3-10 år 
 

Anläggningar fr o m 2014   

Huvudgrupp tillgångsslag 
Avskrivningstid vid  
komponentindelning 

Avskrivningstid övrigt, 
ej komponentindelning 

Huvudgata 10-100 år   

Lokalgata 30-100 år   

GC-vägar 30-100 år   

Broar av betong 25-70 år   

Broar av trä 10-70 år   

Gågator/torg 15-100 år   

Belysning 15-30 år   

Parker/lekplatser 15-100 år   

   

Nybyggnationer och större åtgärder enligt 
underhållsplan     

- Verksamhetsfastigheter 10-80 år   

- Konstgräsplaner  8-20 år  
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Gator, vägar, parker m    10-33 år 

Markreserv, övrig mark   Obegränsad livslängd 

Diverse åtgärder i verksamhetsfastigheter    10-33 år 

Fordon och maskiner    3-10 år 

Inventarier i övrigt    3-10 år 

Konst   Obegränsad livslängd 
 

Bidrag till statlig infrastruktur  
Bidrag till statlig infrastruktur som redovisas i balansräkningen ska upplösas med årliga enhetliga 
belopp under högst 25 år. Kommunen har hittills vid bidrag till statlig infrastruktur valt att 
upplösa/kostnadsföra bidragen i sin helhet direkt på resultaträkningen.   
 
Finansiella tillgångar  
Kommunens placeringsportfölj är i enlighet med RKR R7 klassificerade som omsättningstillgång, 
kortfristiga placeringar, eftersom de kontinuerligt är föremål för köp och försäljning. Portföljens 
förvaltning regleras i av Kommunstyrelsen antagna ”Regler för finansverksamheten” per den 30 
januari 2017. Samtliga placeringsmedel är kollektivt värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och marknadsvärde. 
 
Avsättningar  
Kommunens avsättningar, till de delar de inte är avsättningar för pensioner, är avsättningar för 
medfinansiering av statlig infrastruktur eller andra förpliktelser mot externa parter och är 
reglerade i avtal.  
 
Pensioner 
Pensionsskulden redovisas i överensstämmelse med redovisningslagen enligt blandmodellen. Pen-
sionsrätt intjänad t o m 1997 upptas således som ansvarsförbindelse. Intjänad individuell del som 
ska utbetalas efterföljande år upptas som kostnad i resultaträkningen och kortfristig skuld i 
balansräkningen. Avsättningen till pensioner i balansräkningen avser bl a kompletterande ålders-
pension och visstidspension. I balansräkningen finns också avsättningar till pensioner för 
förtroendemän. Både pensionsutbetalningar och avsättningar till intjänade pensioner belastas med 
löneskatt på 24,26 %. 
 
Fram till och med 2018 har det gjorts extra avsättningar till pensioner intjänade till och med 
1997-12-31, så kallad IPR, på sammanlagt 832 miljoner kronor.   
 
Pensionsåtaganden för anställda i de bolag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt 
BFNAR 2012:1 (K3). 
 
Aktualiseringsgrad 
Det är den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på 
tidigare pensionsgrundande anställningar. 
 
Finansiella skulder 
All extern kreditanskaffning i koncernen samordnas vilket innebär att Borås Stad står för all 
kreditanskaffning till koncernens bolag, förutom för finansiering av aktier i dotterbolag där Borås 
Stadshus AB själva står för upplåningen med en kommunal borgen. All upplåning av Borås Stad 
vidareutlånas genom internbanken till bolagen. Se vidare förvaltningsberättelsens avsnitt Styrning 
och uppföljning av den kommunala verksamheten.  
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Gator, vägar, parker m    10-33 år 

Markreserv, övrig mark   Obegränsad livslängd 

Diverse åtgärder i verksamhetsfastigheter    10-33 år 

Fordon och maskiner    3-10 år 

Inventarier i övrigt    3-10 år 

Konst   Obegränsad livslängd 
 

Bidrag till statlig infrastruktur  
Bidrag till statlig infrastruktur som redovisas i balansräkningen ska upplösas med årliga enhetliga 
belopp under högst 25 år. Kommunen har hittills vid bidrag till statlig infrastruktur valt att 
upplösa/kostnadsföra bidragen i sin helhet direkt på resultaträkningen.   
 
Finansiella tillgångar  
Kommunens placeringsportfölj är i enlighet med RKR R7 klassificerade som omsättningstillgång, 
kortfristiga placeringar, eftersom de kontinuerligt är föremål för köp och försäljning. Portföljens 
förvaltning regleras i av Kommunstyrelsen antagna ”Regler för finansverksamheten” per den 30 
januari 2017. Samtliga placeringsmedel är kollektivt värderade till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och marknadsvärde. 
 
Avsättningar  
Kommunens avsättningar, till de delar de inte är avsättningar för pensioner, är avsättningar för 
medfinansiering av statlig infrastruktur eller andra förpliktelser mot externa parter och är 
reglerade i avtal.  
 
Pensioner 
Pensionsskulden redovisas i överensstämmelse med redovisningslagen enligt blandmodellen. Pen-
sionsrätt intjänad t o m 1997 upptas således som ansvarsförbindelse. Intjänad individuell del som 
ska utbetalas efterföljande år upptas som kostnad i resultaträkningen och kortfristig skuld i 
balansräkningen. Avsättningen till pensioner i balansräkningen avser bl a kompletterande ålders-
pension och visstidspension. I balansräkningen finns också avsättningar till pensioner för 
förtroendemän. Både pensionsutbetalningar och avsättningar till intjänade pensioner belastas med 
löneskatt på 24,26 %. 
 
Fram till och med 2018 har det gjorts extra avsättningar till pensioner intjänade till och med 
1997-12-31, så kallad IPR, på sammanlagt 832 miljoner kronor.   
 
Pensionsåtaganden för anställda i de bolag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt 
BFNAR 2012:1 (K3). 
 
Aktualiseringsgrad 
Det är den andel av personakterna för anställd personal som är uppdaterad med avseende på 
tidigare pensionsgrundande anställningar. 
 
Finansiella skulder 
All extern kreditanskaffning i koncernen samordnas vilket innebär att Borås Stad står för all 
kreditanskaffning till koncernens bolag, förutom för finansiering av aktier i dotterbolag där Borås 
Stadshus AB själva står för upplåningen med en kommunal borgen. All upplåning av Borås Stad 
vidareutlånas genom internbanken till bolagen. Se vidare förvaltningsberättelsens avsnitt Styrning 
och uppföljning av den kommunala verksamheten.  
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Säkringsredovisning  
Säkringsredovisning i enlighet med RKR R8 tillämpas. Som säkringsinstrument används 
räntederivat. Syftet med säkringen är att eliminera variabiliteten i framtida kassaflöden avseende 
betalning av rörlig ränta och fixera räntekostnaderna. 
 
Borås Stads internbank har t o m 2017-02-23 finansierat kommunkoncernen genom upplåning till 
rörlig ränta (Stibor 3m samt marknadsmässig marginal) och bolagen har t o m 2017-02-23 
beslutat om räntebindning och genomfört alla räntederivat med Borås Stad som motpart. Enligt 
beslut i Kommunfullmäktige 2017-02-23 har Borås Stad övertagit räntebindningsansvaret från 
bolagen. Beslutet innebär att de av bolaget ingångna räntebindningarna får löpa ut men att derivat 
ingångna efter 2017-02-23 blir föremål för säkringsredovisning i Borås Stad.  
 
Säkringsförhållandets effektivitet bedöms per varje balansdag genom att jämföra de huvudsakliga 
villkoren för säkringsinstrumenten med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De 
kritiska villkoren utgörs av nominellt belopp, ränteomsättningsdag samt räntebas.  
 
Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de 
huvudsakliga villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten. Borås Stad 
och kommunens bolag kvalificerar sig för säkringsredovisning per 2019-12-31. 
 
Periodisering 
Redovisningen har varit öppen för externa transaktioner t o m 9/1 2020. Därefter har kostnader 
och intäkter av väsentlig betydelse hänförts till redovisningsåret.  
Intjänad men inte uttagen semester, ferielön och övertid har skuldförts (semesterlöneskuld). 
Ersättningar utbetalda till timanställda i januari 2020, men som avser december 2019, har 
skuldförts. 
 
Realisationsvinster 
Realisationsvinster vid försäljningar av mark och andra anläggningstillgångar bokförs bland 
verksamhetens intäkter.  
 
Skatteintäkter 
I redovisningen periodiseras skatteintäkterna, dvs de redovisas under det år då den 
beskattningsbara inkomsten intjänas av den skattskyldige. Detta innebär att skatteintäkterna 
består av tre olika delar 
• de preliminära skatteintäkterna som löpande utbetalats till kommunen under inkomståret 
• en prognos för avräkningslikviden för 2019 
• justering av den slutliga skatteavräkningen för 2018 jämfört med den prognostiserade 

avräkning som gjordes i 2017 års bokslut. 
 
Leasing- och hyresavtal 
I RKR:s rekommendation R5 finns bestämmelser om hur redovisning ska ske beträffande 
leasing-/hyresavtal som löper på mer än 3 år. Avtal om leasing/hyra kan innebära stora 
ekonomiska åtaganden beroende på avtalets längd och de förhyrda tillgångarnas värde. Om 
kriterierna i rekommendationen är uppfyllda ska värdet av leasade/hyrda tillgångar och framtida 
hyresavgifter tas upp i balansräkningen som tillgång respektive skuld.  
 
Borås Stad har ett stort antal hyresavtal. Vid en första bedömning kan konstateras att det finns 
svårigheter att få fram tillförlitliga uppgifter och då osäkerhetsfaktorerna är för stora redovisas 
samtliga leasing-/hyresavtal som operationella och kostnadsförs direkt. Nedanstående tabell visar 
totala externa hyreskostnader redovisade på Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen under 2019 fördelade på hyresvärdskategori, verksamhetsområde och 
återstående avtalslängd.  
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Externa hyreskostnader 2019 för Borås Stad     
       
Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids-och Folkhälsoförvaltningen  
       
Hyresobjekt med en total årshyra per objekt över 500.000:-    
       
Hyresvärd Kommunala Bolag     Mnkr 

Verksamhet Antal 
Återstående avtalstid, total årshyra 
2019 Total- 

  objekt 
1-5 
år 6-10 år 11-20 år 

mer än 
20 år summa 

Gemensam verksamhet 2 17       17,0 
Fritid & Kulturverksamhet 1 1,2       1,2 
Förskola 5 1,6 2,0 1,7   5,2 
Grundskola 3 0,8 10,0     10,9 
Gymnasieskola 0   0,0 0,0   0,0 
Vård och omsorg 30 35,5 15,0 10,1   60,6 
Summa hyreskostnad 2019 41 56,1 27,0 11,8   94,9 

       
       
Hyresvärd Privata Bolag      Mnkr 

Verksamhet Antal 
Återstående avtalstid, total årshyra 
2019 Total- 

  objekt 
1-5 
år 6-10 år 11-20 år 

mer än 
20 år summa 

Gemensam verksamhet 7 8,3       8,3 
Näringslivsfrämjande åtgärder 0         0,0 
Fritidsverksamhet 1 1,0       1,0 
Idrottsanläggningar */ 4       11,3 11,3 
Kulturverksamhet 0         0,0 
Kulturverksamhet 2 1,7 0,4 7,8   9,9 
Förskola 8 8,8 17,9     26,7 
Grundskola 2 3,9       3,9 
Gymnasieskola 6 3,9 4,6     8,6 
Vård och omsorg 31 30,9 16,7 3,4   51,0 
Arbetsmarknadsåtgärder 0           
Summa hyreskostnad 2019 61 58,6 39,6 11,2 11,3 120,8 

       
*/ Avser Borås Arena, Ryahallen, Sjuhäradshallen och Ålgårdsplanen som Borås Stad har option att 
förvärva   

       
       

 
Hyresobjekt med en total årshyra 
per objekt under 500.000:-    

      Mnkr 

 Antal          Total- 

 objekt         summa 

 150         31,5 
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Externa hyreskostnader 2019 för Borås Stad     
       
Lokalförsörjningsförvaltningen och Fritids-och Folkhälsoförvaltningen  
       
Hyresobjekt med en total årshyra per objekt över 500.000:-    
       
Hyresvärd Kommunala Bolag     Mnkr 

Verksamhet Antal 
Återstående avtalstid, total årshyra 
2019 Total- 

  objekt 
1-5 
år 6-10 år 11-20 år 

mer än 
20 år summa 

Gemensam verksamhet 2 17       17,0 
Fritid & Kulturverksamhet 1 1,2       1,2 
Förskola 5 1,6 2,0 1,7   5,2 
Grundskola 3 0,8 10,0     10,9 
Gymnasieskola 0   0,0 0,0   0,0 
Vård och omsorg 30 35,5 15,0 10,1   60,6 
Summa hyreskostnad 2019 41 56,1 27,0 11,8   94,9 

       
       
Hyresvärd Privata Bolag      Mnkr 

Verksamhet Antal 
Återstående avtalstid, total årshyra 
2019 Total- 

  objekt 
1-5 
år 6-10 år 11-20 år 

mer än 
20 år summa 

Gemensam verksamhet 7 8,3       8,3 
Näringslivsfrämjande åtgärder 0         0,0 
Fritidsverksamhet 1 1,0       1,0 
Idrottsanläggningar */ 4       11,3 11,3 
Kulturverksamhet 0         0,0 
Kulturverksamhet 2 1,7 0,4 7,8   9,9 
Förskola 8 8,8 17,9     26,7 
Grundskola 2 3,9       3,9 
Gymnasieskola 6 3,9 4,6     8,6 
Vård och omsorg 31 30,9 16,7 3,4   51,0 
Arbetsmarknadsåtgärder 0           
Summa hyreskostnad 2019 61 58,6 39,6 11,2 11,3 120,8 

       
*/ Avser Borås Arena, Ryahallen, Sjuhäradshallen och Ålgårdsplanen som Borås Stad har option att 
förvärva   

       
       

 
Hyresobjekt med en total årshyra 
per objekt under 500.000:-    

      Mnkr 

 Antal          Total- 

 objekt         summa 

 150         31,5 
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Lånekostnader (Ränta under byggtid) 
Vid större nybyggnation eller tillbyggnad av anläggningstillgång, som tar mer än ett års tid i 
anspråk, belastas anskaffningsvärdet med ränta under byggtid. 
 
Exploateringsredovisning 
Exploateringsområden, till de delar som är ämnade att avyttras, redovisas bland 
omsättningstillgångarna. 
 
Avskrivning av kundfordringar 
Kundfordringar som är äldre än ett år, har skrivits av i bokslutet. Avskrivningarna bokförs på 
berörd verksamhet. Fordringarna kvarstår dock för bevakning hos kommunens externa 
inkassopartner. 
 
Ansvarsförbindelser 
Bland ansvarsförbindelserna ingår inte beloppsmässigt kommunens borgen för de kommunala 
företagens pensionsåtaganden. För att dessa inte vid varje tidpunkt fullt ut ska behöva avsätta 
medel för framtida pensionsutbetalningar har kommunen åtagit sig borgensansvar för dessa. 
Borgensåtagandet för dessa pensionsåtaganden är till beloppet obestämt. 
I ansvarsförbindelserna ingår pensionsförpliktelser intjänade tom 1997-12-31. Borås Stad har 
genom försäkringslösning försäkrat bort en viss del av dessa intjänade pensioner. 
Försäkringslösningen har då minskat beloppet under ansvarsförbindelserna. Förpliktelsen 
kvarstår dock om försäkringsbolagen inte skulle kunna infria försäkringen. 
 
Sammanställd redovisning 
Aktiebolagen inom koncernen upprättar årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) samt 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2008:1 (K2) för mindre aktiebolag respektive 
BFNAR 2012:1 (K3) för större aktiebolag. Bedömningen är att de bolag som tillämpar K2 utgör 
en liten och oväsentlig del av totalen och någon omräkning till K3 görs inte i den sammanställda 
redovisningen. 
 
Enligt LKBR ska årsredovisningen även omfatta sådan kommunal verksamhet som bedrivs 
genom andra juridiska personer där kommunen har ett varaktigt betydande inflytande. Med 
hänvisning till RKR R16 upprättar Borås Stad sammanställd redovisning som utgår från 
underkoncernernas bokslut. 
 
Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionell 
konsolidering. Med förvärvsmetoden menas att vid förvärvstillfället förvärvat eget kapital i 
kommunala bolag eliminerats, varefter intjänat eget kapital har räknats in i koncernens eget 
kapital. Den proportionella konsolideringen betyder att om de kommunala bolagen inte är 
helägda inkluderas endast ägda andelar av räkenskaperna i koncernredovisningen. Väsentliga 
koncerninterna kostnader och intäkter samt fordringar och skulder har eliminerats. 
Koncernföretagens bokslutsdispositioner faller bort och ingår i det redovisade resultatet efter 
avdrag för uppskjuten skatt. I den sammanställda balansräkningen fördelas koncernföretagens 
obeskattade reserver upp mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital.  
 
Den sammanställda redovisningen avser hela ”kommunkoncernen”, inkluderat primärkommunen 
Borås Stad, de majoritetsägda bolagen samt Borås Stads andel i kommunalförbundet Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilka 
kommunens ekonomiska åtagande uppgår till 50 % respektive 55 %. En uppställning av de 
majoritetsägda bolagen som ingår i koncernen återfinns i förvaltningsberättelsens avsnitt ”Den 
kommunala koncernen”. En samlad förteckning över Borås Stads ägarintressen i bolag och 
ekonomiska föreningar återfinns i not 13. 
 
Kommunstyrelsen har inte medtagit stiftelserna Blå Stjärnans Djursjukhus och Proteko. 
Stiftelsernas omslutning är av ringa betydelse och anses därför vara utan väsentlig betydelse för 
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kommunen och behöver då inte omfattas enligt LKBR. I den sammanställda redovisningen ingår 
inte heller de olika donationsfonder, som sedan 1996 förvaltas som särskilda stiftelser.  
 
De avskrivningsprinciper som bolagen tillämpar skiljer sig i väsentliga delar från de principer som 
tillämpas av Borås Stad. I bolagen tillämpas följande avskrivningstider: 
 

Tillgångsslag Avskrivningstid 

Byggnader 5-100 år 

Markanläggningar 10-25 år 

Tekniska anläggningar 10-35 år 

Fordon 5-12 år 

Inventarier 3-10 år 
 
 
 
Not 1 Verksamhetens intäkter Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Avgifter, ersättningar, hyror och arrenden 878 869 1 978 2 252 
Driftbidrag 767 798 1 175 747 
Återbetalning AFA-försäkring 0 0 0 0 
Investeringsbidrag (direktförda) 5 20 5 25 
Investeringsbidrag (periodiserade) 2 0 2 0 
Realisationsvinster försäljning 
anläggningstillgångar 21 253 21 295 
Försäljning av exploateringsfastigheter 36 143 36 143 
Försäljningsmedel, övrigt 57 49 64 50 
Övrigt 18 12 112 107 
Förändring av avsättningar 0 0 7 4 
Summa 1 784 2 144 3 400 3 623 

 
 
 
Not 2 Verksamhetens kostnader Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Personalkostnader -5 255 -5 204 -5 776 -5 714 
- därav arbetsgivaravgifter, pensioner mm -1 604 -1 689 -1 776 -1 853 
Tjänster -1 999 -1 973 -2 149 -2 078 
Materiel -360 -394 -660 -715 
Transfereringar, bidrag mm -312 -344 -348 -329 
- därav bidrag till statlig infrastruktur 0 -13 -13 -14 
- därav anläggningslån till föreningar 0 -1 0 0 
- därav kostnad för sålda 
exploateringsfastigheter -34 -109 -34 -109 
Årets skattekostnad 0 0 -9 -14 
Uppskjuten skattekostnad 0 0 12 -15 
Summa -7 926 -7 915 -8 930 -8 865 
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kommunen och behöver då inte omfattas enligt LKBR. I den sammanställda redovisningen ingår 
inte heller de olika donationsfonder, som sedan 1996 förvaltas som särskilda stiftelser.  
 
De avskrivningsprinciper som bolagen tillämpar skiljer sig i väsentliga delar från de principer som 
tillämpas av Borås Stad. I bolagen tillämpas följande avskrivningstider: 
 

Tillgångsslag Avskrivningstid 

Byggnader 5-100 år 

Markanläggningar 10-25 år 

Tekniska anläggningar 10-35 år 

Fordon 5-12 år 

Inventarier 3-10 år 
 
 
 
Not 1 Verksamhetens intäkter Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Avgifter, ersättningar, hyror och arrenden 878 869 1 978 2 252 
Driftbidrag 767 798 1 175 747 
Återbetalning AFA-försäkring 0 0 0 0 
Investeringsbidrag (direktförda) 5 20 5 25 
Investeringsbidrag (periodiserade) 2 0 2 0 
Realisationsvinster försäljning 
anläggningstillgångar 21 253 21 295 
Försäljning av exploateringsfastigheter 36 143 36 143 
Försäljningsmedel, övrigt 57 49 64 50 
Övrigt 18 12 112 107 
Förändring av avsättningar 0 0 7 4 
Summa 1 784 2 144 3 400 3 623 

 
 
 
Not 2 Verksamhetens kostnader Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Personalkostnader -5 255 -5 204 -5 776 -5 714 
- därav arbetsgivaravgifter, pensioner mm -1 604 -1 689 -1 776 -1 853 
Tjänster -1 999 -1 973 -2 149 -2 078 
Materiel -360 -394 -660 -715 
Transfereringar, bidrag mm -312 -344 -348 -329 
- därav bidrag till statlig infrastruktur 0 -13 -13 -14 
- därav anläggningslån till föreningar 0 -1 0 0 
- därav kostnad för sålda 
exploateringsfastigheter -34 -109 -34 -109 
Årets skattekostnad 0 0 -9 -14 
Uppskjuten skattekostnad 0 0 12 -15 
Summa -7 926 -7 915 -8 930 -8 865 
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Uppdragsföretag 
Ett uppdragsföretag är en annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av 
kommunallagen 3:12 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet, men där överlämnandet 
skett så att ett betydande inflytande inte erhållits. Överlämnandet kan ske genom upphandling 
enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. I följande tabell 
nämnda kommunala entreprenader har bedrivits inom Borås Stad 2019. Friskolor definieras inte 
som kommunala entreprenader eftersom de tillkommer genom avtal med staten. 
 
 
Uppdragsföretag 2019    
  Bruttokostnad Andel Bruttokostnad 
Verksamhetsområde Uppdragsföretag Uppdragsföretag totalt inkl uppdragsföretag 
  tkr   tkr 
Företagshälsovård                   5 692     90,3%                           6 304     
LOV Hemtjänst                 42 424     11,2%                       378 718     
Äldreboenden                 89 269     13,3%                       673 640     
Gruppbostäder LSS                 60 768     23,9%                       254 138     
LOV daglig verksamhet                 17 120      27,1%                         63 208     
Boende IFO Vuxen                   6 492     66,1%                           9 823     

 
 
Arbetsgivaravgifter, pensioner mm Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Arbetsgivaravgifter -1 078 -1 083 -1 197 -1 199 

     
Pensionskostnad inkl löneskatt -430 -494 -470 -531 
- årets intjänade pensioner -219 -213 -245 -236 
- pensionsutbetalningar -120 -120 -122 -126 
- avsatt till pensioner intjänat from 1998 -15 -60 -24 -67 
- avsatt till pensioner intjänat tom 1997 -75 -100 -75 -100 
- pensionsförsäkringar 0 0 -3 -1 
- förvaltningskostnader -1 -1 -1 -1 

     
Personalvård och personalutveckling -78 -82 -91 -93 
Tillfälligt inhyrd personal -18 -30 -18 -30 
Summa -1 604 -1 689 -1 776 -1 853 

 
 
Bidrag till statlig infrastruktur       mnkr 

  Tid för   
  Totalbelopp upplösning 2019 2018 

     
Div direkta bidrag till statlig infrastruktur  1 år 0 0 
Indexuppräkning järnvägsutr Götalandsbanan 0,2 1 år 0 0 
GC-väg, Sandhult 0,8 1 år 0 1 
GC-väg, Borås - Rydboholm 24,0 1 år 0 0 
GC-väg Frufällan - Sjöbo 12,0 1 år 0 12 
Gångtunnel vid Fristads station 7,4 1 år 0 0 
Summa     0 13 
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Not 3 Avskrivningar/Nedskrivningar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Planenliga avskrivningar, immateriella tillgångar 0 0 -6 -2 
Planenliga avskrivningar, materiella tillgångar -267 -227 -652 -569 
Nedskrivningar, materiella tillgångar 0 0 -104 -8 
Summa -267 -227 -762 -579 

 
 
Not 4 Verksamhetens nettokostnader   
(exkl avskrivningar) Kommun  
Nettokostnader per verksamhetsområde 2019 2018 
Gemensamma funktioner -200 -181 
Politisk verksamhet -71 -59 
Infrastruktur och skydd -159 -126 
Gator vägar, parkering och parker -130 -144 
Fritid  -228 -209 
Kultur -170 -154 
Affärsverksamhet 13 264 
Pedagogisk verksamhet -2 751 -2 649 
Vård och omsorg -2 518 -2 412 
Särskilt riktade insatser -89 -89 
Summa -6 303 -5 759 
Finansiering 161 -12 
Summa -6 142 -5 771 
- förändring % 6,4 1,5 

 
 
Not 5 Skatteintäkter Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Preliminära skatteintäkter 5 203 4 971 5 203 4 971 
Preliminär skatteavräkning -48 -6 -48 -6 
Slutlig skatteavräkning 3 -16 3 -16 
Summa kommunalskatt 5 158 4 949 5 158 4 949 
- förändring % 4,2 3,0 4,2 3,0 
Skattesats % 21,31 21,31 21,31 21,31 
Skatteunderlag 24 417 23 330 24 417 23 330 
- förändring % 4,7 3,1 4,7 3,1 
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Not 3 Avskrivningar/Nedskrivningar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Planenliga avskrivningar, immateriella tillgångar 0 0 -6 -2 
Planenliga avskrivningar, materiella tillgångar -267 -227 -652 -569 
Nedskrivningar, materiella tillgångar 0 0 -104 -8 
Summa -267 -227 -762 -579 

 
 
Not 4 Verksamhetens nettokostnader   
(exkl avskrivningar) Kommun  
Nettokostnader per verksamhetsområde 2019 2018 
Gemensamma funktioner -200 -181 
Politisk verksamhet -71 -59 
Infrastruktur och skydd -159 -126 
Gator vägar, parkering och parker -130 -144 
Fritid  -228 -209 
Kultur -170 -154 
Affärsverksamhet 13 264 
Pedagogisk verksamhet -2 751 -2 649 
Vård och omsorg -2 518 -2 412 
Särskilt riktade insatser -89 -89 
Summa -6 303 -5 759 
Finansiering 161 -12 
Summa -6 142 -5 771 
- förändring % 6,4 1,5 

 
 
Not 5 Skatteintäkter Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Preliminära skatteintäkter 5 203 4 971 5 203 4 971 
Preliminär skatteavräkning -48 -6 -48 -6 
Slutlig skatteavräkning 3 -16 3 -16 
Summa kommunalskatt 5 158 4 949 5 158 4 949 
- förändring % 4,2 3,0 4,2 3,0 
Skattesats % 21,31 21,31 21,31 21,31 
Skatteunderlag 24 417 23 330 24 417 23 330 
- förändring % 4,7 3,1 4,7 3,1 
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Not 6 Generella statsbidrag och utjämning Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Inkomstutjämningsbidrag 1 034 1 009 1 034 1 009 
Kostnadsutjämningsbidrag 0 0 0 0 
Strukturbidrag 0 0 0 0 
Införandebidrag 0 0 0 0 
Kostnadsutjämningsavgift -43 -23 -43 -23 
Regleringsbidrag 0 0 0 0 
Regleringsavgift 79 17 79 17 
Bidrag för LSS-utjämning -15 -7 -15 -7 
Fastighetsavgift 196 192 196 192 
Tillfälligt statsbidrag långtidsarbetslösa 0 6 0 6 
Tillfälligt statsbidrag flyktingmottagning 43 67 43 67 
Byggbonus från Boverket 0 15 0 15 
Summa 1 294 1 276 1 294 1 276 

 
 
Not 7 Finansiella intäkter Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ränta på långfristig utlåning 73 67 0 0 
Ränta på likvida placeringar 5 7 6 7 
Ränta från Internbanken (kortfristig fordran) 37 21 0 0 
Räntederivat 25 47 0 0 
Ränta under byggtid 0 1 0 1 
Utdelning från dotterbolag 5 54 0 0 
Övrigt 20 6 30 9 
Summa 165 203 36 17 

 
 
Not 8 Finansiella kostnader Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ränta på externa långfristiga lån -66 -51 -68 -8 
Räntederivat -33 -53 -34 -53 
Ränta på 
pensionsavgifter/pensionsavsättningar -3 -3 -3 -3 
Övriga finansiella kostnader -7 -5 0 -6 
Summa -109 -112 -105 -70 

 
 
Not 9 Anläggningstillgångar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 13 082 11 148 15 561 13 235 
Årlig förändring 1 501 1 934 1 274 2 326 
- immateriella tillgångar 0 1 5 1 
- materiella tillgångar 352 585 1 279 2 338 
- finansiella tillgångar 1 149 1 348 -10 -13 
Utgående balans 14 583 13 082 16 835 15 561 
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Not 10 Immateriella tillgångar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 3 2 6 5 
Årlig förändring 0 1 5 1 
- nya investeringar 1 1 9 3 
- investeringsbidrag 0 0 0 0 
- nedskrivningar 0 0 0 0 
- avskrivningar -1 0 -4 -2 
Utgående balans 3 3 11 6 

     
Avskrivningstid (genomsnittlig) 7,5 år 4,4 år 3,1 år 2,8 år 

     
     

Ackumulerade värden för immateriella      
anläggningstillgångar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ackumulerade anskaffningsvärden 4 3 31 22 
Ackumulerade avskrivningar -1 0 -20 -16 
Utgående balans 3 3 11 6 

 
 
Not 11 Mark, byggnader och tekniska      
anläggningar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 4 538 3 990 14 915 12 639 
Årlig förändring 330 548 1 244 2 276 
- nya investeringar inkl pågående 
nyanläggning 527 721 1 924 2 835 
- försäljningar (bokfört värde) -2 -8 -6 -84 
- avskrivningar -195 -165 -571 -483 
- nedskrivningar 0 0 -103 8 
Summa Mark, byggnader och tekn anl 4 868 4 538 16 159 14 915 
Utgående balans 4 868 4 538 16 159 14 915 
- markreserv 391 383 389 383 
- markvärde , gatu-, gc- och parkmark 76 76 76 76 
- verksamhetsfastigheter 4 126 3 736 3 590 3 239 
- fastigheter för affärsverksamhet 0 0 10 655 8 544 
- publika fastigheter 0 0 656 617 
- fastigheter för annan verksamhet 26 27 26 27 
- pågående nyanläggning 249 316 767 2 029 

     
Avskrivningstid (genomsnittlig) 25,0 år 27,5 år 24,2 år 30,9 år 

     
Nedskrivningar     
-Byggnader 0 0 -78 0 
-Optofibernät 0 0 -25 0 

 0 0 -103 0 
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Not 10 Immateriella tillgångar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 3 2 6 5 
Årlig förändring 0 1 5 1 
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- investeringsbidrag 0 0 0 0 
- nedskrivningar 0 0 0 0 
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Ackumulerade värden för immateriella      
anläggningstillgångar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ackumulerade anskaffningsvärden 4 3 31 22 
Ackumulerade avskrivningar -1 0 -20 -16 
Utgående balans 3 3 11 6 

 
 
Not 11 Mark, byggnader och tekniska      
anläggningar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 4 538 3 990 14 915 12 639 
Årlig förändring 330 548 1 244 2 276 
- nya investeringar inkl pågående 
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- försäljningar (bokfört värde) -2 -8 -6 -84 
- avskrivningar -195 -165 -571 -483 
- nedskrivningar 0 0 -103 8 
Summa Mark, byggnader och tekn anl 4 868 4 538 16 159 14 915 
Utgående balans 4 868 4 538 16 159 14 915 
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- markvärde , gatu-, gc- och parkmark 76 76 76 76 
- verksamhetsfastigheter 4 126 3 736 3 590 3 239 
- fastigheter för affärsverksamhet 0 0 10 655 8 544 
- publika fastigheter 0 0 656 617 
- fastigheter för annan verksamhet 26 27 26 27 
- pågående nyanläggning 249 316 767 2 029 

     
Avskrivningstid (genomsnittlig) 25,0 år 27,5 år 24,2 år 30,9 år 

     
Nedskrivningar     
-Byggnader 0 0 -78 0 
-Optofibernät 0 0 -25 0 

 0 0 -103 0 
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Ackumulerade värden för mark, byggnader      
och anläggningar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ackumulerade anskaffningar 7 559 7 035 23 463 21 545 
Ackumulerade avskrivningar -2 693 -2 497 -6 643 -6 072 
Ackumulerade nedskrivningar  0 0 -661 -558 
Utgående balans 4 866 4 538 16 159 14 915 

 
 
De allmännyttiga bostadsbolagens fastigheter har ett bedömt sammanlagt marknadsvärde på 
7 808 mnkr medan det totala bokförda värdet uppgår till 4 356 mnkr. 
  
 
Not 12 Maskiner och inventarier Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 321 284 419 364 
Årlig förändring 22 37 34 55 
- nya investeringar 93 99 122 131 
- investeringsbidrag 0 0 0 0 
- försäljningar 0 0 -3 0 
- nedskrivningar 0 0 3 0 
- avskrivningar -71 -62 -88 -76 
Utgående balans 343 321 453 419 

     
Avskrivningstid (genomsnittlig) 4,8 år 5,2 år 5,2 år 5,5 år 

 
 
Ackumulerade värden för maskiner och     
inventarier Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ackumulerade anskaffningar  852 759 1 178 1 059 
Ackumulerade avskrivningar   -509 -438 -725 -640 
Utgående balans 343 321 453 419 

 
 
Not 13 Värdepapper mm Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 564 564 108 114 
Årlig förändring 0 0 0 -6 
Utgående balans 564 564 108 108 
- aktier 476 476 20 20 
- andelar i ekonomiska föreningar 86 86 86 86 
- bostadsrätter 2 2 2 2 
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Kommunens engagemang i aktiebolag   Aktier 
och ekonomiska föreningar  andelar, mm 
  Bokfört värde, tkr Ägarandel % 
Aktiebolag   
Borås Stadshus AB 460 000 100,0 
AB Bostäder i Borås 10 995 100,0 
Fristadbostäder AB 400 100,0 
AB Sandhultsbostäder 1 500 100,0 
AB Toarpshus  1 596 100,0 
Viskaforshem AB 2 000 100,0 

   
Kommentus-Gruppen AB 4  
Inera AB 43 0,2 

   
Ekonomiska föreningar   
Kommuninvest Ekonomisk Förening 86 078 1,5 
Andelar i övriga föreningar 121   

 
 
Not 14 Långfristig utlåning Kommun  Koncern mnkr 
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 7 656 6 308 19 20 
Årlig förändring 1 149 1 348 -10 -1 
- nya lån 5 878 1 824 0 0 
- amorteringar -4 729 -476 -10 -1 
- nedskrivningar, ordinarie 0 0 0 0 
- nedskrivning, ändrad redovisningsprincip 0 0 0 0 
Utgående balans 8 805 7 656 9 19 
- lån till kommunens företag 8 786 7 637 0 0 
- övrig utlåning 19 19 9 19 

 
 
Not 15 Omsättningstillgångar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 2 110 1 841 2 069 1 968 
Årlig förändring -339 269 -301 101 
- förråd, lager och exploateringsområden 32 -64 24 -47 
- kortfristiga fordringar -75 293 -26 649 
      - varav Internbank 150 178 0 0 
- kortfristiga placeringar -232 -50 -231 -602 
- kassa och bank -64 90 -68 101 
Utgående balans 1 771 2 110 1 768 2 069 
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Kommunens engagemang i aktiebolag   Aktier 
och ekonomiska föreningar  andelar, mm 
  Bokfört värde, tkr Ägarandel % 
Aktiebolag   
Borås Stadshus AB 460 000 100,0 
AB Bostäder i Borås 10 995 100,0 
Fristadbostäder AB 400 100,0 
AB Sandhultsbostäder 1 500 100,0 
AB Toarpshus  1 596 100,0 
Viskaforshem AB 2 000 100,0 

   
Kommentus-Gruppen AB 4  
Inera AB 43 0,2 

   
Ekonomiska föreningar   
Kommuninvest Ekonomisk Förening 86 078 1,5 
Andelar i övriga föreningar 121   

 
 
Not 14 Långfristig utlåning Kommun  Koncern mnkr 
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 7 656 6 308 19 20 
Årlig förändring 1 149 1 348 -10 -1 
- nya lån 5 878 1 824 0 0 
- amorteringar -4 729 -476 -10 -1 
- nedskrivningar, ordinarie 0 0 0 0 
- nedskrivning, ändrad redovisningsprincip 0 0 0 0 
Utgående balans 8 805 7 656 9 19 
- lån till kommunens företag 8 786 7 637 0 0 
- övrig utlåning 19 19 9 19 

 
 
Not 15 Omsättningstillgångar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 2 110 1 841 2 069 1 968 
Årlig förändring -339 269 -301 101 
- förråd, lager och exploateringsområden 32 -64 24 -47 
- kortfristiga fordringar -75 293 -26 649 
      - varav Internbank 150 178 0 0 
- kortfristiga placeringar -232 -50 -231 -602 
- kassa och bank -64 90 -68 101 
Utgående balans 1 771 2 110 1 768 2 069 
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Not 16 Förråd mm Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Servicekontorets förråd 4 4 4 5 
Exploateringsområden 198 165 198 165 
Bränslelager 0 0 14 34 
Övrigt 0 0 25 13 
Summa 202 169 241 217 

 
 
Not 17 Kortfristiga fordringar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Kortfristig utlåning 371 427 0 0 
- koncernkontot 0 0 0 0 
- kortfristig del av långfristig fordran 371 427 0 0 
Skatte- och bidragsavräkning 109 96 109 96 
Statsbidragsfordringar 36 40 36 40 
Kundfordringar 199 248 444 427 
Mervärdeskattefordran 103 108 108 116 
Interimsfordringar 146 140 208 194 
Kortfristiga placeringar 321 552 321 552 
Övrigt 52 34 61 119 
Summa 1 337 1 645 1 287 1 544 

 
 
Not 18 Kassa och bank Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Kommunens likvida medel  232 296 232 296 
Företagens likvida medel 0 0 8 12 
Summa 232 296 240 308 

 
 
Koncernkontot mnkr  
  2019 2018 
Företagens inlåning 168 157 
Företagens lån -5 646 -4 358 
Borås Stads kassa 69 225 
Extern upplåning 5 581 4 153 
Saldo koncernkonto 172 177 
Övriga likvida medel 60 119 
Summa Kassa och bank 232 296 
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Not 19 Eget kapital Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående eget kapital 4 964 4 646 5 999 5 650 
Årlig förändring 99 318 96 349 
- rättelse från tidigare år 0 0 5 -2 
- årets resultat 99 318 91 351 
Utgående eget kapital 5 063 4 964 6 095 5 999 

 
     

Not 19 Eget kapital  RUR Kommun    
  2019 2018   
Utgående eget kapital 5 063 4 964   
Resultatutjämningsreserv 2010-
2012 156 156   
Resultatutjämningsreserv 2013 45 45   
Resultatutjämningsreserv 2014 49 49   
Total Resultatutjämningsreserv 250 250   
Övrigt eget kapital 4 813 4 714   

 
 
Not 20 Avsättningar för pensioner Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Särskild avtalspension, inkl löneskatt,      
intjänat fr o m 1998 428 365 464 406 
Särskild avtalspension, förtroendevalda     
inkl löneskatt 4 2 4 2 
Visstidspensioner inkl löneskatt 1 1 10 10 
Framtida pensioner intjänade t o m 1997 57 157 57 157 
Summa 490 525 535 575 

     
Pensionsmedlens användning     
- finansiella placeringar 0 0 0 39 
- återlåning 490 525 535 536 

 
 
Aktualiseringsgrad %  
  2019 2018 
Särskild avtalspension intjänad fr o m 1998 92,2 92,2 

 
 
Antal visstidsförordnanden 

  

  2019 2018 

Antal visstidsförordnanden 1 1 
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Not 19 Eget kapital Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående eget kapital 4 964 4 646 5 999 5 650 
Årlig förändring 99 318 96 349 
- rättelse från tidigare år 0 0 5 -2 
- årets resultat 99 318 91 351 
Utgående eget kapital 5 063 4 964 6 095 5 999 

 
     

Not 19 Eget kapital  RUR Kommun    
  2019 2018   
Utgående eget kapital 5 063 4 964   
Resultatutjämningsreserv 2010-
2012 156 156   
Resultatutjämningsreserv 2013 45 45   
Resultatutjämningsreserv 2014 49 49   
Total Resultatutjämningsreserv 250 250   
Övrigt eget kapital 4 813 4 714   

 
 
Not 20 Avsättningar för pensioner Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Särskild avtalspension, inkl löneskatt,      
intjänat fr o m 1998 428 365 464 406 
Särskild avtalspension, förtroendevalda     
inkl löneskatt 4 2 4 2 
Visstidspensioner inkl löneskatt 1 1 10 10 
Framtida pensioner intjänade t o m 1997 57 157 57 157 
Summa 490 525 535 575 

     
Pensionsmedlens användning     
- finansiella placeringar 0 0 0 39 
- återlåning 490 525 535 536 

 
 
Aktualiseringsgrad %  
  2019 2018 
Särskild avtalspension intjänad fr o m 1998 92,2 92,2 

 
 
Antal visstidsförordnanden 

  

  2019 2018 

Antal visstidsförordnanden 1 1 
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Avsättning framtida pensioner intjänade t o m 1997 Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående avsättning 156 241 164 249 
Årlig förändring -99 -85 -109 -85 
- ny avsättning 0 100 0 100 
- disposition av avsättning -99 -185 -109 -185 
    därav försäkringslösning -99 -149 -109 -149 
    därav löneskatt 0 -36 0 -36 
Utgående avsättning 57 156 55 164 

 
 
Not 21 Andra avsättningar Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående balans 66 56 521 508 
Förändring under året -10 10 -27 13 
- nya avsättningar 0 34 2 43 
- disposition av avsättning -10 -24 -29 -30 
- återföring till resultaträkning 0 0 0 0 
Utgående balans 56 66 494 521 
- MarketPlace Borås Ek förening 0 0 0 0 
- Högskolan, professurer 9 11 8 11 
- GC-väg, Frufällan medfinansiering 3 3 3 3 
- GC-väg, Sandhult medfinansiering 0 0 0 0 
- GC-vägar, Borås - Rydboholm medfinansiering 7 10 8 10 
- GC-väg, Frufällan - Sjöbo 12 12 12 12 
- Götalandsbanan, samarbetsavtal 3 3 3 3 
- Bidrag till statlig infrastruktur E20 0 0 9 9 
- Återställning av Sobackens deponi 0 0 4 4 
- Investeringsfond Borås Energi & Miljö 0 0 216 223 
- Gångtunnel vid Fristads station 7 7 7 7 
- Sommarlovskort kollektivtrafik projekt 4 år 15 20 16 20 
- Uppskjutna skatteskulder 0 0 208 219 

     
Uppskjutna skatteskulder     
Obeskattade reserver 0 0 177 175 
Skatt enligt företagens årsredovisningar 0 0 31 44 

 0 0 208 219 
 
Andra avsättningar , upplysningar    
Borås Stad Belopp  Återstående avtalstid/ Planerad byggstart 
  2019 utbetalningstid Färdigställande 
 - Högskolan, professurer 8,4 4 år  

 - Götalandsbanan, samarbetsavtal 3,5 
Avtalstid 2017 tom 

2020  
 - GC-väg, Frufällan medfinansiering  3,0  Regleras 2020 
 - GC-väg, Frufällan - Sjöbo 12,0  Klart 2020 
 - GC-väg, Borås - Rydboholm 
medfinansiering 6,6  Klart 2020 

 - Gångtunnel vid Fristads station 7,4  
Projektering påbörjad 

2018 
 - Sommarlovskort kollektivtrafik 4 år 15,5 3 år  
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 56,4   
Not 22 Långfristiga skulder Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående skulder 5 485 4 781 5 806 4 877 
Årlig förändring 1 256 704 1 165 929 
Utgående skulder 6 741 5 485 6 971 5 806 
- förmedlade lån till kommunens företag 2 250 2 250 2 500 2 360 
- inlåning till internbanken 3 200 3 200 4 200 3 200 
- externa lån i bolagen 0 0 101 101 
- kommunens egen låneskuld 0 0 0 0 
- skuldförda investeringsbidrag 35 35 41 35 
- förutbetalda anslutningsavgifter 0 0 129 110 

 
 
Not 23 Kortfristiga skulder Kommun  Koncern   
  2019 2018 2019 2018 
Kortfristig upplåning 2 551 2 557 2 567 2 714 
- från företagen i koncernkontot 151 157 10 157 
- upplånat till koncernkontot 2 400 2 400 2 557 2 557 
- kortfristig del av långfristig skuld 0 0 0 0 
Avtalspensioner 157 153 160 156 
Löneskatt på pensioner 38 148 40 150 
Leverantörsskulder 296 376 436 739 
Preliminärskatter mm 75 73 77 74 
Semesterlöneskuld mm 305 291 330 315 
Skatteavräkning 52 45 52 46 
Interimsskulder 387 341 525 454 
Övrigt 143 168 321 81 
Summa 4 004 4 152 4 508 4 729 

 
 
Not 24 Pensionsförpliktelser Kommun  Koncern   
  2019 2018 2019 2018 
Pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997 1 186 1 262 1 186 1 262 
Visstidspensioner 8 8 8 8 
Löneskatt på pensionsförpliktelser 290 308 290 308 
Summa 1 484 1 578 1 484 1 578 

 
Aktualiseringsgrad Kommunen  % 
  2019 2018 
Pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997 92,2 92,2 
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 56,4   
Not 22 Långfristiga skulder Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Ingående skulder 5 485 4 781 5 806 4 877 
Årlig förändring 1 256 704 1 165 929 
Utgående skulder 6 741 5 485 6 971 5 806 
- förmedlade lån till kommunens företag 2 250 2 250 2 500 2 360 
- inlåning till internbanken 3 200 3 200 4 200 3 200 
- externa lån i bolagen 0 0 101 101 
- kommunens egen låneskuld 0 0 0 0 
- skuldförda investeringsbidrag 35 35 41 35 
- förutbetalda anslutningsavgifter 0 0 129 110 

 
 
Not 23 Kortfristiga skulder Kommun  Koncern   
  2019 2018 2019 2018 
Kortfristig upplåning 2 551 2 557 2 567 2 714 
- från företagen i koncernkontot 151 157 10 157 
- upplånat till koncernkontot 2 400 2 400 2 557 2 557 
- kortfristig del av långfristig skuld 0 0 0 0 
Avtalspensioner 157 153 160 156 
Löneskatt på pensioner 38 148 40 150 
Leverantörsskulder 296 376 436 739 
Preliminärskatter mm 75 73 77 74 
Semesterlöneskuld mm 305 291 330 315 
Skatteavräkning 52 45 52 46 
Interimsskulder 387 341 525 454 
Övrigt 143 168 321 81 
Summa 4 004 4 152 4 508 4 729 

 
 
Not 24 Pensionsförpliktelser Kommun  Koncern   
  2019 2018 2019 2018 
Pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997 1 186 1 262 1 186 1 262 
Visstidspensioner 8 8 8 8 
Löneskatt på pensionsförpliktelser 290 308 290 308 
Summa 1 484 1 578 1 484 1 578 

 
Aktualiseringsgrad Kommunen  % 
  2019 2018 
Pensionsförpliktelser intjänade t o m 1997 92,2 92,2 
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Not 25 Övriga ansvarsförbindelser Kommun  Koncern   
  2019 2018 2019 2018 
Kommunens företag 241 239 0 0 
Bostadsföretag, ej kommunala  84 82 84 82 
Övriga företag och föreningar 217 148 217 135 
Egnahem och småhus med bostadsrätt 0 0 0 0 
Summa 542 469 301 217 

 
 
Borås Stad har i december 2011 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 
kommuner och landsting/regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.  
  
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som 
reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan 
nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till 
storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i 
förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk 
förening.  
  
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Borås Stads ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 460 925 942 275 kronor och totala tillgångar till 460 364 563 304 kronor. Borås 
Stads andel av de totala förpliktelserna uppgick till 4 940 838 030 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna uppgick till 4 915 532 557 kronor.  
 
 
Not 26 Justering för ej likviditetspåverkande     
 poster Kommun  Koncern  
  2019 2018 2019 2018 
Avskrivningar 267 227 658 571 
Nedskrivningar 0 0 104 8 
Gjorda avsättningar 64 195 64 250 
Återförda avsättningar -109 -209 -131 -242 
Intäktsförda ej likvida gåvor 0 0 0 0 
Upplösning av bidrag till infrastruktur     
Övriga ej likviditetspåverkande poster 0 8 0 66 
Medel från verksamheten före förändring av  222 221 695 653 
rörelsekapital          

     
Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör      
den löpande verksamheten     
Utbetalning av avsättningar för pensioner 0 0 0 0 
Utbetalning av övriga avsättningar (exkl 
infrastrukturbidrag) 0 0 0 0 
Förändring av rörelsekapital 0 0 0 0 

     
Poster som redovisas i annan sektion     
Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar -2 -8 -6 -84 
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Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 -8 -6 -84 
 
Not 27 Total kostnad för revision Kommun  
  2019 2018 

   
Den totala kostnaden för revision uppgår till 5 512 4 861 

   
varav kostnad för räkenskapsrevision 1 377 679 
- avser kostnader för granskning av bokföring,    
delårsrapport samt årsredovisning   
   
Summa 5 512 4 861 
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Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 -8 -6 -84 
 
Not 27 Total kostnad för revision Kommun  
  2019 2018 

   
Den totala kostnaden för revision uppgår till 5 512 4 861 

   
varav kostnad för räkenskapsrevision 1 377 679 
- avser kostnader för granskning av bokföring,    
delårsrapport samt årsredovisning   
   
Summa 5 512 4 861 
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Nämndernas resultat och verksamhet 
 
Nämndernas egna årsredovisningar redovisas som särskilda bilagor. Dessa är upprättade av 
nämnderna själva. Utgångspunkten är att respektive nämnd är den som är redovisningsskyldig 
inför Kommunfullmäktige. Kommunen har 18 st nämnder inklusive Revisorskollegiet som är 
rapporteringsskyldiga till Kommunfullmäktige. 
 

 
 
 

Ekonomiska mål och ekonomiskt ansvar 
I driftbudgeten budgeteras nämndernas planerade intäkter och kostnader. Nettokostnaderna 
täcks när det gäller anslagsfinansierad verksamhet med kommunbidrag. Kommunbidraget mots-
varar normalt den budgeterade nettokostnaden per nämnd. 
 
Nämndernas ansvar omfattar samtliga intäkter och kostnader. Inom ramen för kommunens in-
ternhyressystem omfattar ansvaret även lokalkostnaderna. Nämnderna beslutar själva med vissa 
begränsningar om sin lokalanvändning. Begränsningarna avser att säkerställa ett för kommunen 
som helhet effektivt lokalutnyttjande. Ansvaret omfattar också kapitalkostnaderna. Detta innebär 
bl a att ökade kapitalkostnader p g a investeringar inkräktar på utrymmet för övriga verksamhets-
kostnader. En effektivare kapitalanvändning, d v s att mindre kapital binds i verksamheten, ger å 
andra sidan utrymme för ökad verksamhet. 
 
Nämndernas ansvar gäller över tiden och är alltså inte begränsat till budgetåret. De årliga re-
sultaten 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 kom-
munbidrag i den av Kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten. Det budgeterade resultatet är i 
normalfallet 0, d v s budgeten baseras normalt på att kommunbidraget motsvarar nettokostna-
derna. Vissa undantag förekommer dock. Det handlar då främst om att nämnderna i budgeten 
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delvis finansierar verksamheten med överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från 
tidigare år. 
 
För att dels parera oförutsedda kostnader och dels göra kostnadsmassan mer flexibel till föränd-
ringar av intäkterna finns ett relativt omfattande buffertsystem som innebär att 1% av kom-
munbidraget skall avsättas till oförutsedda kostnader. Kravet på buffert kan slopas om ackumule-
rat överskott finns och Kommunstyrelsen godkänt åtgärden. 
 
I vissa fall är nämndernas verksamhet uppdelad i olika ansvarsområden. Det ekonomiska målet 
gäller då för respektive ansvarsområde. Om en nämnd tilldelas mer än ett kommunbidrag, kan 
inte kommunbidragen omfördelas mellan respektive ansvarsområde. 
 
Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål. För att inte riskera att viktiga 
verksamhetsmål äventyras och för att undvika alltför dramatiska besparingar i verksamheten, bör 
inarbetning av underskott ske under planerade former. Inarbetning av större underskott kan ske 
över en längre period. Detta innebär att underskott i sin helhet inte måste täckas in redan under 
det följande året. Beslut om fördelning av underskottstäckning fattas av Kommunfullmäktige i 
samband med antagande av årsbudgeten 
 
Nämnderna skall månatligen rapportera sina egna budgetuppföljningar till Kommunstyrelsen 
med en prognos över det ekonomiska utfallet för helåret. Om prognosen indikerar ett överskri-
dande skall nämnden omedelbart besluta om korrigerande åtgärder. 
 
Förvaltningarna skall dessutom senast 10 dagar in på ny månad lämna en kortfattad och 
koncentrerad månadsuppföljning till Kommunstyrelsen. Syftet med denna rapport är att 
snabbt ge en överblick över det ekonomiska läget. Kompletterad med ett antal verksamhetsmått 
som beskriver de delar av verksamheten som innehåller störst ekonomisk risk förstärker uppfölj-
ningen Kommunstyrelsens kontroll över utvecklingen. 
 
Lagstiftningen om god ekonomisk hushållning är också beaktad genom att ett särskilt avsnitt 
i budgeten och årsredovisningen ägnas åt centralt beslutade verksamhetsmål. Systemet har också 
introducerats i delårsrapporterna och ett IT-stöd förenklar och förtydligar målstyrningsarbetet.  
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delvis finansierar verksamheten med överskott från tidigare år eller arbetar in underskott från 
tidigare år. 
 
För att dels parera oförutsedda kostnader och dels göra kostnadsmassan mer flexibel till föränd-
ringar av intäkterna finns ett relativt omfattande buffertsystem som innebär att 1% av kom-
munbidraget skall avsättas till oförutsedda kostnader. Kravet på buffert kan slopas om ackumule-
rat överskott finns och Kommunstyrelsen godkänt åtgärden. 
 
I vissa fall är nämndernas verksamhet uppdelad i olika ansvarsområden. Det ekonomiska målet 
gäller då för respektive ansvarsområde. Om en nämnd tilldelas mer än ett kommunbidrag, kan 
inte kommunbidragen omfördelas mellan respektive ansvarsområde. 
 
Det ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål. För att inte riskera att viktiga 
verksamhetsmål äventyras och för att undvika alltför dramatiska besparingar i verksamheten, bör 
inarbetning av underskott ske under planerade former. Inarbetning av större underskott kan ske 
över en längre period. Detta innebär att underskott i sin helhet inte måste täckas in redan under 
det följande året. Beslut om fördelning av underskottstäckning fattas av Kommunfullmäktige i 
samband med antagande av årsbudgeten 
 
Nämnderna skall månatligen rapportera sina egna budgetuppföljningar till Kommunstyrelsen 
med en prognos över det ekonomiska utfallet för helåret. Om prognosen indikerar ett överskri-
dande skall nämnden omedelbart besluta om korrigerande åtgärder. 
 
Förvaltningarna skall dessutom senast 10 dagar in på ny månad lämna en kortfattad och 
koncentrerad månadsuppföljning till Kommunstyrelsen. Syftet med denna rapport är att 
snabbt ge en överblick över det ekonomiska läget. Kompletterad med ett antal verksamhetsmått 
som beskriver de delar av verksamheten som innehåller störst ekonomisk risk förstärker uppfölj-
ningen Kommunstyrelsens kontroll över utvecklingen. 
 
Lagstiftningen om god ekonomisk hushållning är också beaktad genom att ett särskilt avsnitt 
i budgeten och årsredovisningen ägnas åt centralt beslutade verksamhetsmål. Systemet har också 
introducerats i delårsrapporterna och ett IT-stöd förenklar och förtydligar målstyrningsarbetet.  
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Kommunledning och gemensam service 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 57 72 99 

Kostnader -12 263 -12 378 -15 049 

Nettokostnader -12 206 -12 306 -14 950 

Kommunbidrag 12 850 13 650 15 100 

Resultat 644 1 344 150 

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 

 
Resultatet om +150 tkr anses följa budget. Arvoden visar högre kostnader än budgeterat men  
kompenseras till viss del av lägre kostnader för resor, konferenser och övrig representation än  
budgeterat. From 2019 redovisas här kostnader för Kommunfullmäktiges lokaler. Antalet sam-
manträdestimmar uppgick 2019 till 78,5. Kostnaderna för partistöd uppgick till 5 024 tkr och för 
förtroendemannautbildning redovisas kostnader på 420 tkr. 
 
Kommunfullmäktige har tidigare år redovisat såväl negativa som positiva resultat.  
Kommunstyrelsen har gjort den bedömningen att Kommunfullmäktige saknar möjlighet att  
hantera sina resultatavvikelser. Årliga över- eller underskott regleras därför i årsredovisningarna till 
ett utgående ackumulerat nollresultat. 
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Revisorskollegiet 
 

Revisorskollegiet   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 426 549 535 

Kostnader -5 705 -5 412 -6 188 

Nettokostnader -5 279 -4 863 -5 653 

Kommunbidrag 4 450 5 750 5 875 

Resultat -829 887 222 

Ackumulerat resultat 146 1 033 1 255 

Nettoinvesteringar - - - 

 
Revisorskollegiet redovisar ett resultat på +222 tkr jämfört med kommunbidraget. Intäkterna är 
lägre än budgeterat på grund av endast deldebitering för granskning av SÄRF och Sjuhärads 
kommunalförbund. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat beroende på en föräldraledig re-
visor på deltid. Kostnaderna för revisionskonsulter är högre än budgeterat då Stadsrevisionen 
genomfört fler granskningar utförda av konsulter under året p.g.a. personalsituationen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat i sin helhet läggs till det ackumulerade resultatet. Vid 
2018 års utgång hade revisorskollegiet ett ackumulerat resultat på +1 033 tkr. Detta ökar då till  
+1 255 tkr.  
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Revisorskollegiet 
 

Revisorskollegiet   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 426 549 535 

Kostnader -5 705 -5 412 -6 188 

Nettokostnader -5 279 -4 863 -5 653 

Kommunbidrag 4 450 5 750 5 875 

Resultat -829 887 222 

Ackumulerat resultat 146 1 033 1 255 

Nettoinvesteringar - - - 

 
Revisorskollegiet redovisar ett resultat på +222 tkr jämfört med kommunbidraget. Intäkterna är 
lägre än budgeterat på grund av endast deldebitering för granskning av SÄRF och Sjuhärads 
kommunalförbund. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat beroende på en föräldraledig re-
visor på deltid. Kostnaderna för revisionskonsulter är högre än budgeterat då Stadsrevisionen 
genomfört fler granskningar utförda av konsulter under året p.g.a. personalsituationen. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat i sin helhet läggs till det ackumulerade resultatet. Vid 
2018 års utgång hade revisorskollegiet ett ackumulerat resultat på +1 033 tkr. Detta ökar då till  
+1 255 tkr.  
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Kommunstyrelsen 
Resurstilldelningen till Kommunstyrelsen är fördelad på två kommunbidrag. Det första avser 
Kommunstyrelsens egen verksamhet Stadsledningskansliet och det andra avser  
kommungemensamma verksamheter, som inte har något direkt samband med Kommunstyrelsens  
verksamhet, men som ändå ansvarsmässigt budgeteras här. 
 

Stadsledningskansliet   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 91 006 92 274 93 988 

Kostnader -216 723 -214 365 -248 716 

Nettokostnader -125 717 -122 091 -154 729 

Kommunbidrag 137 330 119 563 119 405 

Resultat 11 613 -2 528 -35 323 

Ackumulerat resultat 15 881 5 000 5 000 

Nettoinvesteringar -4 940 -100 039  

Försäljning av mark och fastigheter 34 088 260 995  
 
Stadsledningskansliets kommunbidrag uppgick 2019 till 119,4 mnkr och verksamheten redovisar 
ett resultat om -35,3 mnkr. I detta resultat ingår kostnader om ca 15,1 mnkr som finansieras med 
öronmärkta medel och därmed justeras i bokslutet (se nedan). I november beslutades i  
kommunfullmäktige om finansiering av sanering och rivning av Gässlösa vilket genererade en 
obudgeterad kostnad 2019 om ca 19,2 mnkr. Kostnader motsvarande 4,6 mnkr hör till strategiska 
IT-satsningar och justeras i bokslutet mot centralt placerade medel. Om hänsyn tas till dessa poster 
visar Stadsledningskansliet ett slutligt resultat om ca 3,5 mnkr. Detta överskott kan främst förklaras 
av svårigheter att tillsätta specifika tjänster. 
 

 

 
Under året har Stadsledningskansliet erhållit ökat kommunbidrag med 1 605 tkr, vilka kan  
härledas till medel för Lokal utveckling, löneutveckling och strategisk IT. Kommunstyrelsen före-
slår att årets överskott på 3 521 tkr skjuts till tidigare ackumulerat resultat. Det ackumulerade 
resultatet blir därför 5 000 tkr från föregående år, adderat med 2019 års överskott om 3 521 tkr, 
totalt 8 521 tkr. Enligt tidigare praxis maximeras ack.res. till 5 000 tkr. 
 
  

Öronmärkta projekt Utfall tkr 2019 
Organisationshälsa 4 739 
Byggbonus 6 219 
E-handelsstaden    500 
Market Place Borås 3 500 
Sociala investeringar    110 
Summa 15 068 
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Kommungemensam verksamhet   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 4 4 872 

Kostnader -112 199 -116 072 -120 609 

Nettokostnader -112 195 -116 068 -119 737 

Kommunbidrag 111 050 114 000 118 100 

Resultat efter kommunbidrag -1 145 -2 068 -1 637 

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 

 

Utfallet för den kommungemensamma verksamheten 2019 blev -1,6 mnkr. Avvikelsen förklaras av 
kostnader till STIM (0,4 mnkr), bidrag till flytt av delar av Biologiska muséets samlingar (0,5 mnkr), 
högre kostnad för Proteko (0,1 mnkr) samt Västtrafiks seniorkort och färdtjänst (0,6 mnkr) än 
budgeterat. Intäkten täcker kostnaden för dataskyddsombud lokaliserat hos Sjuhäradsbygdens 
Kommunalförbund. 
 
Kommunstyrelsen föreslår liksom tidigare år att resultatet för den kommungemensamma  
verksamheten regleras i bokslutet, dvs. avskrivs. Kommunstyrelsen är medveten om att resultat 
som automatiskt avskrivs kan leda till en ineffektivitet. En översyn av verksamheterna inom den  
gemensamma ramen pågår därför kontinuerligt.  
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Kommungemensam verksamhet   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 4 4 872 

Kostnader -112 199 -116 072 -120 609 

Nettokostnader -112 195 -116 068 -119 737 

Kommunbidrag 111 050 114 000 118 100 

Resultat efter kommunbidrag -1 145 -2 068 -1 637 

Ackumulerat resultat 0 0 0 

Nettoinvesteringar - - - 

 

Utfallet för den kommungemensamma verksamheten 2019 blev -1,6 mnkr. Avvikelsen förklaras av 
kostnader till STIM (0,4 mnkr), bidrag till flytt av delar av Biologiska muséets samlingar (0,5 mnkr), 
högre kostnad för Proteko (0,1 mnkr) samt Västtrafiks seniorkort och färdtjänst (0,6 mnkr) än 
budgeterat. Intäkten täcker kostnaden för dataskyddsombud lokaliserat hos Sjuhäradsbygdens 
Kommunalförbund. 
 
Kommunstyrelsen föreslår liksom tidigare år att resultatet för den kommungemensamma  
verksamheten regleras i bokslutet, dvs. avskrivs. Kommunstyrelsen är medveten om att resultat 
som automatiskt avskrivs kan leda till en ineffektivitet. En översyn av verksamheterna inom den  
gemensamma ramen pågår därför kontinuerligt.  
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Överförmyndarnämnden 
 
Överförmyndarnämnden   tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 9 336 0 0 
Kostnader -16 456  -8 667  -8 522 
Nettokostnader -7 120 -8 667 -8 667 
Kommunbidrag 6 400 6 550 6 725 
Resultat -720 -2 117 -1 797 
Ackumulerat resultat 0 0 0 
Nettoinvesteringar - - - 
 
Nämnden visar ett negativt resultat på -1 797 tkr. Underskottet är att hänföra till ökade kostnader 
för arvode och ersättningar till gode män och förvaltare. Nämnden har fått ersättning för kostnaden 
avseende ensamkommande barn från Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
Årets resultat är -1 797 tkr och Kommunstyrelsen förslår att detta avskrivs likt tidigare år.  
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Valnämnden 
 

Valnämnden   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 1 2 370 3 197 

Kostnader -1 193 -6 365 -6 474 

Nettokostnader -1 192 -3 995 -3 277 

Kommunbidrag 950 4 150 4 025 

Resultat -242  155  748  

Ackumulerat resultat 0 0 600 

Nettoinvesteringar - - - 

 
Under år 2019 genomfördes val till Europaparlamentet. Valnämnden redovisar 2019 ett resultat på 
+748 tkr. Av dessa föreslås att 600 tkr avsätts till ackumulerat resultat 2020. Skälet är att den nya 
vallagsändringen kräver en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler för att upp-
fylla tillgänglighetskraven. Årets positiva resultat kommer av att Valnämnden fick högre statsbidrag 
än budgeterat, personal har avslutat projektanställningar tidigare än planerat samt en föräldrale-
dighet. 
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Valnämnden 
 

Valnämnden   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 1 2 370 3 197 

Kostnader -1 193 -6 365 -6 474 

Nettokostnader -1 192 -3 995 -3 277 

Kommunbidrag 950 4 150 4 025 

Resultat -242  155  748  

Ackumulerat resultat 0 0 600 

Nettoinvesteringar - - - 

 
Under år 2019 genomfördes val till Europaparlamentet. Valnämnden redovisar 2019 ett resultat på 
+748 tkr. Av dessa föreslås att 600 tkr avsätts till ackumulerat resultat 2020. Skälet är att den nya 
vallagsändringen kräver en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler för att upp-
fylla tillgänglighetskraven. Årets positiva resultat kommer av att Valnämnden fick högre statsbidrag 
än budgeterat, personal har avslutat projektanställningar tidigare än planerat samt en föräldrale-
dighet. 
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Lokalförsörjningsnämnden 
 

Lokalförsörjningsnämnden   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 735 276 762 303 815 627 

Kostnader -778 378 -812 541 -879 508 

Nettokostnader -43 102 -50 238 -63 881 

Kommunbidrag 29 950 31 450 31 900 

Resultat -13 152 -18 788 -31 981 

Ackumulerat resultat -30 563 -41 315 -68 978 

Nettoinvesteringar -342 046 -531 719 -381 175 

 
Nämndens resultat för 2019 uppgår till -31 981 tkr. Avvikelsen har bland annat uppstått inom 
följande verksamheter: 
 
Internhyresfastigheter: Utfall -6,1 mnkr, avvikelse budget -10,1 mnkr  
Nämnden budgeterade att internhyresfastigheter skulle generera ett överskott med +4,0 mnkr. 
Istället uppstod ett underskott med -6,1 mnkr, vilket innebär en total differens med 10,1 mnkr mot 
budget. Det beror bland annat på att konsumtionsavgifterna har ökat mer än budgeterad uppräk-
ning samt att det finns obalanser i några av lokalgrupperna, dvs. att schablonhyran inte stämmer 
överens med de verkliga kostnaderna. 
 
Årsvis omräkning: Utfall -3,8 mnkr, avvikelse budget -3,6 
Årsvis omräkning innebär att den budgeterade kostnaden blir den brukande nämndens faktiska 
hyreskostnad. Denna avvikelse mot budget som belastat Lokalförsörjningsnämnden skulle istället 
belastat berörda nämnder ifall budgeteringen varit optimal. 
 
Lokalbank: Utfall -11,8 mnkr, avvikelse budget -8,8 mnkr 
Denna verksamhet ska omfatta kostnader för lediga lokaler som är tillgängliga för uthyrning. Den 
enskilt största kostnaden avser Kulturskolan -2,4 mnkr. I redovisat utfall finns det även med 
kostnader för lokaler som är under avveckling och det finns objekt som funnits med i lokalbanken 
under minst tre år till en kostnad av 1,7 mnkr. Att notera är att kostnaden för inhyrda objekt 
uppgick till ca 7 mnkr.  
 
Pågående arbeten, ej uthyrda: Utfall -6,7 mnkr, avvikelse budget -6,7 mnkr 
Det fanns ingen budget avsatt för dessa kostnader under 2019. Avser lokaler som inte är tillgängliga 
för uthyrning på grund av att olika arbeten pågår. De enskilt större kostnaderna avser ombyggnad 
av Björkhöjdskolan -4,8 mnkr och Dalsjögläntan -1,1 mnkr. 
 
Resultatutjämningspost: Avvikelse budget -5,5 mnkr 
Denna post avser obalans i budget, d.v.s. ett prognostiserat underskott som uppstod vid upprät-
tande av budget för 2019. 
 
Nämndens ekonomiska rapporter har gradvis försämrats varje månad. Exempelvis har nämndens 
resultat försämrats med 6 mnkr i jämförelse med den ekonomiska rapporten efter november må-
nad. Det slutliga resultatet avviker med 16 mnkr i jämförelse med tertialrapport 2 (jan-aug) samt 
med 20 mnkr i jämförelse med tertialrapport (jan-april). Nämnden bör förbättra sin ekonomiska 
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kontroll samt redovisning. Detta för att underlätta förståelsen och möjliggöra eventuella beslut 
angående effektiviseringar, prioriteringar eller ramtillskott. Lokalförsörjningsnämnder har ett på-
gående arbete avseende översyn av internhyressystemet vilket kan medföra att nämndens har större 
möjligheter att uppnå ett resultat i balans kommande år. Det kan dock innebära att andra nämnder 
får ökade kostnader.  
 
Lokalförsörjningsnämnden har ökat inhyrda lokaler med 6 860 m2  (3 % )  i jämförelse med 2018. 

 
Lokalförsörjningsnämnden hade -41 315 i ackumulerat resultat vid ingång av år 2019. Kommun-
styrelsen föreslår att årets resultat -31 981 överförs till nämndens ackumulerade resultat samt att 
nämnden erhåller kompensation för det intäktsbortfall som beror på hyrestak inom de sociala 
boendena med 4 318 tkr. Det resultat som därmed överförs till 2020 är -27 663 tkr. Det innebär att 
det ackumulerade resultatet efter 2019 uppgår till -68 978 tkr.  
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kontroll samt redovisning. Detta för att underlätta förståelsen och möjliggöra eventuella beslut 
angående effektiviseringar, prioriteringar eller ramtillskott. Lokalförsörjningsnämnder har ett på-
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möjligheter att uppnå ett resultat i balans kommande år. Det kan dock innebära att andra nämnder 
får ökade kostnader.  
 
Lokalförsörjningsnämnden har ökat inhyrda lokaler med 6 860 m2  (3 % )  i jämförelse med 2018. 

 
Lokalförsörjningsnämnden hade -41 315 i ackumulerat resultat vid ingång av år 2019. Kommun-
styrelsen föreslår att årets resultat -31 981 överförs till nämndens ackumulerade resultat samt att 
nämnden erhåller kompensation för det intäktsbortfall som beror på hyrestak inom de sociala 
boendena med 4 318 tkr. Det resultat som därmed överförs till 2020 är -27 663 tkr. Det innebär att 
det ackumulerade resultatet efter 2019 uppgår till -68 978 tkr.  
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Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Samhällsbyggnadsnämnden   tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 39 743 45 291 43 551 
Kostnader -60 619 -66 079 -65 863 
Nettokostnader -20 876 -20 788 -22 312 
Kommunbidrag 22 850 23 400 23 950 
Resultat 1 974 2 612 1 638 
Ackumulerat resultat 20 672 23 284 24 922 
Nettoinvesteringar - - - 
 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett positivt resultat på +1 638 tkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. Intäkterna avviker negativt från budget med 6 190 tkr och beror främst på att 
markförsäljningar med tillhörande etableringar på industriområden inte genererat förväntade in-
täkter. Under 2019 beviljades endast ett bygglov med planavgifter på över 1 000 tkr vilket kan 
jämföras med 2018 då fyra bygglov med höga planavgifter fakturerades. En av de planerade 
byggstarterna sköts upp till 2020 och ett bygglov kom in i slutet av 2019 vilket gör att intäkterna  
istället hamnar på 2020. Nämnden kan trots en lägre intäktsnivå redovisa ett positivt resultat tack 
vare den stora budgeterade bufferten på 7,2 mnkr. 
 
Nämnden har de senaste åren uppvisat en god ekonomi som bland annat beror på den starka 
byggkonjunkturen och det faktum att Borås Stad är en tillväxtkommun. Kommunstyrelsen förut-
sätter att Samhällsbyggnadsnämnden har en tydlig plan och handlingsberedskap för att kunna 
anpassa sin kostnadsnivå om intäkterna hamnar på en lägre nivå. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens intäktsfinansieringsgrad har under året varit 66,1 % (68,5 %). Det 
totala antalet bygglovsärenden inkl. förhandsbesked har varit 941 (834) st. tack vare en fortsatt hög 
efterfrågan på bostäder och verksamhetslokaler. Antalet genomförda lantmäteriförrättningar har 
under året uppgått till 150 (165) st. Ärendebalansen ökade till 113 (102) ärenden. 
 
Vid 2019 års ingång hade Samhällsbyggnadsnämnden ett ackumulerat överskott på +23 284 tkr. 
Detta förbättras med årets resultat på +1 638 tkr till +24 922 tkr. Nämnden önskar att under 2020 
få ianspråkta 1 800 tkr av sitt ackumulerade resultat till engångskostnader för att utveckla digitali-
seringen inom verksamheten. Kommunstyrelsen godkänner detta.  
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Servicenämnden 
 

Servicenämnden   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 510 872 617 342 697 175 

Kostnader -505 522 -611 372 -690 665 

Nettokostnader 5 350 5 970 6 510 

Kommunbidrag -5 000 -7 000 -7 000 

Resultat 350 -1 030 -490 

Ackumulerat resultat 36 018 34 988 34 498 

Nettoinvesteringar -21 475 -22 418 -29 981 

 
Servicenämnden utgör kommunens interna basresurs för den kommunaltekniska utförarverk-
samheten och administrativ service. Servicekontoret utför tjänster åt andra förvaltningar och 
kommunala företag. Servicenämndens kostnader ska till sin helhet finansieras med intäkter.  
 
Årets intäkter översteg kostnaderna med 6 510 tkr vilket innebär ett positivt resultat. Resultatet 
förklaras först och främst av en ökad produktionsvolym och god beläggning men det är också ett 
resultat av att Servicekontoret fortsatt arbeta med att utveckla kostnadseffektiva tjänster. Ser-
vicenämnden fick ett resultatkrav på 7 000 tkr från Kommunfullmäktige i Budget 2019 vilket 
innebär att - 490 tkr regleras mot det ackumulerade resultatet.  
 
Kommunstyrelsen menar att Servicenämnden är en viktig aktör när utrymmet för att öka kom-
munbidragen till de tekniska verksamheterna kommer att vara begränsat framöver. En effektiv 
utförare bör vara en garant för att få ut mesta möjliga av tillgängliga medel. Vid 2019 års ingång 
hade Servicenämnden ett ackumulerat resultat på +34 988 tkr. Detta förändras med årets resultat 
efter resultatkravet till +34 498 tkr.  
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Servicenämnden 
 

Servicenämnden   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 510 872 617 342 697 175 

Kostnader -505 522 -611 372 -690 665 

Nettokostnader 5 350 5 970 6 510 

Kommunbidrag -5 000 -7 000 -7 000 

Resultat 350 -1 030 -490 

Ackumulerat resultat 36 018 34 988 34 498 

Nettoinvesteringar -21 475 -22 418 -29 981 

 
Servicenämnden utgör kommunens interna basresurs för den kommunaltekniska utförarverk-
samheten och administrativ service. Servicekontoret utför tjänster åt andra förvaltningar och 
kommunala företag. Servicenämndens kostnader ska till sin helhet finansieras med intäkter.  
 
Årets intäkter översteg kostnaderna med 6 510 tkr vilket innebär ett positivt resultat. Resultatet 
förklaras först och främst av en ökad produktionsvolym och god beläggning men det är också ett 
resultat av att Servicekontoret fortsatt arbeta med att utveckla kostnadseffektiva tjänster. Ser-
vicenämnden fick ett resultatkrav på 7 000 tkr från Kommunfullmäktige i Budget 2019 vilket 
innebär att - 490 tkr regleras mot det ackumulerade resultatet.  
 
Kommunstyrelsen menar att Servicenämnden är en viktig aktör när utrymmet för att öka kom-
munbidragen till de tekniska verksamheterna kommer att vara begränsat framöver. En effektiv 
utförare bör vara en garant för att få ut mesta möjliga av tillgängliga medel. Vid 2019 års ingång 
hade Servicenämnden ett ackumulerat resultat på +34 988 tkr. Detta förändras med årets resultat 
efter resultatkravet till +34 498 tkr.  
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Tekniska nämnden 
Verksamheten har under året varit indelad i två områden, väghållning, skog, parker m m samt 
persontransporter. 
 
Väghållning, skog, parker    tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 107 142 130 080 116 945 
Kostnader -234 781 -277 304 -263 117 
Nettokostnader -127 639 -147 224 146 172 
Kommunbidrag 136 600 142 654 146 745 
Resultat 8 961 -4 570 573 
Ackumulerat resultat 26 178 21 608 23 781 
Nettoinvesteringar -64 771 -59 415 -78 181 
 
För Väghållning, skog, parker m m redovisas ett positivt resultat på +0,6 mnkr jämfört med kom-
munbidraget. Kostnaderna för vinterväghållningen uppgick under året till 25,9 mnkr att jämföras 
med 33,0 mnkr under 2018. Kostnaderna höll sig i stort sett inom budget. Den senaste 7 års- pe-
rioden har kostnaderna för vinterväghållningen varierat stort mellan åren. Genomsnittligt har ni-
vån uppgått till 27,3 mnkr vilket är i linje med nämndens förhöjda budgetnivå för 2020. Under-
skott inom belysningsverksamheten har uppvägts av positiva budgetavvikelser inom parkerings-
verkssamheten och skogsdriften. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att beläggningsunderhållet under året uppgått till 179 846  
(211 244) m2. Beläggningsprogrammet har kunnat genomföras trots den stora volymen fiberdrag-
ningar. Den höga nivån på beläggningarna totalt sett beror på genomförda återställningar av fi-
berschakter med 82 000 m2. En relativt hög nivå kan bedömas även under 2020. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på 573 tkr läggs till det ackumulerade resultatet. Utö-
ver det föreslås att nämndens ackumulerade resultat undantas avseende nytillkommen dagvatten-
avgift från Borås Energi AB, 808 tkr, nedlagda kostnader inom byggbonusen, 626 tkr samt 146 
tkr i lämnade bidrag till bullersanering som är budgeterade inom investeringsbudgeten. Vid 2019 
års ingång hade Väghållning, skog, parker mm ett ackumulerat överskott på +21 608 tkr. Detta 
förändras med ovanstående justeringar till +23 781 tkr. 
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Persontransporter   tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 12 188 14 081 15 450 
Kostnader -80 258 -86 070 -91 337 
Nettokostnader -68 070 -71 989 -75 887 
Kommunbidrag 64 200 66 650 68 800 
Resultat -3 870 -5 439 -7 087 
Ackumulerat resultat - - - 
 
För 2019 har verksamheten tilldelats en budget på 68,8 mnkr. Utfallet blev 75,9 mnkr vilket 
främst beror på att budgeten för 2019 var för låg redan i ingångsskedet med hänsyn tagit till utfal-
let 2018. Budgeten förstärktes 2019 med 1,0 mnkr utöver normal ramuppräkning men detta var 
inte tillräckligt. Nettokostnaderna under året har ökat med 3,9 mnkr motsvarande 5,4 (5,8) %. 
Ökningen beror till stor del på avtalad indexuppräkning gentemot utförande transportföretag 
men även fler elever som behöver särskoleskjuts bidrar samt ökningen av antal färdtjänstresor. 
Fr.o.m. 2020 har verksamhetens budget förstärkts med 5,0 mnkr utöver ordinarie ramuppräk-
ning. 
 
Antalet färdtjänstresor har under året ökat från 335 094 st till 340 459 st. En förändring med 1,6 
(5,3) %. Sedan 2006 har antalet färdtjänstresor ökat med 42 %. Antalet färdtjänsttillstånd har un-
der året uppgått till 4 672 (4 606) st.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på -7 087 tkr till sin helhet avskrivs då verksamheten 
inom givet trafikavtal och regelverk inte kan påverka kostnaderna i någon större omfattning. 
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Persontransporter   tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 12 188 14 081 15 450 
Kostnader -80 258 -86 070 -91 337 
Nettokostnader -68 070 -71 989 -75 887 
Kommunbidrag 64 200 66 650 68 800 
Resultat -3 870 -5 439 -7 087 
Ackumulerat resultat - - - 
 
För 2019 har verksamheten tilldelats en budget på 68,8 mnkr. Utfallet blev 75,9 mnkr vilket 
främst beror på att budgeten för 2019 var för låg redan i ingångsskedet med hänsyn tagit till utfal-
let 2018. Budgeten förstärktes 2019 med 1,0 mnkr utöver normal ramuppräkning men detta var 
inte tillräckligt. Nettokostnaderna under året har ökat med 3,9 mnkr motsvarande 5,4 (5,8) %. 
Ökningen beror till stor del på avtalad indexuppräkning gentemot utförande transportföretag 
men även fler elever som behöver särskoleskjuts bidrar samt ökningen av antal färdtjänstresor. 
Fr.o.m. 2020 har verksamhetens budget förstärkts med 5,0 mnkr utöver ordinarie ramuppräk-
ning. 
 
Antalet färdtjänstresor har under året ökat från 335 094 st till 340 459 st. En förändring med 1,6 
(5,3) %. Sedan 2006 har antalet färdtjänstresor ökat med 42 %. Antalet färdtjänsttillstånd har un-
der året uppgått till 4 672 (4 606) st.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på -7 087 tkr till sin helhet avskrivs då verksamheten 
inom givet trafikavtal och regelverk inte kan påverka kostnaderna i någon större omfattning. 
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Miljö- och konsumentnämnden 
 

Miljö- och konsumentnämnden   tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 15 919 17 939 20 806 
Kostnader -39 394 -43 216 -45 948 
Nettokostnader -23 475 -25 276 -25 142 
Kommunbidrag 22 950 22 800 25 875 
Resultat -525 -2 476 733 
Ackumulerat resultat -1 348 -594 151 
Nettoinvesteringar - - 613 
 
Miljö- och konsumentnämnden redovisar ett positivt resultat på 733 tkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. Resultatet förklaras av lägre personalkostnader som beror på att vissa tjänster varit 
svårrekryterade och andra har nämnden väntat med att tillsätta. Under året har det fortsatt varit hög 
personalomsättning som medfört lägre intäkter och ökade kostnader för personalutveckling. 
 
Under 2007 inrättades en naturvårdsfond under nämndens ansvar. Kommunfullmäktige ger ett 
årligt anslag på 200 tkr som kan bevilja medel till privatpersoner och organisationer för naturvår-
dande insatser. Under 2019 har åtgärder för 387 tkr genomförts och utbetalats. Den totala be-
hållningen i fonden uppgår vid årsskiftet till 964 tkr.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att nämnden under 2020 ska få disponera tidigare beslutade men 
oförbrukade Byggbonus motsvarande 1 238 tkr samt att få disponera 549 tkr avseende Klimat-
kompensationsfonden genom ett ianspråktagande av ackumulerat resultat. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att ”Byggbonus” motsvarande 12 tkr räknas bort vid resultatöverfö-
ringen till 2020. Det resultat som överförs till 2020 är därmed 745 tkr vilket förbättrar det acku-
mulerade resultatet. Vid utgången av 2019 har nämnden ett ackumulerat resultat på 151 tkr. 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Föreningsbidrag   tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 44 209 98 
Kostnader -41 586 -42 192 -42 726 
Nettokostnader -41 542 -41 983 -42 628 
Kommunbidrag 40 200 41 000 43 050 
Resultat -1 342 -983 422 
Ackumulerat resultat 0 0 0 
Nettoinvesteringar - - - 
 
Fritids- och folkhälsonämnden redovisar för föreningsbidragen ett ekonomiskt resultat på +422  
tkr. Det tilldelade Kommunbidraget har således räckt till den verksamhet som bedrivits i enlighet 
med regelsystemet.  

Föreningsbidragen står för den största budgetavvikelsen +658 tkr. Under denna rubrik återfinns de 
föreningar som till största delen bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Antalet bidragsberätti-
gade medlemmar (6-20 år) har minskat från 21 387 till 20 923. Även antalet aktiviteter har minskat, 
från ca 62 000 till ca 60 000. En vikande trend i både medlemsantal och aktiviteter kan konstateras. 
Detta sammanfaller också med nämndens övergång till digital redovisning inom båda kategorierna 
vilket kan vara en del av förklaringen. 

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

Föreningsbidrag   tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 44 209 98 
Kostnader -41 586 -42 192 -42 726 
Nettokostnader -41 542 -41 983 -42 628 
Kommunbidrag 40 200 41 000 43 050 
Resultat -1 342 -983 422 
Ackumulerat resultat 0 0 0 
Nettoinvesteringar - - - 
 
Fritids- och folkhälsonämnden redovisar för föreningsbidragen ett ekonomiskt resultat på +422  
tkr. Det tilldelade Kommunbidraget har således räckt till den verksamhet som bedrivits i enlighet 
med regelsystemet.  

Föreningsbidragen står för den största budgetavvikelsen +658 tkr. Under denna rubrik återfinns de 
föreningar som till största delen bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Antalet bidragsberätti-
gade medlemmar (6-20 år) har minskat från 21 387 till 20 923. Även antalet aktiviteter har minskat, 
från ca 62 000 till ca 60 000. En vikande trend i både medlemsantal och aktiviteter kan konstateras. 
Detta sammanfaller också med nämndens övergång till digital redovisning inom båda kategorierna 
vilket kan vara en del av förklaringen. 

Då kostnaderna inom föreningsbidragsramen till största delen styrs av Kommunfullmäktiges bi-
dragsregler har Fritids- och folkhälsonämnden att noga följa utvecklingen och vid behov initiera 
förändringar så att kommunbidraget över tiden är anpassat till de regler som Kommunfullmäktige 
beslutat om. Verksamhetens har därför inget ackumulerat resultat mellan åren. 
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Fritid- och folkhälsa   tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 53 993 57 061 64 208 
Kostnader -257 554 -261 427 -281 619 
Nettokostnader -203 561 -204 366 -217 411 
Kommunbidrag 196 000 194 650 209 310 
Resultat -7 561 -9 716 -8 101 
Ackumulerat resultat 1 864 343 150 
Nettoinvesteringar -13 183 -31 834 -26 853 
 
Fritids- och folkhälsonämnden redovisar för verksamheterna som samlas inom ramen Fritid- och 
folkhälsa ett negativt resultat på -8 101 tkr jämfört med kommunbidraget. Det negativa resultatet 
beror främst på höstens stängning av Stadsparksbadet med anledning av takrenoveringen vilket 
orsakat lägre intäkter. Sammantaget redovisar badverksamheten ett intäktsunderskott på -5,4 mnkr. 
Inom resultatet har nämnden också haft kostnader på 2 117 tkr för 2 st. projekt inom ramen för 
Sociala investeringar som finansieras genom kommunens Sociala investeringsfond som tidigare 
öronmärkts centralt.  
 
Badanläggningarna hade totalt 456 392 (430 902) besökare under året vilket ändå är färre besökare 
jämfört med normal full drift för alla badanläggningar. Totalt antal utnyttjade timmar på Borås 
Arena och Borås Arena 2 har under året varit 3 093 (3 103).  
 
Anslutna föreningar/organisationer inom ”Överenskommelsen” har under året uppgått till 83 (95) 
st. mot budgeterade 90. Antal upprättade avtal/IOP har varit 6 (7) st. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på -8 101 tkr överförs -193 till nästa år. Då har 
kostnader för de sociala investeringsprojekten på 2 117 tkr, lägre intäkter till följd av renoveringen 
av Stadsparksbadet med 5 100 tkr samt direkta kostnader för uppgraderingen av Borås Arena på 
691 tkr avskrivits. Vid 2019 års utgång har då Fritids- och folkhälsoramen ett ackumulerat över-
skott på +150 tkr. 
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Kulturnämnden 
 

Kulturnämnden   tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 38 018 39 310 42 142 
Kostnader -187 561 -197 797 -213 937 
Nettokostnader -149 543 -158 487 -171 795 
Kommunbidrag 147 000 156 850 171 575 
Resultat -2 543 -1 637 -220 
Ackumulerat resultat 1 189 1 275 1 275 
Nettoinvesteringar -1 322 -16 997 -3 756 
 
Kulturnämnden redovisar ett resultat på - 220 tkr jämfört med tilldelat Kommunbidrag. Kultur-
nämnden anger att biblioteksverksamheten inklusive närbiblioteken lämnar ett underskott med 
-767 tkr och att Konst- och utställningsverksamheten och teaterverksamheten redovisat ett un-
derskott med sammanlagt -734 tkr. Detta vägs upp av att verksamheten Publika möten gav ett 
överskott samt att nämndens buffert varit intakt under året.  
 
Totalt besåg 14 531 (8 394) personer Stadsteaterns föreställningar under året. Konstmuseet har 
under året haft 22 605 (36 413) besökare och Textilmuseet har under året besökts av 66 346  
(49 076) personer vilket är klart över målsättningen på 55 000 st. Medialånen på biblioteken har 
legat på en konstant jämförelsevis hög nivå under året. Antal medialån uppgick till 896 290 (895 
044) st. Totalt besöksantal på Kulturhuset har under året ökat till 346 835 (323 090) besökare. 
Kulturnämndens verksamheter redovisar en minskad sjukfrånvaro för tredje året i rad. Förvalt-
ningen arbetar kontinuerligt med organisatoriska förutsättningar för både chefer och medarbetare. 
Under 2019 har arbetet fokuserat på att kartlägga och genomföra insatser för de med hög kort-
tidsfrånvaro. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på -220 tkr till sin helhet avskrivs med anledning av ett 
personalärende på Stadsteatern. Kulturnämnden hade inför 2019 ett ackumulerat överskott på  
+1 275 tkr. Detta förblir då oförändrat inför 2020. 
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Kulturnämnden 
 

Kulturnämnden   tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 38 018 39 310 42 142 
Kostnader -187 561 -197 797 -213 937 
Nettokostnader -149 543 -158 487 -171 795 
Kommunbidrag 147 000 156 850 171 575 
Resultat -2 543 -1 637 -220 
Ackumulerat resultat 1 189 1 275 1 275 
Nettoinvesteringar -1 322 -16 997 -3 756 
 
Kulturnämnden redovisar ett resultat på - 220 tkr jämfört med tilldelat Kommunbidrag. Kultur-
nämnden anger att biblioteksverksamheten inklusive närbiblioteken lämnar ett underskott med 
-767 tkr och att Konst- och utställningsverksamheten och teaterverksamheten redovisat ett un-
derskott med sammanlagt -734 tkr. Detta vägs upp av att verksamheten Publika möten gav ett 
överskott samt att nämndens buffert varit intakt under året.  
 
Totalt besåg 14 531 (8 394) personer Stadsteaterns föreställningar under året. Konstmuseet har 
under året haft 22 605 (36 413) besökare och Textilmuseet har under året besökts av 66 346  
(49 076) personer vilket är klart över målsättningen på 55 000 st. Medialånen på biblioteken har 
legat på en konstant jämförelsevis hög nivå under året. Antal medialån uppgick till 896 290 (895 
044) st. Totalt besöksantal på Kulturhuset har under året ökat till 346 835 (323 090) besökare. 
Kulturnämndens verksamheter redovisar en minskad sjukfrånvaro för tredje året i rad. Förvalt-
ningen arbetar kontinuerligt med organisatoriska förutsättningar för både chefer och medarbetare. 
Under 2019 har arbetet fokuserat på att kartlägga och genomföra insatser för de med hög kort-
tidsfrånvaro. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat på -220 tkr till sin helhet avskrivs med anledning av ett 
personalärende på Stadsteatern. Kulturnämnden hade inför 2019 ett ackumulerat överskott på  
+1 275 tkr. Detta förblir då oförändrat inför 2020. 
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Förskolenämnden 
 
 
Förskolenämnden 

   
 

tkr 

 2017 2018 2019 
Intäkter 142 392 159 746 161 939 
Kostnader -830 944 -888 701 -919 525 
Nettokostnader -688 552 -728 955 -757 586 
Kommunbidrag 690 044 725 350 753 925 
Resultat 1 492 -3 605 -3 661 
Ackumulerat resultat 1 492 -1 526 -5 067 
Nettoinvesteringar - -1 800 -2 124 

 
Förskolenämnden redovisar ett resultat på -3,7 mnkr jämfört med tilldelat kommunbidrag.  
De största negativa avvikelserna mot budget avser inköp av material och tjänster, bland annat 
avseende inköp av kostverksamhet från grundskoleförvaltningen. Nämndens buffert har använts 
till valideringsinsatser. Nämnden har under hösten fattat beslut om en långsiktig ekonomisk åt-
gärdsplan som inte kommer att få full genomslagskraft under 2020 utan även arbetas med in i 2021. 
Nämnden beviljades ett ökat statsbidrag för minskade barngrupper ht 19/vt 20 (54 mnkr) i jäm-
förelse med föregående period (33 mnkr). Bidraget söks för ett läsår i taget och prövas på nytt varje 
år vilket försvårar långsiktig planering och innebär ekonomisk osäkerhet. 
 
I jämförelse med år 2018 har antal barn per årsarbetare förbättrats till 5,1 (5,3). Antal inskrivna barn 
i kommunen har vid Skolverkets mättillfälle i oktober respektive år minskat med 111 barn vilket 
motsvarar en minskning med 1,8 % men antalet volymtimmar har ökat. Andelen utbildade förs-
kollärare och barnskötare har ökat. Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek nåddes på 
totalen under hösten. 
 
Förskolenämnden hade -1 526 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 2019. Kommunsty-
relsen föreslår att årets resultat -3 661 tkr överförs till nämndens ackumulerade resultat samt att 
kompensation med +120 tkr erhålls med anledning av att den nya familjecentralen senarelagts. Det 
resultat som därmed överförs till 2020 är -3 541 tkr. Det innebär att det ackumulerade resultatet 
efter 2019 uppgår till -5 067 tkr. 
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Grundskolenämnden 
 
Grundskolenämnden   tkr 

 2017 2018 2019 
Intäkter 268 735 289 601 324 092 
Kostnader -1 585 094 -1 690 028 -1 779 131 

Nettokostnader -1 316 359 -1 400 427 -1 455 039 
Kommunbidrag 1 321 376 1 407 800 1 463 325 

Resultat 5 017 7 373 8 286 
Ackumulerat resultat 6 386 16 273 24 559 
Nettoinvesteringar -2 381 -2 333 -5 227 

 
Grundskolenämnden redovisar ett resultat på +8,3 mnkr jämfört med tilldelat kommunbidrag.  
Statsbidragen redovisar ett överskott jämfört med budget. Till viss del beror detta på försiktig-
hetsåtgärder från föregående år då statsbidragsintäkter fördes över till 2019, eftersom nämnden 
bedömde att det fanns risk för krav på återbetalning. Detta blev dock inte aktuellt. Personalkost-
naderna redovisar också ett överskott. Livsmedelskostnaden har under hösten ökat och nämn-
dens analys är att det beror på det nya livsmedelsavtalet och att kostnaden för den kick-back som 
betalas till Borås stad för att finansiera distributionscentralen ingår i prisökningarna. Skolskjuts-
kostnaderna fortsätter att öka. År 2017 var kostnaden 45 mnkr, 2018 var kostnaden 51 mnkr och 
2019 uppgick skolskjutskostnaden till 59 mnkr. Antalet elever som åker skolskjuts har ökat med 
400 elever (totalt 4 300) i jämförelse med 2018. Orsaker till ökningen är kostnader för evakuering 
av Sjömarkenskolan till Gässlösa/Kronäng, men också att kostnaden för taxiresor ökar. Detta be-
ror bland annat på taxiresor till särskild undervisningsgrupp, växelvis boende men även att elever 
inte väljer/får plats på närmaste skola. Kostnader för inköp av inventarier överstiger budget med 
ca 15 mnkr. Nämnden har en medvetenhet om de ökande lokalkostnaderna kommande år. I re-
sultatet ingår ej ianspråktagen buffert. 
 
Grundskolenämndens prognos efter november månad avvek med -6 mnkr i jämförelse med slut-
ligt utfall. Föregående år avvek nämnden med -10 mnkr motsvarande period. Kommunstyrelsen 
anser att nämnden bör förbättra kvaliteten och tillförlitligheten avseende de ekonomiska progno-
serna.  
 
Verksamhetsmåtten antal elever per personal i grundskola, 11,3 (11,2) och förskoleklass 16,4 
(16,2) har försämrats något medan antal elever per personal i fritidshem 21,0 (21,8) och pedago-
gisk personal 8,8 (9,1) har förbättrats i jämförelse med 2018. 
 
Grundskolenämnden hade +16 273 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 2019. Grund-
skolenämndens resultat uppgår till +8 286 tkr. Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat +8 286 
överförs till nämndens ackumulerade resultat. Det innebär att det ackumulerade resultatet efter 
2019 uppgår till +24 559 tkr. 
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Grundskolenämnden 
 
Grundskolenämnden   tkr 

 2017 2018 2019 
Intäkter 268 735 289 601 324 092 
Kostnader -1 585 094 -1 690 028 -1 779 131 

Nettokostnader -1 316 359 -1 400 427 -1 455 039 
Kommunbidrag 1 321 376 1 407 800 1 463 325 

Resultat 5 017 7 373 8 286 
Ackumulerat resultat 6 386 16 273 24 559 
Nettoinvesteringar -2 381 -2 333 -5 227 

 
Grundskolenämnden redovisar ett resultat på +8,3 mnkr jämfört med tilldelat kommunbidrag.  
Statsbidragen redovisar ett överskott jämfört med budget. Till viss del beror detta på försiktig-
hetsåtgärder från föregående år då statsbidragsintäkter fördes över till 2019, eftersom nämnden 
bedömde att det fanns risk för krav på återbetalning. Detta blev dock inte aktuellt. Personalkost-
naderna redovisar också ett överskott. Livsmedelskostnaden har under hösten ökat och nämn-
dens analys är att det beror på det nya livsmedelsavtalet och att kostnaden för den kick-back som 
betalas till Borås stad för att finansiera distributionscentralen ingår i prisökningarna. Skolskjuts-
kostnaderna fortsätter att öka. År 2017 var kostnaden 45 mnkr, 2018 var kostnaden 51 mnkr och 
2019 uppgick skolskjutskostnaden till 59 mnkr. Antalet elever som åker skolskjuts har ökat med 
400 elever (totalt 4 300) i jämförelse med 2018. Orsaker till ökningen är kostnader för evakuering 
av Sjömarkenskolan till Gässlösa/Kronäng, men också att kostnaden för taxiresor ökar. Detta be-
ror bland annat på taxiresor till särskild undervisningsgrupp, växelvis boende men även att elever 
inte väljer/får plats på närmaste skola. Kostnader för inköp av inventarier överstiger budget med 
ca 15 mnkr. Nämnden har en medvetenhet om de ökande lokalkostnaderna kommande år. I re-
sultatet ingår ej ianspråktagen buffert. 
 
Grundskolenämndens prognos efter november månad avvek med -6 mnkr i jämförelse med slut-
ligt utfall. Föregående år avvek nämnden med -10 mnkr motsvarande period. Kommunstyrelsen 
anser att nämnden bör förbättra kvaliteten och tillförlitligheten avseende de ekonomiska progno-
serna.  
 
Verksamhetsmåtten antal elever per personal i grundskola, 11,3 (11,2) och förskoleklass 16,4 
(16,2) har försämrats något medan antal elever per personal i fritidshem 21,0 (21,8) och pedago-
gisk personal 8,8 (9,1) har förbättrats i jämförelse med 2018. 
 
Grundskolenämnden hade +16 273 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 2019. Grund-
skolenämndens resultat uppgår till +8 286 tkr. Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat +8 286 
överförs till nämndens ackumulerade resultat. Det innebär att det ackumulerade resultatet efter 
2019 uppgår till +24 559 tkr. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
  tkr 

 2017 2018 2019 
Intäkter 293 428 286 856 287 032 
Kostnader -766 451 -817 627 -829 917 

Nettokostnader -473 023 -530 771 -542 885 
Kommunbidrag 495 880 509 350 526 920 

Resultat 22 857 -21 421 -15 965 
Ackumulerat resultat 39 885 19 434 3 469 
Nettoinvesteringar -2 974 -6 000 -3 298 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar ett resultat på -16,0 mnkr i jämförelse med 
tilldelat kommunbidrag. Underskottet har uppstått i gymnasieskolans verksamhet och beror på en 
för hög kostnadsnivå vid årets ingång. Nämnden antog i början av 2019 en åtgärdsplan för att 
uppnå en ekonomi i balans. Eftersom flera av åtgärderna endast innebar en halvårseffekt begärde 
nämnden att få disponera 10 mnkr av ackumulerat resultat vilket Kommunstyrelsen beviljade. 
Elevutvecklingen under hösten innebar att resultatet försämrades ytterligare för nämnden. Detta 
beror på att fler elever valde friskolor eller att gå i annan kommuns skola och färre elever från andra 
kommuner valde att gå i Borås stads skolor i jämförelse med budget. Nämnden har antagit en 
åtgärdsplan för att uppnå en ekonomi i balans under 2020. 
 
Personaltätheten i gymnasieverksamheten har försämrats i jämförelse med tidigare år men i jäm-
förelse med likvärdiga kommuner år 2018 är personaltätheten fortfarande över genomsnittet. 
Elevantalet i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, yrkeshögskolan och särvux har ökat. 
SFIs verksamhet har minskat något i jämförelse med 2018.  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade 19 434 tkr i ackumulerat resultat vid ingången av år 
2019. Kommunstyrelsen föreslår att årets resultat -15 965 tkr överförs till nämndens ackumulerade 
resultat. Detta innebär att det ackumulerade resultatet efter 2019 uppgår till +3 469 tkr. 
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Individ- och familjeomsorgsnämnden  
 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 242 984 129 955 80 429 

Kostnader -486 952 -422 801 -391 360 

Nettokostnader -243 968 -292 846 -310 931 

Kommunbidrag 261 400 275 150 288 850 

Resultat 17 432 -17 696 -22 081 

Ackumulerat resultat 17 432 -15 -22 096 

Nettoinvesteringar - - - 

 
Individ- och familjeomsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat på -22 081 tkr jämfört med 
tilldelat kommunbidrag. Underskottet återfinns inom IFO-verksamheten och då till största del 
inom Barn- och ungdomsvård. Barn- och ungdomsvården gjorde ett underskott på -21 758 tkr 
jämfört med budget och det avser främst kostnader för köp av institutions- och familjehemsplatser 
vilka ökade under året. Vård av vuxna gjorde ett underskott som även det kan hänföras till köp av 
externa vårdplatser. Det negativa resultatet vägs till viss del upp av positiva resultat för central 
administration, där alla tjänster inte varit tillsatta under året, och ensamkommande barn. Utifrån 
förra årets negativa resultat har nämnden under 2019 haft en handlingsplan för en ekonomi i ba-
lans.  
 
Under hösten 2019 startade ett drogfritt stödboende för personer med missbruksproblematik. 
 
Ingående ackumulerat resultat för Individ- och familjeomsorgsnämnden var -15 tkr. Kommun-
styrelsen föreslår att årets resultat på -22 081 tkr överförs till det ackumulerade resultatet. Det 
utgående ackumulerade resultatet för 2019 blir därmed -22 096 tkr.  
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Individ- och familjeomsorgsnämnden  
 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 242 984 129 955 80 429 

Kostnader -486 952 -422 801 -391 360 

Nettokostnader -243 968 -292 846 -310 931 

Kommunbidrag 261 400 275 150 288 850 

Resultat 17 432 -17 696 -22 081 

Ackumulerat resultat 17 432 -15 -22 096 

Nettoinvesteringar - - - 

 
Individ- och familjeomsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat på -22 081 tkr jämfört med 
tilldelat kommunbidrag. Underskottet återfinns inom IFO-verksamheten och då till största del 
inom Barn- och ungdomsvård. Barn- och ungdomsvården gjorde ett underskott på -21 758 tkr 
jämfört med budget och det avser främst kostnader för köp av institutions- och familjehemsplatser 
vilka ökade under året. Vård av vuxna gjorde ett underskott som även det kan hänföras till köp av 
externa vårdplatser. Det negativa resultatet vägs till viss del upp av positiva resultat för central 
administration, där alla tjänster inte varit tillsatta under året, och ensamkommande barn. Utifrån 
förra årets negativa resultat har nämnden under 2019 haft en handlingsplan för en ekonomi i ba-
lans.  
 
Under hösten 2019 startade ett drogfritt stödboende för personer med missbruksproblematik. 
 
Ingående ackumulerat resultat för Individ- och familjeomsorgsnämnden var -15 tkr. Kommun-
styrelsen föreslår att årets resultat på -22 081 tkr överförs till det ackumulerade resultatet. Det 
utgående ackumulerade resultatet för 2019 blir därmed -22 096 tkr.  
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Arbetslivsnämnden 
 
Arbetslivsnämnden   tkr 
 2017 2018 2019 
Intäkter 166 232 212 137 186 243 
Kostnader -382 472 -436 298 -414 232 
Nettokostnader -216 240 -224 161 -227 989 
Kommunbidrag 226 400 231 850 233 200 
Resultat 10 160 7 689 5 211 
Ackumulerat resultat 0 3 000 3 000 
Nettoinvesteringar - - - 
 
Arbetslivsnämnden redovisar ett positivt resultat om 5 211 tkr jämfört med tilldelat kommunbi-
drag. Överskotten återfinns bl.a. inom IFO-verksamheten exkl. försörjningsstöd 9 564 tkr och 
beror till stor del på vakanser under året. Även inom den centrala administrationen har det uppstått 
överskott även här beroende på att alla tjänster inte varit tillsatta. Bufferten har under året varit 
oförbrukad vilket bidragit till det positiva ekonomiska resultatet med 2 332 tkr. 
 
Utbetalning av försörjningsstöd har återigen minskat och för 2019 landade det på 52 534 tkr (55 
805). Detta har gett en liten positiv budgetavvikelse. Läggs kostnaderna för arbetsmarknadsinsatser 
och försörjningsstöd samman uppgår summan till 117 438 tkr (115 971) vilket är något högre än 
föregående år. Antal hushåll med försörjningsstöd har under året varit 708 st (679). 
 
Under året har Arbetslivsnämnden haft åtta nya skrivna avtal med IOP (Idéburet offentligt part-
nerskap) 
 
Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat på 5 211 tkr inte läggs till det ackumulerade resultatet 
vilket innebär att det tidigare ackumulerade resultatet på 3 000 tkr bibehålls för att bl.a. kunna möta 
ett eventuellt försämrat konjunkturläge. 
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Sociala omsorgsnämnden 
 
Sociala omsorgsnämnden   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 117 113 108 390 105 415 

Kostnader -770 756 -752 011 -783 817 

Nettokostnader -653 643 -643 621 -678 402 

Kommunbidrag 642 600 626 700 657 275 

Resultat -11 043 -16 921 -21 127 

Ackumulerat resultat             2 462                -5 415       -11 792 

Nettoinvesteringar -195 0 -730 

 
Sociala omsorgsnämnden visar ett negativt resultat på -21 127 tkr. Utifrån förra årets negativa 
resultat har nämnden under året haft en åtgärdsplan för en ekonomi i balans och nämnden kommer 
även under 2020 att arbeta utifrån antagen handlingsplan. Nämnden beskriver att åtgärderna till 
viss del påverkat resultatet men det finns delar, bl a bemanning, som man inte lyckats med. En stor 
del av det negativa resultatet kommer från Försäkringskassans ändrade tolkning av bestämmelserna 
kring personlig assistans. Den här så kallade övervältringseffekten har påverkat nämnden negativt 
med ökade kostnader och nämnden begär kompensation för 10 950 tkr avseende 2019. 
 
Under året har förvaltningen påbörjat dialog kring tillitsbaserad ledning och styrning av verk-
samheten. För att hitta nya innovativa lösningar har en innovationsgrupp tillsats på Sociala om-
sorgsförvaltningen och två temadagar har hållits på området.  
 
Sociala omsorgsnämnden hade -5 415 tkr som ackumulerat resultat vid ingången av 2019. Kom-
munstyrelsen föreslår att övervältring från Försäkringskassan med 10 950 tkr samt ökade kostnader 
för SoL-insatser pga borttagandet av 65års gränsen med 3 800 tkr avskrivs. Detta innebär att det 
ackumulerade utgående resultatet för 2019 blir -11 792 tkr.  
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Sociala omsorgsnämnden 
 
Sociala omsorgsnämnden   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 117 113 108 390 105 415 

Kostnader -770 756 -752 011 -783 817 

Nettokostnader -653 643 -643 621 -678 402 

Kommunbidrag 642 600 626 700 657 275 

Resultat -11 043 -16 921 -21 127 

Ackumulerat resultat             2 462                -5 415       -11 792 

Nettoinvesteringar -195 0 -730 

 
Sociala omsorgsnämnden visar ett negativt resultat på -21 127 tkr. Utifrån förra årets negativa 
resultat har nämnden under året haft en åtgärdsplan för en ekonomi i balans och nämnden kommer 
även under 2020 att arbeta utifrån antagen handlingsplan. Nämnden beskriver att åtgärderna till 
viss del påverkat resultatet men det finns delar, bl a bemanning, som man inte lyckats med. En stor 
del av det negativa resultatet kommer från Försäkringskassans ändrade tolkning av bestämmelserna 
kring personlig assistans. Den här så kallade övervältringseffekten har påverkat nämnden negativt 
med ökade kostnader och nämnden begär kompensation för 10 950 tkr avseende 2019. 
 
Under året har förvaltningen påbörjat dialog kring tillitsbaserad ledning och styrning av verk-
samheten. För att hitta nya innovativa lösningar har en innovationsgrupp tillsats på Sociala om-
sorgsförvaltningen och två temadagar har hållits på området.  
 
Sociala omsorgsnämnden hade -5 415 tkr som ackumulerat resultat vid ingången av 2019. Kom-
munstyrelsen föreslår att övervältring från Försäkringskassan med 10 950 tkr samt ökade kostnader 
för SoL-insatser pga borttagandet av 65års gränsen med 3 800 tkr avskrivs. Detta innebär att det 
ackumulerade utgående resultatet för 2019 blir -11 792 tkr.  
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Vård- och äldrenämnden 
 

 

Vård- och äldrenämnden   tkr 

 2017 2018 2019 

Intäkter 164 695 147 625 136 337 

Kostnader -1 329 420 -1 426 970 -1 469 442 

Nettokostnader -1 164 725 -1 279 346 -1 333 105 

Kommunbidrag 1 202 500 1 303 150 1 345100 

Resultat 37 775 23 804 11 995 

Ackumulerat resultat 37 775 62 084 70 279 

Nettoinvesteringar - - - 

     
Vård- och äldrenämnden redovisar ett positivt resultat på 11 995 tkr. Myndighetsverksamheten har 
det största överskottet och det beror främst på att antal utförda timmar inom hemtjänsten varit 
lägre än budgeterat. Antalet utförda timmar inom hemtjänsten har även minskat jämfört med 2018. 
Vård och omsorg i ordinärt boende visar ett positivt resultat på totalt 14 117 tkr. Höjda livsme-
delspriser i det nya livsmedelsavtalet påverkar kostverksamheten negativt och vid en jämförelse 
med samma period förra året har budgetavvikelsen för livsmedel ökat med 16 %. 
 
Nämnden har fattat beslut att införa förenklat beslutsfattande gällande stöd med tvätt och städning 
samt digital guide från och med 1 april 2020. 
 
Kommunstyrelsen föreslår att av årets resultat förs 8 195 tkr över till Vård- och äldrenämndens 
ackumulerade resultat. Det ger ett utgående ackumulerat resultat på 70 279 tkr.  
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Bolagens resultat och verksamhet 
 

De kommunala bolagen uppvisar en omsättning på 2,1 mdkr, en 
balansomslutning på 12,1 mdkr och ett resultat efter finansnetto på -7 
mnkr. 
 

Vilka bolag som utöver kommunen ingår i kommunkoncernen framgår av 
förvaltningsberättelsens avsnitt ”Den kommunala koncernen”. En samlad förteckning över Borås 
Stads ägarintressen i bolag och ekonomiska föreningar finns i not i den sammanställda 
redovisningen. 
 
Bolagens årsredovisningar föreläggs för Kommunfullmäktige samtidigt med kommunens års-
redovisning. För aktiebolagen gäller att frågan om ansvarsfrihet prövats av årsstämmorna. I 
samtliga fall har ansvarsfrihet för styrelserna beviljats. För kommunalförbundet Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ankommer det på 
respektive förbundsmedlemmar att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 
 
Kommunstyrelsen har uppsikt över de kommunala bolagen, med synsättet att det i princip inte är 
någon skillnad i ägarstyrningen mellan en nämnd och ett bolag. Ägarstyrningen sker med 
utgångspunkt från årsstämma, bolagsordning och ägardirektiv. 
 
I samband med granskningen av bolagens årsredovisningar gör Kommunstyrelsen den 
lagstadgade prövningen om bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Kommunstyrelsen har för kalenderåret 2019 bedömt att så är fallet för Borås Stads samtliga 
majoritetsägda bolag.  
 
De kommunala bolagen redovisar ett resultat 2019 på -7 mnkr efter finansnetto. Det är 31 mnkr 
sämre än budgeterat, främst hänförligt till nedskrivningar hos AB Bostäder i Borås och Borås 
kommuns Parkerings AB. Soliditeten sjunker för bolagen från 14 % till 13 %, då resultatnivån 
inte täcker upp fullt ut för bolagens höga investeringstakt.  
 
I nedanstående tabell sammanfattas bolagens resultat och ekonomiska ställning. Därefter beskrivs 
respektive bolags resultat och verksamhet vidare.  
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Bolagens resultat och verksamhet 
 

De kommunala bolagen uppvisar en omsättning på 2,1 mdkr, en 
balansomslutning på 12,1 mdkr och ett resultat efter finansnetto på -7 
mnkr. 
 

Vilka bolag som utöver kommunen ingår i kommunkoncernen framgår av 
förvaltningsberättelsens avsnitt ”Den kommunala koncernen”. En samlad förteckning över Borås 
Stads ägarintressen i bolag och ekonomiska föreningar finns i not i den sammanställda 
redovisningen. 
 
Bolagens årsredovisningar föreläggs för Kommunfullmäktige samtidigt med kommunens års-
redovisning. För aktiebolagen gäller att frågan om ansvarsfrihet prövats av årsstämmorna. I 
samtliga fall har ansvarsfrihet för styrelserna beviljats. För kommunalförbundet Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ankommer det på 
respektive förbundsmedlemmar att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen. 
 
Kommunstyrelsen har uppsikt över de kommunala bolagen, med synsättet att det i princip inte är 
någon skillnad i ägarstyrningen mellan en nämnd och ett bolag. Ägarstyrningen sker med 
utgångspunkt från årsstämma, bolagsordning och ägardirektiv. 
 
I samband med granskningen av bolagens årsredovisningar gör Kommunstyrelsen den 
lagstadgade prövningen om bolagens verksamhet under föregående kalenderår varit förenlig med 
det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Kommunstyrelsen har för kalenderåret 2019 bedömt att så är fallet för Borås Stads samtliga 
majoritetsägda bolag.  
 
De kommunala bolagen redovisar ett resultat 2019 på -7 mnkr efter finansnetto. Det är 31 mnkr 
sämre än budgeterat, främst hänförligt till nedskrivningar hos AB Bostäder i Borås och Borås 
kommuns Parkerings AB. Soliditeten sjunker för bolagen från 14 % till 13 %, då resultatnivån 
inte täcker upp fullt ut för bolagens höga investeringstakt.  
 
I nedanstående tabell sammanfattas bolagens resultat och ekonomiska ställning. Därefter beskrivs 
respektive bolags resultat och verksamhet vidare.  
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Stadshuskoncernen 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 1 395,3 1 406,9 1 502,1 

Res efter finansnetto -220,2 91,4 12,5 

Avkastning eget kapital, % -32,2 12,0 1,6 

Balansomslutning 5 245,7 6 631,1 7 240,5 

Soliditet, bokförd, % 13,0 11,5 10,7 

Investeringar 1 696,2 1 623,0 974,1 

 
I stadshuskoncernen ingår samtliga av Borås Stad hel- eller majoritetsägda bolag, förutom de 
allmännyttiga kommunala bostadsbolagen.  
 
Stadshuskoncernen har under 2019 totalt sett genererat ett resultat efter finansnetto på 13 mnkr, 
vilket är 78 mnkr sämre än 2018. Årets resultat påverkas av nedskrivningar på nästan 45 mnkr 
avseende anläggningstillgångar i Borås Elnät AB och Borås kommuns Parkerings AB. För 2019 
visar de flesta bolagen god budgetföljsamhet eller något bättre resultat än budget. Negativ 
avvikelse finns främst hos Borås kommun Parkerings AB till följd av nedskrivning av p-huset 
Vulkanus. Koncernens resultat 2019 påverkas, förutom av nedskrivningar, även av fulla 
kapitalkostnader för Borås Energi och Miljö AB:s nya avloppsreningsverk, några månaders 
kapitalkostnader för det nya kraftvärmeverket samt fulla kostnader för Borås Kongress.  
 
Balansomslutningen har under 2019 ökat med 610 mnkr, främst hänförligt till Borås Energi och 
Miljö AB:s EMC-investering, där nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk byggs och samförläggs 
på Sobacken. 

Samtliga bolag 2019 mnkr mnkr mnkr mnkr % % % %
Koncernbidrag Resultat Avkastning Avkastning

lämnat -  efter Brutto- Eget   Balans- Vinst- på på 
erhållit + finansnetto omsättning kapital omslutning marginal eget kapital totalt kap Soliditet

STADSHUSKONCERNEN 
Borås Stadshus AB
      koncernen 74 13 1 502 774 7 241 1 2 1 11
      moderbolaget 2,6 -2,6 0,0 459,9 728,7 - - - 63,1
Borås Energi och Miljö AB inkl db 0,0 25,8 1 063,8 519,1 5 081,5 2,4 5,0 1,9 10,2
Borås Elnät AB -58,6 43,6 305,1 348,4 1 479,5 14,3 12,5 3,5 23,5
Borås Djurpark AB 13,9 -13,9 65,0 2,8 143,1 - - - 1,9
Borås kommuns Parkerings AB 9,9 -9,9 41,8 7,1 132,5 -23,7 -139,4 -6,8 5,4
Industribyggnader i Borås AB inkl db -15,0 17,8 58,0 83,5 401,3 30,6 21,3 5,3 20,8
BoråsBorås TME AB 18,5 -18,4 3,1 0,1 20,3 - - - 0,6
Akademiplatsen AB 26,2 -26,2 4,0 0,1 59,8 - - - 0,2
Inkubatorn i Borås AB 2,4 -2,7 8,6 1,8 5,5 - - - 32,0

 
BOSTADSBOLAGEN -20 641 781 4 817 -3 -3 0 16
AB Bostäder -24,6 506,1 650,9 3 615,9 -4,9 -3,8 0,2 18,0
Fristadbostäder AB -0,3 39,5 26,7 225,0 - - 1,3 11,9
AB Sandhultsbostäder 0,2 24,6 33,4 299,1 0,8 0,6 0,9 11,2
AB Toarpshus 0,9 29,1 18,2 249,6 3,1 5,0 1,2 7,3
Viskaforshem AB 3,9 42,2 51,7 427,7 9,3 7,6 1,6 12,1

ÖVRIGA ORGANISATIONER
Södra Älvsborgs   
Räddningstjänstförbund (100 %) 0,4 188,7 51,7 151,8 0,2 0,8 1,3 34,0

Sjuhärads kommunalförbund (100 %) 0,9 62,2 9,7 71,6 1,4 8,9 1,9 13,5

Totalt bolagen (ej eliminerat, exkl 
förbunden) -7 2 144 12 058 0 0 1 13

f g år 156 2 033 11 168
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Inom koncernen har det lämnats och erhållits koncernbidrag på 74 mnkr, vilket är 19 mnkr mer 
än 2018.   
 
Verksamheten i stadshuskoncernen beskrivs utförligare i respektive bolags avsnitt nedan. 
 
 
Borås Stadshus AB – moderbolaget 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 0 0 0 

Res efter finansnetto -2,4 -1,9 -2,6 

Balansomslutning 699,0 709,9 728,7 

Soliditet, bokförd, % 65,8 64,8 63,1 

 

Väsentliga händelser under året 
Moderbolaget bedriver ingen egen verksamhet, all verksamhet sker i dotterbolagen.   
 
Årets underskott har täckts med koncernbidrag från dotterbolagen. Moderbolaget erhöll 73,6 
mnkr i koncernbidrag från Borås Elnät AB och Industribyggnader i Borås AB. Till Borås 
Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Inkubatorn i Borås AB, Akademiplatsen AB samt Borås 
kommuns Parkerings AB lämnades koncernbidrag på 71,0 mnkr. Resterande erhållna 
koncernbidrag på 2,6 mnkr har använts för att finansiera moderbolaget.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Ägartillskottet från Borås Stad 2017 har medfört en kraftigt förstärkt soliditet på 63,1 % per 
2019-12-31.  
 
En potentiell risk framöver är att det bokförda värdet på aktier i dotterbolag behöver skrivas ned, 
beroende på resultatutvecklingen för Borås Energi och Miljö AB.  
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom. 
 
 
Borås Energi och Miljö AB 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 960,4 986,5 1 063,8 

Res efter finansnetto -299,4 57,3 25,8 

Avkastning totalt kapital, % -8,0 1,8 1,9 

Avkastning totalt kapital, % * -9,1 1,8 1,9 

Balansomslutning 3 555,9 4 656,7 5 081,5 

Soliditet, bokförd, % 12,8 10,8 10,2 

Investeringar 1 324,5 1 240,4 635,7 
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Inom koncernen har det lämnats och erhållits koncernbidrag på 74 mnkr, vilket är 19 mnkr mer 
än 2018.   
 
Verksamheten i stadshuskoncernen beskrivs utförligare i respektive bolags avsnitt nedan. 
 
 
Borås Stadshus AB – moderbolaget 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 0 0 0 

Res efter finansnetto -2,4 -1,9 -2,6 

Balansomslutning 699,0 709,9 728,7 

Soliditet, bokförd, % 65,8 64,8 63,1 

 

Väsentliga händelser under året 
Moderbolaget bedriver ingen egen verksamhet, all verksamhet sker i dotterbolagen.   
 
Årets underskott har täckts med koncernbidrag från dotterbolagen. Moderbolaget erhöll 73,6 
mnkr i koncernbidrag från Borås Elnät AB och Industribyggnader i Borås AB. Till Borås 
Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Inkubatorn i Borås AB, Akademiplatsen AB samt Borås 
kommuns Parkerings AB lämnades koncernbidrag på 71,0 mnkr. Resterande erhållna 
koncernbidrag på 2,6 mnkr har använts för att finansiera moderbolaget.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Ägartillskottet från Borås Stad 2017 har medfört en kraftigt förstärkt soliditet på 63,1 % per 
2019-12-31.  
 
En potentiell risk framöver är att det bokförda värdet på aktier i dotterbolag behöver skrivas ned, 
beroende på resultatutvecklingen för Borås Energi och Miljö AB.  
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom. 
 
 
Borås Energi och Miljö AB 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 960,4 986,5 1 063,8 

Res efter finansnetto -299,4 57,3 25,8 

Avkastning totalt kapital, % -8,0 1,8 1,9 

Avkastning totalt kapital, % * -9,1 1,8 1,9 

Balansomslutning 3 555,9 4 656,7 5 081,5 

Soliditet, bokförd, % 12,8 10,8 10,2 

Investeringar 1 324,5 1 240,4 635,7 
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*Nyckeltalet tar hänsyn till hur stor del som avsatts till eller upplösts ur VA-fonden, gäller 2017. VA-fonden skapades för att jämna ut resultaten 
under några år i samband med investering i nytt VA-verk. Eftersom affärsområde VA över tid ska gå +/- 0 ger justeringen ett mer rättvisande 
avkastningsmått.  
 
Resultat efter finansnetto, 
per rörelsegren, mnkr 2017 2018 2019 Förändring 

Fjärrvärme -353,0 61,1 52,3 -8,8 

Övrig energiverksamhet 8,1 11,0 10,3 -0,7 

Biogas -4,5 -11,0 -19,7 -8,7 

Avfallsverksamhet 24,3 19,1 14,2 -4,9 

Vatten och avlopp 42,0 2,9 -16,1 -19,0 

Övrigt och gemensamt 

Boras Waste Recovery AB 

(dotterbolag) 

-15,0 

-1,3 

 

-24,2 

-1,7 

-15,2 

0 

+9,0 

+1,7 

 
Väsentliga händelser under året 
Borås Energi och Miljö AB har under året fortsatt investeringen i nytt kraftvärme- och 
avloppsreningsverk på Sobacken. Det nya avloppsreningsverket togs i drift under 2018 och under 
hösten 2019 togs det nya kraftvärmeverket i full drift. Hela EMC invigdes officiellt i september 
2019. Per 2019-12-31 hade EMC en upparbetad investeringsvolym på 3,5 mdkr. 
 
Styrelsen har beslutat att införa ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall med bostadsnära 
insamling för villor och mindre flerfamiljshus. Kommunfullmäktige väntas ta beslut om 
investeringen under våren 2020. 
 
Likvidationen av dotterbolaget Boras Waste Recovery AB har slutförts under året. 
 
Under 2019 höjdes VA-taxan med 11 %, fjärrvärmepriset med 1,9 % och avfallstaxan med 1,5 %.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Borås Energi och Miljö AB genererar ett resultat efter finansnetto på 25,8 mnkr, vilket är 25,7 
mnkr högre än budget. Den positiva avvikelsen beror främst på senare aktivering av det nya 
kraftvärmeverket än budgeterat. Från och med 2018 möts VA-verksamhetens resultat upp av 
upplösning av VA-fonden och ingår i resultat efter finansnetto.   
 
Resultatet är över budgeterat resultat, men bolaget når inte upp till Kommunfullmäktiges 
avkastningskrav på 2 % avkastning på totalt kapital. Soliditeten uppgår till 10,2 % och överstiger 
målet på 10 %.   
 
Borås Energi och Miljö AB:s arbete med att implementera EMC-investeringen in i den normala 
verksamheten pågår, och är central för bolagets fortsatta utveckling. Då investeringen kraftigt 
påverkar bolagets balans- och resultaträkning med hög låneskuld och höga kapitalkostnader är det 
viktigt att i implementeringen hitta synergier och effektiviseringar och nå en långsiktigt ökad 
lönsamhet. 2017 skrevs anläggningstillgångarna ned med 450 mnkr. Någon ytterligare 
nedskrivning har inte behövt göras 2019.  
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom. 
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Borås Elnät AB 
 
Nyckeltal bolaget, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 332,1 300,4 305,1 

Res efter finansnetto 96,7 61,5 43,6 

Avkastning totalt kapital, % 8,4 5,2 3,5 

Balansomslutning 1 234,7 1 336,8 1 479,5 

Soliditet, bokförd, % 27,3 27,2 23,5 

Investeringar 266,8 193,7 246,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Väsentliga händelser under året  
Under 2019 har Energimarknadsinspektionen fastslagit en sänkt intäktsram för 
regleringsperioden 2020-2023. 
 
Inom affärsområde Elnät har utbyggnaden under året fortsatt av en 130 kV ringledning för en 
tryggad elnätsinfrastruktur och en ny mottagningsstation har byggts. Inom affärsområde Stadsnät 
har byggnationen av ett nytt datacenter färdigställts.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Borås Elnät AB levererar ett resultat på 43,6 mnkr, vilket är strax över budget men klart lägre än 
2018. En ökad omsättning medför ett starkt resultat, men som sedan belastas av en nedskrivning 
på 25 mnkr avseende affärsområde Stadsnäts anläggningstillgångar.  
 
Bolagets resultat överstiger budgeterat resultat, men Kommunfullmäktiges avkastningskrav på 4 
% i avkastning på totalt kapital nås inte riktigt då utfallet blev 3,5 %. Soliditeten uppgår till 23,5 % 
vilket är över målet på 20-25 %. 
 
Borås Elnät AB:s elnätsverksamhet är stabil och väl konsoliderad, men bolaget har samtidigt 
stora pågående investeringar som medför ökade kapitalkostnader. Intäktsnivåerna kan inte 
justeras i samma utsträckning till följd av den sänkta intäktsramen för perioden 2020-2023. 
Affärsområde Stadsnät belastas av planerat svaga resultat då bredbandssatsningen som gett stora 
initiala anslutningsintäkter nu påverkas av stora kapitalkostnader. Bolagets ansvar att trygga viktig 
infrastruktur är dock långsiktig och lönsamheten måste ses över en längre tidsperiod.  
 

Ekonomiskt utfall per 
affärsområde, mnkr 2018  2019  Förändring 

Resultat, AO Elnät 72,8  72,1  -13,6 

Resultat, AO Stadsnät -11,3  -28,6  -21,6 

Nettoomsättning, Elnät 199,4 77 % 216,9 77 % -24,6 

Nettoomsättning, Stadsnät 61,1 23 % 64,9 23 % -23,5 

Investeringar, AO Elnät 133,9 69 % 174,2 71 % +40,3 

Investeringar, AO Stadsnät 58,8 31 % 72,5 29 % +13,7 
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Borås Elnät AB 
 
Nyckeltal bolaget, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 332,1 300,4 305,1 

Res efter finansnetto 96,7 61,5 43,6 

Avkastning totalt kapital, % 8,4 5,2 3,5 

Balansomslutning 1 234,7 1 336,8 1 479,5 

Soliditet, bokförd, % 27,3 27,2 23,5 

Investeringar 266,8 193,7 246,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Väsentliga händelser under året  
Under 2019 har Energimarknadsinspektionen fastslagit en sänkt intäktsram för 
regleringsperioden 2020-2023. 
 
Inom affärsområde Elnät har utbyggnaden under året fortsatt av en 130 kV ringledning för en 
tryggad elnätsinfrastruktur och en ny mottagningsstation har byggts. Inom affärsområde Stadsnät 
har byggnationen av ett nytt datacenter färdigställts.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Borås Elnät AB levererar ett resultat på 43,6 mnkr, vilket är strax över budget men klart lägre än 
2018. En ökad omsättning medför ett starkt resultat, men som sedan belastas av en nedskrivning 
på 25 mnkr avseende affärsområde Stadsnäts anläggningstillgångar.  
 
Bolagets resultat överstiger budgeterat resultat, men Kommunfullmäktiges avkastningskrav på 4 
% i avkastning på totalt kapital nås inte riktigt då utfallet blev 3,5 %. Soliditeten uppgår till 23,5 % 
vilket är över målet på 20-25 %. 
 
Borås Elnät AB:s elnätsverksamhet är stabil och väl konsoliderad, men bolaget har samtidigt 
stora pågående investeringar som medför ökade kapitalkostnader. Intäktsnivåerna kan inte 
justeras i samma utsträckning till följd av den sänkta intäktsramen för perioden 2020-2023. 
Affärsområde Stadsnät belastas av planerat svaga resultat då bredbandssatsningen som gett stora 
initiala anslutningsintäkter nu påverkas av stora kapitalkostnader. Bolagets ansvar att trygga viktig 
infrastruktur är dock långsiktig och lönsamheten måste ses över en längre tidsperiod.  
 

Ekonomiskt utfall per 
affärsområde, mnkr 2018  2019  Förändring 

Resultat, AO Elnät 72,8  72,1  -13,6 

Resultat, AO Stadsnät -11,3  -28,6  -21,6 

Nettoomsättning, Elnät 199,4 77 % 216,9 77 % -24,6 

Nettoomsättning, Stadsnät 61,1 23 % 64,9 23 % -23,5 

Investeringar, AO Elnät 133,9 69 % 174,2 71 % +40,3 

Investeringar, AO Stadsnät 58,8 31 % 72,5 29 % +13,7 
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Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
 
 
Borås Djurpark AB 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 64,2 57,0 65,0 

Res efter finansnetto -11,6 -19,8 -13,9 

Balansomslutning 144,1 152,1 143,1 

Soliditet, bokförd, % 2,0 1,9 1,9 

Investeringar 48,2 7,1 5,9 

 

Väsentliga händelser under året 
Djurparken har haft ett bra besöksår och antalet besökare blev 269 660, en ökning med 28 000 
besökare jämfört med 2018. Saltemads Camping har haft ett något sämre år med färre antal 
gästnätter än 2018. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, 
vilket var -12 mnkr 2019. Bolagets resultat på -13,9 mnkr når varken detta krav eller budgeterat 
resultat på -13 mnkr, trots det högsta besöksantalet på flera år. 
 
Bolaget är ett betydelsefullt besöksmål för staden och bidrar till turistekonomiska effekter. Det är 
dock viktigt att bolaget når uppsatt resultatkrav framöver.  
 
Borås Stad har utrett en eventuell utläggning av campingverksamheten på privat entreprenör, 
men har nyligen beslutat att campingen fortsatt ska drivas av Borås Djurpark AB. 
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
 
 
Borås kommuns Parkerings AB 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 39,0 39,2 41,8 

Res efter finansnetto 14,1 12,1 -9,9 

Avkastning eget kapital, % 201,1 175,4 -139,4 

Balansomslutning 55,0 63,6 132,5 

Soliditet, bokförd, % 12,7 10,8 5,4 

Investeringar 1,0 10,9 81,4 
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Väsentliga händelser under året 
I slutet av 2019 driftsattes det nybyggda parkeringshuset Vulkanus, vilket med sina 303 p-platser 
är Borås första mobilitetshub. Tillsammans med Borås Stad har bolaget även tagit fram en 
parkeringsstrategi. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Borås kommuns Parkerings AB visar ett negativt resultat 2019 till följd av en nedskrivning på 
19,7 mnkr av p-huset Vulkanus. Bolaget har haft en fortsatt hög beläggning och gör bortsett från 
nedskrivningen ett starkt resultat. Varken Kommunfullmäktiges resultatkrav på 7-8 mnkr eller 
bolagets budget på 7,4 mnkr uppfylls. 
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
 
 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 31,4 61,9 58,0 

Res efter finansnetto 10,8 14,8 17,8 

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

Balansomslutning 2265,2 440,5 401,3 

Soliditet, bokförd, % 28,1 18,3 20,8 

Investeringar 55,7 143,2 7,7 

 
Väsentliga händelser under året 
Industribyggnader i Borås AB har under året planerat för en nybyggnation, som ska ersätta 
Rotundan med en ny byggnad avsedd för barn- och familjeaktiviteter.  
 
Dotterbolaget Borås Lokaltrafik AB har bytt namn till Kv Strömsdal 3 AB.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
IBAB-bolagen levererar ett bra resultat på 17,8 mnkr, nästan 9 mnkr högre än budget. Resultatet 
innebär att Kommunfullmäktiges avkastningskrav på totalt kapital, 3,5 %, uppfylls. Även 
soliditetsmålet på 15 % överträffas. IBAB har en god finansiell ställning att möta framtida 
utmaningar med. Dotterbolaget Eolus 6 AB erhåller täckning för sina kostnader för 
kongresshuset då hyresavtal är tecknat. 
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som 
bolaget/bolagen har att verka inom. 
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Väsentliga händelser under året 
I slutet av 2019 driftsattes det nybyggda parkeringshuset Vulkanus, vilket med sina 303 p-platser 
är Borås första mobilitetshub. Tillsammans med Borås Stad har bolaget även tagit fram en 
parkeringsstrategi. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Borås kommuns Parkerings AB visar ett negativt resultat 2019 till följd av en nedskrivning på 
19,7 mnkr av p-huset Vulkanus. Bolaget har haft en fortsatt hög beläggning och gör bortsett från 
nedskrivningen ett starkt resultat. Varken Kommunfullmäktiges resultatkrav på 7-8 mnkr eller 
bolagets budget på 7,4 mnkr uppfylls. 
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
 
 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 31,4 61,9 58,0 

Res efter finansnetto 10,8 14,8 17,8 

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

Balansomslutning 2265,2 440,5 401,3 

Soliditet, bokförd, % 28,1 18,3 20,8 

Investeringar 55,7 143,2 7,7 

 
Väsentliga händelser under året 
Industribyggnader i Borås AB har under året planerat för en nybyggnation, som ska ersätta 
Rotundan med en ny byggnad avsedd för barn- och familjeaktiviteter.  
 
Dotterbolaget Borås Lokaltrafik AB har bytt namn till Kv Strömsdal 3 AB.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
IBAB-bolagen levererar ett bra resultat på 17,8 mnkr, nästan 9 mnkr högre än budget. Resultatet 
innebär att Kommunfullmäktiges avkastningskrav på totalt kapital, 3,5 %, uppfylls. Även 
soliditetsmålet på 15 % överträffas. IBAB har en god finansiell ställning att möta framtida 
utmaningar med. Dotterbolaget Eolus 6 AB erhåller täckning för sina kostnader för 
kongresshuset då hyresavtal är tecknat. 
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som 
bolaget/bolagen har att verka inom. 
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BoråsBorås TME AB 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 4,8 4,6 3,1 

Res efter finansnetto -19,1 -14,9 -18,4 

Balansomslutning 21,2 16,7 20,3 

Soliditet, bokförd, % 0,5 0,7 0,6 

Investeringar - - 0,8 

 
Väsentliga händelser under året 
Bolaget har stängt den fysiska turistbyrån för att i framtiden möta besökare där de finns. Förutom 
det har 2019 präglats av Borås hittills största genomförda evenemang, U20-EM i friidrott.   
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, 
vilket var -18,5 mnkr 2019. Bolagets resultat på -18,4 mnkr uppfyller detta krav och håller sig 
inom budgeterat resultat på -19,2 mnkr.   
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom. 
 
 
Akademiplatsen AB  
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 3,5 3,4 4,0 

Res efter finansnetto -8,2 -15,6 -26,2 

Balansomslutning 105 57,3 59,8 

Soliditet, bokförd, % 1,5 0,3 0,2 

Investeringar - 28,4 0,5 

 
Väsentliga händelser under året 
Akademiplatsen AB har omförhandlat hyresvillkoren med driftsoperatören för Borås Kongress. 
Därutöver har ledningsrådet med de dominerande verksamheterna i Textile Fashion Center tagit 
fram ett Samverkansdokument. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Då bolaget är beroende av koncernbidrag ställer Kommunfullmäktige endast ett resultatkrav, 
vilket var -24 mnkr 2019. Bolagets resultat på -26,2 mnkr uppfyller inte detta krav. Det sämre 
resultatet kommer av lägre intäkter till följd av det omförhandlade avtalet med operatören för 
Borås Kongress samt högre driftskostnader.   
 

132



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2020

B 1286

Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom. 
  
 
Inkubatorn i Borås AB 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 9,2 10,8 8,6 

Res efter finansnetto -2,3 -1,9 -2,7 

Balansomslutning 5,2 5,8 5,5 

Soliditet, bokförd, % 34,5 32,7 32,0 

Investeringar - - - 
 
 
Väsentliga händelser under året 
Under året har 11 nya kunder tillkommit och 4 kunder har gjort en exit från Inkubatorn för att 
klara sig på egna ben.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Bolagets resultat på -2,7 mnkr når inte riktigt upp till Kommunfullmäktiges resultatkrav, vilket var 
detsamma som budgeterat, ett resultat på -2,6 mnkr.  
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
 
 
Bostadsbolagen 
Kommunen äger sedan kommunsammanslagningen 1974 fem bostadsbolag som verkar i de 
tidigare kommunerna. Bostadsbolagen lyder sedan 2013 under ny lagstiftning och ska bedriva sin 
verksamhet enligt affärsmässiga principer. 
 
Generellt sett har Borås Stads bostadsbolag höga belåningsgrader och stora underhållsbehov. 
Lönsamheten är i flera fall ansträngd, men underlättas sedan några år tillbaka av låga 
marknadsräntor och låg vakansgrad. Den bokförda soliditeten uppgick till i genomsnitt 16 % 
vilket är klart under snittet för SABO-företag i landet. Fastigheternas marknadsvärden överstiger 
dock de bokförda värdena, och den justerade soliditeten, där hänsyn tas till fastigheternas 
bedömda marknadsvärden, är 42 % för bostadsbolagen sammantaget. 
 
De stora behoven av underhåll och nyproduktion ställer krav på lönsamhet och finansiering för 
bostadsbolagen framöver. Det är därför viktigt att bostadsbolagen kan uppnå 
Kommunfullmäktiges direktavkastningskrav.  
 
I tabellen nedan framgår nyckeltal för bostadsbolagen. Därefter följer en redogörelse bolag för 
bolag.   
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Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom. 
  
 
Inkubatorn i Borås AB 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 9,2 10,8 8,6 

Res efter finansnetto -2,3 -1,9 -2,7 

Balansomslutning 5,2 5,8 5,5 

Soliditet, bokförd, % 34,5 32,7 32,0 

Investeringar - - - 
 
 
Väsentliga händelser under året 
Under året har 11 nya kunder tillkommit och 4 kunder har gjort en exit från Inkubatorn för att 
klara sig på egna ben.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Bolagets resultat på -2,7 mnkr når inte riktigt upp till Kommunfullmäktiges resultatkrav, vilket var 
detsamma som budgeterat, ett resultat på -2,6 mnkr.  
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
 
 
Bostadsbolagen 
Kommunen äger sedan kommunsammanslagningen 1974 fem bostadsbolag som verkar i de 
tidigare kommunerna. Bostadsbolagen lyder sedan 2013 under ny lagstiftning och ska bedriva sin 
verksamhet enligt affärsmässiga principer. 
 
Generellt sett har Borås Stads bostadsbolag höga belåningsgrader och stora underhållsbehov. 
Lönsamheten är i flera fall ansträngd, men underlättas sedan några år tillbaka av låga 
marknadsräntor och låg vakansgrad. Den bokförda soliditeten uppgick till i genomsnitt 16 % 
vilket är klart under snittet för SABO-företag i landet. Fastigheternas marknadsvärden överstiger 
dock de bokförda värdena, och den justerade soliditeten, där hänsyn tas till fastigheternas 
bedömda marknadsvärden, är 42 % för bostadsbolagen sammantaget. 
 
De stora behoven av underhåll och nyproduktion ställer krav på lönsamhet och finansiering för 
bostadsbolagen framöver. Det är därför viktigt att bostadsbolagen kan uppnå 
Kommunfullmäktiges direktavkastningskrav.  
 
I tabellen nedan framgår nyckeltal för bostadsbolagen. Därefter följer en redogörelse bolag för 
bolag.   
 
 

133

 
 
 
 
AB Bostäder i Borås 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 487,8 498,1 506,1 

Res efter finansnetto 30,9 53,8 -24,6 

Direktavkastning, % 3,3 3,0 3,2 

Balansomslutning 3 089,5 3 393,5 3 615,9 

Soliditet, bokförd, % 20,5 19,8 18,0 

Soliditet, justerad, % 47,8 46,4 44,9 

Investeringar 171,3 466,1 369,1 

 
 
Väsentliga händelser under året 
Under året har nyproduktionen av två höghus med totalt 112 lägenheter på Hulta Torg i princip 
färdigställts. Inflyttning sker i början på 2020.  
 
De försenade projekten med ombyggnation av 33 lägenheter på Våglängdsgatan och renovering 
på Tunnlandsgatan 1-9 färdigställdes också under 2019. Båda projekten blev betydligt dyrare än 
beräknat på grund av att entreprenörerna gick i konkurs, vilket medfört nedskrivning av båda 
fastigheterna i bokslutet.  
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Bolaget blev under hösten stämt av en entreprenör på grund av obetalda fakturor. AB Bostäder 
önskade få klarhet i projektets kostnader innan betalning men entreprenören ville ha betalt före 
granskning. Ärendet kommer att avgöras av Borås Tingsrätt under våren 2020.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Bolaget visar ett negativt resultat 2019 till följd av nedskrivningar av flera fastigheter, med totalt 
59 mnkr. Driftresultatet är högre och ger en direktavkastning på 3,2 % jämfört med 
Kommunfullmäktiges krav på 3 %. Däremot uppfylls inte resultatkravet på 40 mnkr före 
utrangeringar. Bolagets resultat behöver förbättras framöver för att klara såväl avkastningskrav 
som utmaningar med höga utrangeringskostnader. 
 
Avyttringen av 911 lägenheter 2016 medförde att bolaget fick ett kraftigt ökat eget kapital och en 
initialt minskad skuld, vilket även stärkte soliditeten. I år försvagas soliditeten av minusresultat 
och höga investeringar och bokförd soliditet når inte soliditetsmålet på 20 %. Den justerade 
soliditeten uppgår till 44,9 % då marknadsvärdet på fastighetsbeståndet kraftigt överstiger de 
bokförda värdena och når målet på 40 %. 
 
Behovet av fler bostäder är stort och AB Bostäder i Borås är en viktig aktör för att kommunen 
ska klara av bostadsförsörjningen.  
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
 
 
Fristadbostäder AB 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 37,6 38,8 39,5 

Res efter finansnetto 2,3 3,8 -0,3 

Direktavkastning, % 4,5 4,8 3,3 

Balansomslutning 237,6 230,7 225,0 

Soliditet, bokförd, % 9,7 11,7 11,9 

Soliditet, justerad, % 35,3 37,3 42,0 

Investeringar 1,2 2,8 5,2 

 
Väsentliga händelser under året 
Bolaget har under året avslutat sitt fleråriga projekt med badrumsrenoveringar; 60 badrum har 
renoverats under 2019. 
 
Förberedelserna för en nybyggnation av trygghetsbostäder i centrala Fristad har fortsatt. 
Förhoppningen är att byggnationen kan påbörjas under 2020. 
                                                                                                                   
Kommunstyrelsens bedömning 
Årets negativa resultat, som understiger budget med 3,3 mnkr, beror främst på fördyringar i 
underhållsprojekt samt förskjutning av kostnader i stora projekt som var budgeterade 2018. 
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Bolaget blev under hösten stämt av en entreprenör på grund av obetalda fakturor. AB Bostäder 
önskade få klarhet i projektets kostnader innan betalning men entreprenören ville ha betalt före 
granskning. Ärendet kommer att avgöras av Borås Tingsrätt under våren 2020.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Bolaget visar ett negativt resultat 2019 till följd av nedskrivningar av flera fastigheter, med totalt 
59 mnkr. Driftresultatet är högre och ger en direktavkastning på 3,2 % jämfört med 
Kommunfullmäktiges krav på 3 %. Däremot uppfylls inte resultatkravet på 40 mnkr före 
utrangeringar. Bolagets resultat behöver förbättras framöver för att klara såväl avkastningskrav 
som utmaningar med höga utrangeringskostnader. 
 
Avyttringen av 911 lägenheter 2016 medförde att bolaget fick ett kraftigt ökat eget kapital och en 
initialt minskad skuld, vilket även stärkte soliditeten. I år försvagas soliditeten av minusresultat 
och höga investeringar och bokförd soliditet når inte soliditetsmålet på 20 %. Den justerade 
soliditeten uppgår till 44,9 % då marknadsvärdet på fastighetsbeståndet kraftigt överstiger de 
bokförda värdena och når målet på 40 %. 
 
Behovet av fler bostäder är stort och AB Bostäder i Borås är en viktig aktör för att kommunen 
ska klara av bostadsförsörjningen.  
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
 
 
Fristadbostäder AB 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 37,6 38,8 39,5 

Res efter finansnetto 2,3 3,8 -0,3 

Direktavkastning, % 4,5 4,8 3,3 

Balansomslutning 237,6 230,7 225,0 

Soliditet, bokförd, % 9,7 11,7 11,9 

Soliditet, justerad, % 35,3 37,3 42,0 

Investeringar 1,2 2,8 5,2 

 
Väsentliga händelser under året 
Bolaget har under året avslutat sitt fleråriga projekt med badrumsrenoveringar; 60 badrum har 
renoverats under 2019. 
 
Förberedelserna för en nybyggnation av trygghetsbostäder i centrala Fristad har fortsatt. 
Förhoppningen är att byggnationen kan påbörjas under 2020. 
                                                                                                                   
Kommunstyrelsens bedömning 
Årets negativa resultat, som understiger budget med 3,3 mnkr, beror främst på fördyringar i 
underhållsprojekt samt förskjutning av kostnader i stora projekt som var budgeterade 2018. 
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Bolaget når under året en direktavkastning på 3,3 % vilket innebär att kravet på 3,5 % inte 
uppnås.  
 
Bolaget har en genom åren stabil finansiell ställning med hög soliditet. Låga investeringsnivåer de 
senaste åren förbättrar soliditeten på bokförda värden och gör att målet på 10 % nås. Starka 
marknadsvärden innebär att den justerade soliditeten överstiger målet på 25 %.   
                       
Det är av vikt att bolaget framöver når avkastningskravet för att klara kommande investeringar, 
ökat underhåll och ökad skuldsättningsgrad.  
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
 
 
AB Sandhultsbostäder 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 18,6 19,5 24,6 

Res efter finansnetto 0,5 1,6 0,2 

Direktavkastning, % 2,9 3,5 3,5 

Balansomslutning 233,7 325,5 325,5 

Soliditet, bokförd, % 13,8 10,4 11,2 

Soliditet, justerad, % 22,2 18,7 27,5 

Investeringar 31,6 95,5 0 
 
Väsentliga händelser under året 
Nybyggnationen av 60 lägenheter på Räveskallatomten i Sjömarken har slutförts, med inflyttning 
i mars 2019. 
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Sandhultsbostäder gör ett svagt resultat 2019 till följd av nedskrivning av en fastighet med 2,9 
mnkr. Bolagets direktavkastning uppgår ändå till 3,5 % vilket är detsamma som 
avkastningskravet.  
 
Soliditeten försvagas i och med nybyggnationen men målet på 10 % på bokfört värde uppnås.  
Starka marknadsvärden innebär att justerad soliditet överstiger uppsatt mål på 25 %.   
 
 
Det är viktigt att bolaget når en högre vinstnivå och direktavkastning framöver för att klara ökat 
underhållsbehov och på sikt även höjda räntor.   
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
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AB Toarpshus 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 27,3 27,8 29,1 

Res efter finansnetto 0,2 0,9 0,9 

Direktavkastning, % 2,3 2,7 3,1 

Balansomslutning 146,4 177,1 249,6 

Soliditet, bokförd, % 11,2 9,8 7,3 

Soliditet, justerad, % 42,4 38,1 28,0 

Investeringar 1,5 33,8 33,8 
 
Väsentliga händelser under året 
Nybyggnationen av 50 lägenheter på Uppegårdsgatan i Dalsjöfors har fortsatt under året. 
Lägenheterna färdigställs i två etapper, varav 26 lägenheter blev inflyttningsklara i september 
2019 och resterande 24 lägenheter blir klara i april 2020.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Bolaget gör ett svagt resultat 2019 och direktavkastningen uppgår till 3,1 %, vilket är en bit ifrån 
avkastningskravet på 3,5 %.  
 
Den pågående nybyggnationen försvagar soliditeten på bokförda värden och målet på 10 % är 
långt ifrån att nås, medan justerad soliditet ligger över målet på 25 %. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att Toarpshus har betydande utmaningar i det stora 
underhållsbehovet och ökade kapitalkostnader till följd av nyproduktionen. Trots ett gynnsamt 
ränteläge och låga vakanser har bolaget svårt att nå önskvärd lönsamhet. Det är av största vikt att 
bolaget når en högre vinstnivå och direktavkastning framöver för att klara sina utmaningar.  
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
  
  
Viskaforshem AB 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 41,2 41,5 42,2 

Res efter finansnetto 3,4 4,4 3,9 

Direktavkastning, % 3,7  4,0 3,8 

Balansomslutning 414,6 410,4 427,7 

Soliditet, bokförd, % 10,5 11,6 12,1 

Soliditet, justerad, % 25,4 27,3 27,9 

Investeringar 2,5 6,2 27,0 
 
Väsentliga händelser under året 
Bolaget har under 2019 påbörjat nybyggnationen av 13 småhus på Källsprångsvägen. Planeringen 
av 30 trygghetsbostäder i Viskafors har fortsatt. 
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AB Toarpshus 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 27,3 27,8 29,1 

Res efter finansnetto 0,2 0,9 0,9 

Direktavkastning, % 2,3 2,7 3,1 

Balansomslutning 146,4 177,1 249,6 

Soliditet, bokförd, % 11,2 9,8 7,3 

Soliditet, justerad, % 42,4 38,1 28,0 

Investeringar 1,5 33,8 33,8 
 
Väsentliga händelser under året 
Nybyggnationen av 50 lägenheter på Uppegårdsgatan i Dalsjöfors har fortsatt under året. 
Lägenheterna färdigställs i två etapper, varav 26 lägenheter blev inflyttningsklara i september 
2019 och resterande 24 lägenheter blir klara i april 2020.  
 
Kommunstyrelsens bedömning 
Bolaget gör ett svagt resultat 2019 och direktavkastningen uppgår till 3,1 %, vilket är en bit ifrån 
avkastningskravet på 3,5 %.  
 
Den pågående nybyggnationen försvagar soliditeten på bokförda värden och målet på 10 % är 
långt ifrån att nås, medan justerad soliditet ligger över målet på 25 %. 
 
Kommunstyrelsen konstaterar att Toarpshus har betydande utmaningar i det stora 
underhållsbehovet och ökade kapitalkostnader till följd av nyproduktionen. Trots ett gynnsamt 
ränteläge och låga vakanser har bolaget svårt att nå önskvärd lönsamhet. Det är av största vikt att 
bolaget når en högre vinstnivå och direktavkastning framöver för att klara sina utmaningar.  
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
  
  
Viskaforshem AB 
 
Nyckeltal, mnkr 2017 2018 2019 

Omsättning 41,2 41,5 42,2 

Res efter finansnetto 3,4 4,4 3,9 

Direktavkastning, % 3,7  4,0 3,8 

Balansomslutning 414,6 410,4 427,7 

Soliditet, bokförd, % 10,5 11,6 12,1 

Soliditet, justerad, % 25,4 27,3 27,9 

Investeringar 2,5 6,2 27,0 
 
Väsentliga händelser under året 
Bolaget har under 2019 påbörjat nybyggnationen av 13 småhus på Källsprångsvägen. Planeringen 
av 30 trygghetsbostäder i Viskafors har fortsatt. 
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Kommunstyrelsens bedömning 
Viskaforshem visar ett bra resultat i nivå med budget, och en direktavkastning på 3,8 % vilket 
överstiger ägarens krav på 3,5 %.  
 
Resultatnivåerna de senaste åren har stärkt bolagets egna kapital vilket förbättrat soliditeten. 
Därmed uppnås målet för både bokförd soliditet på 10 % och för justerad soliditet på 25 %.  
 
Bolaget har en hög belåningsgrad och är starkt räntekänsligt. Det är positivt, och nödvändigt, att 
bolaget bygger ett resultat och stärker soliditeten i tider av låg marknadsränta och låga vakanser.  
 
Det är Kommunstyrelsens uppfattning att verksamheten under året har bedrivits i enlighet med 
det i bolagsordning och ägardirektiv angivna syftet och de kommunala principer som bolaget har 
att verka inom.  
 
 
Övriga  
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med syfte att driva 
räddningstjänsten i en gemensam organisation för kommunerna Bollebygd, Borås, Mark, 
Svenljunga, Tranemo och Ulricehamn. Borås Stads ägarandel är 50 %. Räddningstjänstförbundet 
redovisar ett resultat 2019 på 0,4 mnkr (2,3). Borås Stads bidrag 2019 till förbundet var 83,5 mnkr 
(81,2 mnkr). 
 
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett samverkansorgan för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och 
Vårgårda. Varbergs kommun är adjungerade till förbundet. Borås Stads ägarandel är 55 %. 
 
Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av kommunerna. 
Sammanfattningsvis ska förbundet;  
• Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion  
• Stödja kommunerna i deras samverkan och i omvärldsbevakning  
• Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och 

organisationer på regional nivå.  
 
Kommunalförbundet redovisar ett resultat på 0,9 mnkr (0,8). Borås Stads bidrag till förbundet 
2019 (förbundsbidrag samt medlemsavgift för Navet och Medarbetarcentrum) var 16,1 mnkr 
(15,8).   
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Välfärdsbokslut – för ett socialt hållbart Borås 
 

Omvärld 

Sverige står i likhet med flera länder i världen inför stora påfrestningar inom ekonomi, miljö och 
det sociala området. En åldrande befolkning, migration, urbanisering, utflyttning från glesbygden 
och skillnader i hälsa mellan olika grupper innebär stora utmaningar för samhället.  

En förutsättning för social hållbarhet är att det råder samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska 
erbjuda och att det som erbjuds tillgodoser alla människors grundläggande behov och att de 
mänskliga rättigheterna säkerställs. Det som erbjuds behöver bidra till att alla människor är 
inkluderade. 

Genom att uthålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska områden och i olika 
åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande och uppföljning, 
t.ex. i budgetarbetet. Då kan också välfärdssamhället anpassas och utformas utifrån de grupper 
som har störst behov.  

 

Prioriteringar i Borås 

Borås Stads Välfärdsbokslut mäter den sociala hållbarheten i Borås och utgår från det nationella 
folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkansbara hälsoklyftorna inom en generation”. Välfärdsbokslutet 
beskriver med hjälp av nyckeltal utvecklingen inom de områden som påverkar den sociala 
hållbarheten. Utvecklingen kopplas till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, de mänskliga 
rättigheterna, de åtta nationella målområdena för folkhälsoarbetet samt Borås Stads vision 2025. 

Eftersom effekter av olika levnadsvillkor byggs upp under hela livet är barn och ungdomar 
prioriterade i de insatser Borås gör för att minska sociala skillnader i hälsa. Äldre är också en 
prioriterad grupp och hälsan för den äldre åldersgruppen har sedan 2016 ett särskilt avsnitt i 
Välfärdsbokslutet.  

 

Välfärdsbokslut – indikatorer 

Sedan 2001 har Borås Stad sammanställt Välfärdsbokslut. Data samlas in årligen genom att 
använda befintlig nationell och lokal statistik. Staden genomför dessutom egna 
enkätundersökningar i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet vartannat år. Sedan år 2019 
genomförs även enkätundersökningen i årskurs 6. Fram till år 2012 togs årliga välfärdsrapporter 
fram men sedan år 2013 görs rapporten vartannat år.  

I tabellen presenteras några av de nyckeltal som mäts i Borås Stads Välfärdsbokslut. Samtliga data 
är de senast uppdaterade siffrorna och i procent. 
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Välfärdsbokslut – för ett socialt hållbart Borås 
 

Omvärld 

Sverige står i likhet med flera länder i världen inför stora påfrestningar inom ekonomi, miljö och 
det sociala området. En åldrande befolkning, migration, urbanisering, utflyttning från glesbygden 
och skillnader i hälsa mellan olika grupper innebär stora utmaningar för samhället.  

En förutsättning för social hållbarhet är att det råder samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska 
erbjuda och att det som erbjuds tillgodoser alla människors grundläggande behov och att de 
mänskliga rättigheterna säkerställs. Det som erbjuds behöver bidra till att alla människor är 
inkluderade. 

Genom att uthålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska områden och i olika 
åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande och uppföljning, 
t.ex. i budgetarbetet. Då kan också välfärdssamhället anpassas och utformas utifrån de grupper 
som har störst behov.  

 

Prioriteringar i Borås 

Borås Stads Välfärdsbokslut mäter den sociala hållbarheten i Borås och utgår från det nationella 
folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 
befolkningen och sluta de påverkansbara hälsoklyftorna inom en generation”. Välfärdsbokslutet 
beskriver med hjälp av nyckeltal utvecklingen inom de områden som påverkar den sociala 
hållbarheten. Utvecklingen kopplas till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, de mänskliga 
rättigheterna, de åtta nationella målområdena för folkhälsoarbetet samt Borås Stads vision 2025. 

Eftersom effekter av olika levnadsvillkor byggs upp under hela livet är barn och ungdomar 
prioriterade i de insatser Borås gör för att minska sociala skillnader i hälsa. Äldre är också en 
prioriterad grupp och hälsan för den äldre åldersgruppen har sedan 2016 ett särskilt avsnitt i 
Välfärdsbokslutet.  

 

Välfärdsbokslut – indikatorer 

Sedan 2001 har Borås Stad sammanställt Välfärdsbokslut. Data samlas in årligen genom att 
använda befintlig nationell och lokal statistik. Staden genomför dessutom egna 
enkätundersökningar i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet vartannat år. Sedan år 2019 
genomförs även enkätundersökningen i årskurs 6. Fram till år 2012 togs årliga välfärdsrapporter 
fram men sedan år 2013 görs rapporten vartannat år.  

I tabellen presenteras några av de nyckeltal som mäts i Borås Stads Välfärdsbokslut. Samtliga data 
är de senast uppdaterade siffrorna och i procent. 
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Delaktighet, inflytande och tillit 

De som känner tillit till andra är också mer intresserade av att delta i sociala aktiviteter, vilket kan 
bidra till en bättre hälsa. Tillit är också en förutsättning för att känna sig trygg.  

I årskurs 6 anger 57 procent av eleverna att de kan lita på andra människor. Flickorna har en lägre 
tillit än pojkarna. Det finns inget jämförelsematerial då enkäten genomfördes för första gången 
2019. I årskurs 8 har 50 procent tillit vilket är en större andel än 2017, då siffran var 46 procent. 
Även i denna åldersgrupp har flickorna en lägre andel som känner tillit jämfört med pojkarna. 70 
procent av de vuxna i Borås anger att de har tillit till andra (Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata, enkät 
2015-2018). Männen i Borås har en något högre tillit till andra än vad kvinnorna har.  

 

Goda uppväxtvillkor 

I barndomen läggs grunden för vår psykiska och fysiska hälsa. Tyngden i arbetet med en jämlik 
hälsa ska ligga på tidiga insatser tidigt i ett barns liv och innan problemen blivit för stora. Det 
finns en stark koppling mellan barns uppväxtvillkor och vuxnas ekonomiska och sociala trygghet. 
De viktigaste bestämningsfaktorerna för barns hälsa är hemmet, skolan och en meningsfull fritid.  

Sammanställning nyckeltal
Män Kvinnor Alla Trend

Delaktighet, inflytande och tillit
Har tillit till andra, år 6 (2019) 62 53 57 i.u
Har tillit till andra, år 8 (2019) 53 47 50 Positiv

Goda uppväxtvillkor
Behörighet till gymnasiet (2019) 81 85 83 Oförändrad
Känt sig nere 1 g/v eller oftare, år 6 (2019) 20 41 31 i.u
Känt sig nere 1 g/v eller oftare, år 8 (2019) 25 54 38 Negativ
Medlem i en förening, år 6 (2019) 64 66 65 i.u
Medlem i en förening, år 8 (2019) 60 60 60 Oförändrad

Livsvillkor och levnadsförhållanden
Förvärvsfrekvens 35-54 år (2017) 83 80 81 Negativ
Eftergymnasialt utbildade 35-54 år (2018) 35 46 40 Positiv
Känner sig otrygg utomhus, vuxna (2018) 13 49 30 Negativ

Levnadsvanor
Tränar 2-3 ggr/v eller oftare, år 6 (2019) 83 78 81 i.u
Tränar 2-3 ggr/v eller oftare, år 8 (2019) 83 78 80 Positiv
Inte druckit alkohol, år 8 (2019) 79 81 79 Negativ
Riskabla alkoholvanor, vuxna (2018) 19 12 15 Negativ
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Flera av indikatorerna som beskriver barns och ungas hälsa är oförändrade över tid. Det gäller till 
exempel andelen elever i årskurs 8 som har en vuxen att prata öppet och förtroligt med (88 
procent) och andelen elever i årskurs 8 som är medlem i en förening (60 procent). Samtidigt kan 
man se att skillnaderna mellan geografiska områden och skolor är stor. I årskurs 6 anger 91 
procent att de har en vuxen som de kan prata med och 65 procent är medlem i en förening. 

Andelen behöriga till gymnasiet är oförändrad över tid. Skillnaden mellan flickor och pojkar har 
minskat något sedan förra mättillfället. De relativt höga talen för psykosomatiska besvär så som 
sömnsvårigheter, huvudvärk och nedstämdhet ökar något. Flickorna upplever i högre 
utsträckning psykosomatiska besvär än pojkarna.  

 

Livsvillkor och levnadsförhållanden 

Förvärvsfrekvensen i åldersgruppen 35-54 år är oförändrat hög i Borås. Trenden har varit positiv 
i några år men vid de senaste två mättillfällena har trenden varit negativ. Framförallt beror det på 
att kvinnornas andel minskar. Det är dock viktigt att komma ihåg att siffrorna släpar efter två år.  

Andelen med eftergymnasial utbildning fortsätter att öka, även om förändringen sker långsamt 
med en ökning på cirka en procentenhet per år. Betydligt fler kvinnor än män har en 
eftergymnasial utbildning. För båda dessa indikatorer är skillnaderna mellan geografiska områden 
stor. 

Trots att vi bor i ett av världens tryggaste länder och aldrig haft det så tryggt som nu känner sig 
många otrygga utomhus, framförallt kvinnor. I Borås ökar andelen som känner sig otrygga 
utomhus över tid (enkäten Hälsa på lika villkor, 2018). Skillnaden mellan män och kvinnor är stor, 
där hälften av alla kvinnor känner sig otrygga utomhus jämfört med drygt en tiondel av männen. 

 

Levnadsvanor 

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss 
har stor betydelse för hur vi mår både psykiskt och fysiskt. 

Andelen elever som är fysiskt aktiva 2-3 gånger i veckan eller oftare ökar något. Fler pojkar än 
flickor är fysiskt aktiva men över tid ökar flickornas andel mer än pojkarnas. Precis som när det 
gäller flera av de andra nyckeltalen finns det stora skillnader mellan geografiska områden och 
mellan könen. För årskurs 6 ser andelen som är fysiskt aktiva 2-3 gånger i veckan eller oftare 
identisk ut som för årskurs 8. Även här skiljer det en del mellan geografiska områden och könen. 

Under en lång tid har det varit en positiv utveckling med allt fler ungdomar som avstår från 
alkohol i de tidiga tonåren. I den första Hälsoenkäten år 2001 svarade 63 procent av eleverna i 
årskurs 8 att de inte druckit alkohol. I enkäten 2017 hade andelen som inte druckit ökat till 86 
procent. Den senaste enkäten visar att trenden nu verkar vända nedåt igen då andelen elever i 
årskurs 8 som inte druckit alkohol minskar till 79 procent.  
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Flera av indikatorerna som beskriver barns och ungas hälsa är oförändrade över tid. Det gäller till 
exempel andelen elever i årskurs 8 som har en vuxen att prata öppet och förtroligt med (88 
procent) och andelen elever i årskurs 8 som är medlem i en förening (60 procent). Samtidigt kan 
man se att skillnaderna mellan geografiska områden och skolor är stor. I årskurs 6 anger 91 
procent att de har en vuxen som de kan prata med och 65 procent är medlem i en förening. 

Andelen behöriga till gymnasiet är oförändrad över tid. Skillnaden mellan flickor och pojkar har 
minskat något sedan förra mättillfället. De relativt höga talen för psykosomatiska besvär så som 
sömnsvårigheter, huvudvärk och nedstämdhet ökar något. Flickorna upplever i högre 
utsträckning psykosomatiska besvär än pojkarna.  

 

Livsvillkor och levnadsförhållanden 

Förvärvsfrekvensen i åldersgruppen 35-54 år är oförändrat hög i Borås. Trenden har varit positiv 
i några år men vid de senaste två mättillfällena har trenden varit negativ. Framförallt beror det på 
att kvinnornas andel minskar. Det är dock viktigt att komma ihåg att siffrorna släpar efter två år.  

Andelen med eftergymnasial utbildning fortsätter att öka, även om förändringen sker långsamt 
med en ökning på cirka en procentenhet per år. Betydligt fler kvinnor än män har en 
eftergymnasial utbildning. För båda dessa indikatorer är skillnaderna mellan geografiska områden 
stor. 

Trots att vi bor i ett av världens tryggaste länder och aldrig haft det så tryggt som nu känner sig 
många otrygga utomhus, framförallt kvinnor. I Borås ökar andelen som känner sig otrygga 
utomhus över tid (enkäten Hälsa på lika villkor, 2018). Skillnaden mellan män och kvinnor är stor, 
där hälften av alla kvinnor känner sig otrygga utomhus jämfört med drygt en tiondel av männen. 

 

Levnadsvanor 

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Hur vi äter, dricker och rör på oss 
har stor betydelse för hur vi mår både psykiskt och fysiskt. 

Andelen elever som är fysiskt aktiva 2-3 gånger i veckan eller oftare ökar något. Fler pojkar än 
flickor är fysiskt aktiva men över tid ökar flickornas andel mer än pojkarnas. Precis som när det 
gäller flera av de andra nyckeltalen finns det stora skillnader mellan geografiska områden och 
mellan könen. För årskurs 6 ser andelen som är fysiskt aktiva 2-3 gånger i veckan eller oftare 
identisk ut som för årskurs 8. Även här skiljer det en del mellan geografiska områden och könen. 

Under en lång tid har det varit en positiv utveckling med allt fler ungdomar som avstår från 
alkohol i de tidiga tonåren. I den första Hälsoenkäten år 2001 svarade 63 procent av eleverna i 
årskurs 8 att de inte druckit alkohol. I enkäten 2017 hade andelen som inte druckit ökat till 86 
procent. Den senaste enkäten visar att trenden nu verkar vända nedåt igen då andelen elever i 
årskurs 8 som inte druckit alkohol minskar till 79 procent.  
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I den vuxna befolkningen brukar 90 procent alkohol men mängden alkohol per invånare över 15 
år är betydligt lägre i vårt land än på kontinenten. I den nationella enkäten Hälsa på lika villkor 
bedöms 19 procent av männen och 12 procent av kvinnorna i Borås ha riskabla alkoholvanor, 
vilket är en ökning över tid.  

 

Hälsosamt åldrande 

Att hindra det naturliga åldrandet är omöjligt men det går att stärka det friska genom olika 
hälsofrämjande insatser. På så sätt kan livskvalitén för individen förbättras och 
samhällskostnaderna för vård och omsorg minskar. I takt med att medellivslängden ökar blir 
gruppen äldre större men samtidigt också friskare. En utmaning är hur samhället på olika sätt kan 
underlätta för de äldre att leva ett aktivt liv och fortsätta vara delaktiga.  

För åldersgruppen 65+ finns det begränsad statistik om levnadsvanor, livsvillkor och 
levnadsförhållanden. Därför planeras det att under år 2020 genomföra en enkät till 
åldersgruppen. På så sätt kan staden skapa sig en bättre bild över hur hälsan är fördelad i 
gruppen.  
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Miljöarbetet i Borås Stad 2019 

Borås Stad har ambitionen att vara en miljöledande kommun, det vill säga en kommun som prioriterar 
miljöfrågorna och ligger långt fram inom hållbar utveckling. De vägval Borås Stad tar kring 
miljöfrågorna bör ha ett långsiktigt perspektiv och med boråsarnas bästa i åtanke. För att det ska ske 
krävs ett gemensamt ansvarstagande från såväl medarbetare som förtroendevalda i organisationen. 

Hur har det då arbetats i Borås det senaste året kring miljö? Det har till exempel tagits fram en koldioxidbudget 
för Borås Stad, en budget som rönt uppmärksamhet i media. Koldioxidbudgeten visar vilka minskningar Borås 
bör göra avseende koldioxidutsläpp för att bidra till att den globala målsättningen om att temperaturökningen på 
jorden inte ska stiga mer än 1,5 grader Celsius jämfört med förindustriell tid. Två projekt, Good Goods och 
Autofreight, har påbörjats tillsammans med externa samarbetspartners. Avsikten med projekten är 
huvudsakligen att ta fram energieffektivare och miljöbättre godstransporter i Boråsområdet.  

Där det fortfarande återstår en del arbete är bland annat att det saknas en tydligare överblick över vilka 
kemikalier som används inom organisationen. Ett gemensamt kemikaliehanteringssystem inom Borås Stad har 
ännu inte tagits fram, det råder ännu frågetecken för hur det ska finansieras.    

Texten som följer sammanfattar delar av Borås Stads miljörapport 2019, en rapport som följer 
upp Borås Stads miljömål som gäller från år 2018 till 2021. Miljörapporten och Borås Stads 
miljömål finns att läsa i sin helhet på boras.se. 

Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom miljöområdet 

Ett strukturerat miljöarbete, i form av ett miljöledningssystem*, ger vägledning till ett framåtskridande 
hållbarhetsarbete. I stort sett alla förvaltningar och bolag inom kommunkoncernen med fler än 10 
anställda har ett miljöledningssystem. Sociala omsorgsförvaltningen och AB Bostäder utgör undantag 
men dessa avser att skaffa sig ett miljöledningssystem.   

* Ett miljöledningssystem är ett strukturerat arbetssätt för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan och eftersträva 
ständiga förbättringar på både kort och lång sikt. Exempel på certifierade miljöledningssystem är ISO 14001, EMAS och 
Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas. 
  
Andelen anslutna förskolor till lärandeprogrammet inom hållbar utveckling, Grön Flagg, har minskat 
under 2019. Minskningen beror huvudsakligen på att förskolorna istället valt att arbeta med miljö 
inom sitt eget kvalitetsarbete, vilket framöver ska redovisas i rapporten Naturvetenskap och Teknik. 
Alla gymnasieskolor samt hälften av grundskolorna har Grön Flagg.  

Målsättningen blir svår om att alla kök inom Borås Stad (äldreomsorgen, förskola, grundskola och 
gymnasieskola) ska servera, enligt Kravcertifieringen, en andel om minst 50 procent ekologisk mat (nivå 2). 
Ökade kostnader, kopplat till  införandet av en distributionscentral för samordnade varuleveranser till stadens 
egna kök, har fått konsekvensen att många storkök väntar med att certifiera till nivå 2. 

För ett fungerande miljöarbete är det viktigt att personal och politiker är införstådda och har engagemang i 
miljöfrågorna, något som bland annat kan fås genom miljöutbildning. Totalt sett har 55 procent (54 procent år 
2018) av alla anställda och förtroendevalda inom förvaltningar, bolag, nämnder och styrelser gått en 
miljöutbildning. Antalet personer som miljöutbildas årligen motsvarar i stort sett samma antal som slutar sin 
anställning i Borås Stad. 

Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

Ett gemensamt kemikaliehanteringssystem ska upphandlas för att minska antalet farliga kemikalier inom Borås 
Stads organisation. Ett kemikaliehanteringssystem har ännu inte införskaffats, då det råder frågetecken kring hur 
systemet ska finansieras. I förskolorna arbetas det kontinuerligt med att fasa ut farliga kemikalier och vid inköp 
av leksaker, inventarier med mera prioriteras produkter som inte innehåller farliga ämnen. 
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Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en hälsosam livsmiljö 

Vid nyproduktion av fastigheter och vid markentreprenader tas det ansvar för miljö och hälsa. I stort sett all 
produktion uppfyller kraven A och B för Sunda Hus – en databas som klassar byggmaterial efter miljöprestanda. 
All nybyggnation uppfyller kraven gällande fukt, ljud och innemiljö, standarder som uppfyller bland annat P-
märkning eller Miljöbyggnad motsvarande nivå silver/guld. 

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har tagit fram översvämningskarteringar och hotkartor 
för Viskan. Detta tillsammans med en genomförd riskkartering kring översvämningar i Boråsområdet utgör i 
viss mån ett stöd i den fysiska planeringen av staden.   

Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

Användningen av fossila bränslen måste minska, huvudsakligen av klimatskäl men också för den 
hälsoproblematik som finns kopplad till avgaser från fossilförbränning. Borås Stad har det gångna året 
antagit en koldioxidbudget. Koldioxidbudgeten sätter utsläppsmål av koldioxid inom Borås Stads 
organisation och syftet är att minska utsläppen så att Borås bidrar till att uppfylla de internationella 
åtaganden som Sverige antagit med Parisavtalet. Projekten Autofreight och Good Goods är exempel 
på åtgärder som gjorts för att minska utsläppen av koldioxid. Båda projekten sker i samarbete med det 
lokala näringslivet och syftet är effektivare och miljöbättre godstransporter i och omkring Borås.  

 

 

 

Bildtext: Användningen av fossilt fordonsbränsle i Borås Stads lätta och tunga fordon har minskat med 47 procent 
sedan 2015. Det är möjligt att nå målet om 60 procent minskning till 2021 om elektrifiering och energieffektivisering 
av transporter fortsätter samt att fossilt bränsle byts ut mot hållbara bränslealternativ. 
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Upphandlingskrav på energianvändningen av nybyggnation har resulterat i att 10 av 11 nya 
produktioner av bostäder och lokaler har en lägre energiförbrukning än de krav som finns i Boverkets 
byggregler. 

Energieffektivisering av byggnader är ett ständigt pågående arbete. Det som görs kontinuerligt i 
samband med renovering är bland annat installation av energieffektivare fönster, bergvärmepumpar, 
ventilationssystem och tilläggsisolering. Utomhusbelysningen vid de gator som Borås Stad råder över 
ses över regelbundet och byts ut mot energieffektivare alternativ. Energianvändningen från 
gatubelysningen minskar. Minskningen syns dock inte i statistiken på grund av att elanvändningen till 
stor del är beräknad utifrån installerad effekt och antalet brinntimmar.  

 

Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

Borås har en vacker och mångfacetterad natur som är väl värd att bevara till kommande generationer. Variation i 
landskapet med olika naturtyper bidrar till en hög biologisk mångfald som i sin tur tillför livsnödvändiga 
ekosystemtjänster till oss människor.  

Under 2019 har ett nytt markområde med höga naturvärden köpts in, och Kommunstyrelsen har beslutat om att 
bilda ett naturreservat i Gåshult. Det finns också ett beslut från Kommunstyrelsen om att prova möjligheten att 
utöka naturreservatet Rya åsar. 
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Upphandlingskrav på energianvändningen av nybyggnation har resulterat i att 10 av 11 nya 
produktioner av bostäder och lokaler har en lägre energiförbrukning än de krav som finns i Boverkets 
byggregler. 

Energieffektivisering av byggnader är ett ständigt pågående arbete. Det som görs kontinuerligt i 
samband med renovering är bland annat installation av energieffektivare fönster, bergvärmepumpar, 
ventilationssystem och tilläggsisolering. Utomhusbelysningen vid de gator som Borås Stad råder över 
ses över regelbundet och byts ut mot energieffektivare alternativ. Energianvändningen från 
gatubelysningen minskar. Minskningen syns dock inte i statistiken på grund av att elanvändningen till 
stor del är beräknad utifrån installerad effekt och antalet brinntimmar.  

 

Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

Borås har en vacker och mångfacetterad natur som är väl värd att bevara till kommande generationer. Variation i 
landskapet med olika naturtyper bidrar till en hög biologisk mångfald som i sin tur tillför livsnödvändiga 
ekosystemtjänster till oss människor.  

Under 2019 har ett nytt markområde med höga naturvärden köpts in, och Kommunstyrelsen har beslutat om att 
bilda ett naturreservat i Gåshult. Det finns också ett beslut från Kommunstyrelsen om att prova möjligheten att 
utöka naturreservatet Rya åsar. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 
Enligt kommunallagens 8 kap 18 § skall årsredovisningen godkännas av Kommunfullmäktige. Det 
bör inte ske innan Kommunfullmäktige beslutat om ansvarsfrihet skall beviljas eller vägras 
nämnderna. Kommunfullmäktige skall också ta ställning till nämndernas budgetavvikelser. 
Nämndernas ekonomiska ansvar gäller över årsskiftet och ev budgetavvikelser, dvs resultatet efter 
kommunbidrag, skall föras över till nästkommande år som ackumulerade resultat. Detta gäller såväl 
över- som underskott. Beslut om resultatöverföring fattas av Kommunfullmäktige vid behand-
lingen av årsredovisningen.  
 
 

 

Kommunfullmäktige beslutar: 

 
Ackumulerade resultat i driftredovisningen på sammanlagt 85 006 000 kr överförs från tidigare år till 2020 
enligt Kommunstyrelsens förslag under avsnittet DRIFTREDOVISNING. 
 
Ej förbrukade investeringsmedel 2019 på sammanlagt 127 405 000 kronor omdisponeras från tidigare år 
till 2020 enligt Bilaga till årsredovisning, investeringar. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beviljas att under 2020 disponera 1 800 000 kr av sitt ackumulerade resultat 
till engångskostnader för att utveckla digitaliseringen inom verksamheten.  
 
Miljö- och konsumentnämnden beviljas att under 2020 disponera 549 000 kr avseende Klimatkompen-
sationsfonden av sitt ackumulerade resultat. 
 
Anmälningsärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2019 läggs till handlingarna. 
 
I övrigt godkänns Årsredovisning 2019 för Borås Stad. 
 
Årsredovisningarna för Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark 
AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB, BoråsBorås TME AB, Akade-
miplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, 
AB Toarpshus, Viskaforshem AB läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen  
2020-04-14 

  Ärende E1. Årsredovisning 2019 
 
 

Protokollsanteckning 
 

Sverigedemokraterna noterar, likt tidigare år, att kommunkoncernens långfristiga låneskulder 
är fortsatt växande. Detta är en problematisk utveckling där de fåtal vinstproducerande 
kommunala bolagen i framtiden kommer att sakna kapacitet att betala av sina lån, då dessa 
istället tvingas att finansiera andra kommunala förlustbolag. 

Vidare uppnår inte kommunens resultat en god ekonomisk hushållning, i enlighet med SKR:s 
rekommendationer kring resultat i förhållande till skatter och bidrag. Beaktat att det redan 
tidigare varit känt att Sverige, och därigenom även Borås, har en lågkonjunktur att vänta sig 
så är detta faktum anmärkningsvärt. 

Kritiken står sig även kring självfinansieringsgraden av kommunala investeringar, där trots att 
investeringsvolymen under 2019 är avsevärt lägre än tidigare år, så uppnås inte antagna 
regler och riktlinjer om 80% självfinansieringsgrad. Detta fenomen är årligen återkommande 
utan att självkritik yppas. 

Inom kulturverksamheten noterar Sverigedemokraterna även att andelen kulturaktiviteter för 
barn och unga endast utgör 52% av det totala antalet aktiviteter inom Borås Stads 
kulturverksamhet. Detta är en lägre siffra än tidigare år, och får oss att återigen aktualisera 
frågan kring om skattekollektivet verkligen ska finansiera vuxna individers kulturintressen. 

Inom utbildningsområdet uppvisas beklämmande utfall, där andelen elever som känner sig 
trygga i grundskolan samt i gymnasieskolan är lägre än tidigare år. Sverigedemokraterna har 
kritiserat tidigare utfall, och riktar härmed återigen kritik att man inte hörsammat våra förslag 
till hur Borås Stads utbildningsverksamhet ska tryggas. Fortsättningsvis uppvisar andelen 
elever som går ut grundskolan och är behöriga till gymnasiet ingen förbättring. Fortfarande 
saknar var femte grundskolelev gymnasiebehörighet, vilket inte kan tolkas som något annat 
än ett misslyckande. Vi emotser större mottaglighet och hörsamhet i framtiden för att komma 
i bukt med dessa problem. 

Inom vård och äldreomsorgen möter fortfarande en hemtjänsttagare i snitt 17 medarbetare i 
Borås Stad under en tvåveckorsperiod. Sverigedemokraterna har tidigare kritiserat även 
detta fenomen, vilket styret uppenbarligen saknar ambition till att förbättra. Konsekvensen av 
det höga antalet medarbetare medför en fortsatt orolighet bland hemtjänsttagarna, vilket i 
tider där äldre utgör mål för brottsligor endast försätter hemtjänsttagarna i en oacceptabel 
situation. 
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Kommunstyrelsen  
2020-04-14 

  Ärende E1. Årsredovisning 2019 
 
 

Näringslivet i Borås Stad har efter 2019 års verksamhet placerat Borås Stad på en placering 
om nummer 5 bland landets femton största kommuner, fastän där målsättningen från den 
styrande konstellationen var nummer 1. Näringslivet i Borås är den drivande motorn, som ger 
människor arbete och skapar mervärde – vilket i sin tur resulterar i skatteintäkter för 
kommunen. Sverigedemokraterna anser att Borås Stad har en stor förbättringspotential inom 
detta område, vilket dock kräver ett annat majoritetsförhållande för att kunna uppnås. Vi ser 
därmed att näringslivets inställning och ranking av Borås Stad kommer förbättras i framtiden. 

Avslutningsvis har vi noterat flertalet andra poster och information som framkommer i 
årsredovisningen, däribland frågan om ekologiska produkter och verkställigheten av 
beslutade uppdrag. Dock återkommer vi i frågan under debatten kring årsredovisningen i 
Kommunfullmäktige. 

 

För Sverigedemokraterna, 

 
 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot Kommunstyrelsen 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2020

 B 1303

Kommunstyrelsen  
2020-04-14 

  Ärende E1. Årsredovisning 2019 
 
 

Näringslivet i Borås Stad har efter 2019 års verksamhet placerat Borås Stad på en placering 
om nummer 5 bland landets femton största kommuner, fastän där målsättningen från den 
styrande konstellationen var nummer 1. Näringslivet i Borås är den drivande motorn, som ger 
människor arbete och skapar mervärde – vilket i sin tur resulterar i skatteintäkter för 
kommunen. Sverigedemokraterna anser att Borås Stad har en stor förbättringspotential inom 
detta område, vilket dock kräver ett annat majoritetsförhållande för att kunna uppnås. Vi ser 
därmed att näringslivets inställning och ranking av Borås Stad kommer förbättras i framtiden. 

Avslutningsvis har vi noterat flertalet andra poster och information som framkommer i 
årsredovisningen, däribland frågan om ekologiska produkter och verkställigheten av 
beslutade uppdrag. Dock återkommer vi i frågan under debatten kring årsredovisningen i 
Kommunfullmäktige. 

 

För Sverigedemokraterna, 

 
 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd   Ledamot Kommunstyrelsen 

Bilaga till årsredovisning 2019, investeringar

Verksamhet Ansvarig Godkänd Total budget Utgift Avvikelse Omdisponeras till Kommentar
nämnd utgift 2019 2019 2019 2020

GEMENSAMMA FUNKTIONER

Särskilda servicefunktioner
Energibesparande åtgärder Lfn 8 000 12 043 -4 043 1 446 Årligt anslag
Miljöanpassningar Lfn 1 000 998 2 Årligt anslag
Solenergi Lfn 3 000 3 756 -756 2 619 Årligt anslag
Tillgänglighetsanpassning kommunala lokaler Lfn 1 000 754 246 Årligt anslag
Hyresgästanpassningar Lfn 8 000 25 823 -17 823 770 Årligt anslag
Säkerhetsinvesteringar Lfn 1 000 955 45 Årligt anslag
Underhållsinvesteringar Lfn 48 000 41 487 6 513 6 950 Årligt anslag
Fiberinstallationer egna fastigheter Lfn 7 000 4 739 2 261 1 200 Årligt anslag
Vattentornet restaurering Lfn 9 000 3 322 811 2 511 Klart
Flamenska gården utvändig hiss Lfn 1 500 1 500 111 1 389 1 364 Pågår
Guttasjön om- och tillbyggnad Lfn 5 000 1 500 429 1 071 1 071 Förstudie
Entré Stadshuset, medborgarservice Lfn 7 000 7 000 3 961 3 039 2 039 Pågår
Skjutbana för polishögskolan Lfn 32 000 30 912 28 761 2 151 50 Pågår
Utbyte, infartsskyltar Ks 3 500 3 500 1 802 1 698 Klart
Nytt verksamhetssystem, Miljökontoret Mkn 2 000 2 000 613 1 387 1 387 Pågår
Samordning utskriftsenheter Sn 4 000 1 719 2 281 Årligt anslag
Fordon och maskiner Sn 15 000 28 261 -13 261 Årligt anslag
Pantängen Sn 14 750 13 193 9 837 3 356 3 347 Pågår

SUMMA GEMENSAMMA FUNKTIONER 74 750 158 927 166 860 -7 933 22 243
INFRASTRUKTUR OCH SKYDD

Markförsörjning
Inköp av fastigheter Ks 40 000 30 034 9 966 Årligt anslag

SUMMA INFRASTRUKTUR OCH SKYDD 0 40 000 30 034 9 966 0
GATOR, VÄGAR OCH PARKER

Kommunikationer
Beläggningsunderhåll Tn 7 658 8 704 -1 046 Årligt anslag
Attraktiv stad Tn 1 416 3 342 -1 926 -1 926 Pågår
Div mindre gatu- och broarbeten Tn 5 428 3 513 1 915 1 915 Pågår
Program för tillgänglighet Tn 4 416 4 422 -6 Årligt anslag
Gång- och cykelvägar Tn 24 406 28 982 -4 576 -1 199 Pågår
Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort Tn -1 268 1 737 -3 005 Årligt anslag
Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning Tn 1 341 2 295 -954 Årligt anslag
Ny kollektivtrafik Tn 10 890 7 096 3 794 5 990 Pågår
Upprustning centrummiljöer Tn 6 063 1 720 4 343 4 343 Pågår
Borås Viared flygplats Tn 407 651 -244 Årligt anslag
Promenadstråk längs Viskan Tn 4 700 1 654 3 046 3 046 Pågår
Ny Nybro Tn 44 000 6 811 5 346 1 465 -3 353 Pågår

Parkverksamhet
Grönområdesplan Tn 1 354 1 345 9 Årligt anslag
Lekplatser Tn 5 860 6 371 -511 Årligt anslag
Papperskorgar Tn 4 000 1 520 1 766 -246 Klart
Trygghetsåtgärder, belysning och grönstruktur Tn 1 022 1 652 -630 Årligt anslag
Diverse mindre parkinvesteringar Tn 3 219 3 218 1 Årligt anslag
Kronängsparken Tn 18 000 67 -67 -67 Pågår

SUMMA GATOR, VÄGAR, PARKER 66 000 85 243 83 881 1 362 8 749
FRITID OCH KULTUR

Idrotts- och fritidsanläggningar
Utveckling av konstgräsplaner Fofn 3 679 2 586 1 093 1 093 Årligt anslag
Utveckling av spår och leder Fofn 6 259 3 482 2 777 2 777 Årligt anslag
Utveckling av näridrottsplatser Fofn 4 000 2 599 1 401 1 401 Årligt anslag
Utveckling av badplatser Fofn 1 398 1 364 34 Årligt anslag
Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne Fofn 1 500 1 986 -486 Årligt anslag
Evenemangsstaden Fofn 3 977 4 372 -395 -395 Årligt anslag
Boda aktivitetspark Fofn 5 500 2 000 3 950 -1 950 -450 Pågår
Utveckling av Borås Skidstadion inkl förberedelser inför SM-
veckan 2021

Fofn 8 000 3 000 6 128 -3 128 -2 128 Pågår

Skyttecentrum Fofn 150 -150 Förstudie
Isbana Boda Fofn 15 000 105 -105 Klart
Wifi idrottsanläggningar Fofn 1 150 301 131 170 170 Pågår
Boråshallen ombyggnad (bl a tillgänglighetsanpassningar) Lfn 14 000 4 000 6 3 994 3 994 Pågår
Bodavallen ombyggnad Lfn 390 -390 Förstudie
Sjöbovallen ombyggnad Lfn 17 500 2 330 731 1 599 1 599 Pågår
Sven Ericsonvallen ny- och ombyggnad Lfn 15 410 14 387 13 259 1 128 1 128 Pågår
Nya Fristadhallen Lfn 38 540 2 686 326 2 360 2 360 Pågår
Sjöbohallen utvändig hiss Lfn 1 500 1 500 97 1 403 Förstudie
Erikslundshallen utvändig hiss Lfn 97 Förstudie
Ny Isyta, Borås Lfn 365 -365 Förstudie
Stadsparksbadet  renovering Lfn 93 300 7 757 -7 757 Klart

0
Kulturverksamhet
Konstnärlig gestaltning / Textilkonst Kun 6 707 2 316 4 391 4 391 Pågår
Förvaltningsövergripande investeringar Kun 1 000 1 096 -96 Årligt anslag
Kulturskolan Mötesplats Hässleholmen Kun 1 000 289 211 78 78 Pågår
TXM montrar Kun 3 000 134 -134 Klart
Konstbiennalen Kun 641 641 641 Pågår
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Bilaga till årsredovisning 2019, investeringar

Verksamhet Ansvarig Godkänd Total budget Utgift Avvikelse Omdisponeras till Kommentar
nämnd utgift 2019 2019 2019 2020

Kulturhuset, scenteknik Stadsteatern Lfn 72 000 2 550 -2 550 Klart

SUMMA FRITID OCH KULTUR 285 900 59 654 56 188 3 563 16 659
AFFÄRSVERKSAMHET

Kommunala vägar och belysning inom exploateringsområden
Utbyggnad av industriområde, Viared Västra Ks 31 000 5 068 25 932 Årligt anslag
Utbyggnad av industriområde, Viared Norra Ks 165 -165 Årligt anslag

SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET 0 31 000 5 233 25 767 0
PEDAGOGISK VERKSAMHET

Förskola
Kristinegården ombyggnation Lfn 39 900 16 857 40 16 817 4 000 Förstudie
Alidebergs förskola, Vildmarkens förskola Lfn 47 404 45 333 41 566 3 767 3 767 Pågår
Norrby förskola, KreaNova Lfn 40 380 0 32 -32 0 Klart
Göta förskola, Silverpoppeln Lfn 39 240 5 277 4 425 852 0 Klart
Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen Lfn 39 700 10 997 7 960 3 037 0 Klart
Sjömarken Badstrandsvägen, 6 avd Lfn 43 400 500 401 99 99 Förstudie
Strandvägens förskola Lfn 39 450 25 308 2 968 22 340 12 340 Pågår
Förskola inventarier Fn 3 550 2 123 1 427 Årligt anslag
Familjecentral inventarier Fn 400 400 400 Startar 2020

Grundskola
Särlaskolan ombyggnad Lfn 175 000 2 658 724 1 934 400 Förstudie
Myråsskolan om- och tillbyggnad Lfn 230 000 4 371 8 544 -4 173 -4 173 Pågår
Norrbyskolan ombyggnad Lfn 97 600 45 323 2 958 42 365 Förstudie
Byttorpskolan, ny- och ombyggnad Lfn 153 811 59 954 12 465 47 489 21 178 Pågår
Erikslundskolan om- och tillbyggnad Lfn 235 000 365 1 104 -739 Förstudie
Gånghesterskolan ombyggnad Lfn 105 000 10 022 -10 022 Klart
Utbyggnad kök Trandaredskolan Lfn 13 900 500 1 100 -600 -600 Pågår
Bodaskolan Lfn 164 500 2 516 -2 516 Klart
Fristad högstadie energieffektivisering/ombyggnad Lfn 43 660 1 023 -1 023 Klart
Sjömarkenskolan ombyggnad Lfn 114 000 79 136 76 952 2 184 2 185 Pågår
Kronängsskolan Lfn 20 250 469 -469 1 250 Pågår
Gässlösa modulskola Lfn 24 300 23 977 21 040 2 937 400 Pågår
Kristinebergsskolan ombyggnad Lfn 108 000 328 -328 Klart
Om- och tillbyggnad av Tummarpskolan Lfn 26 -26 Förstudie
Kinnarummaskolan, utvändig hiss Lfn 111 -111 Förstudie
Grundskola, inventarier Grn 12 538 5 226 7 312 3 000 Årligt anslag

Gymnasieskola
Sven Eriksongymnasiet ombyggnad Lfn 36 530 9 210 10 439 -1 229 Klart
Viskastrandgymnasiet ombyggnad Lfn 28 810 -273 4 759 -5 032 Klart
Bäckäng utökat lokalbehov Lfn 761 -761 Förstudie
Almåsgymnasiet innergård Lfn 425 -425 Förstudie

Hyresgästanpassningar Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnde Lfn 1 720 1 769 -49 Årligt anslag

Hyresgästanpassningar Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnde Lfn 4 000 2 002 1 998 1 998 Årligt anslag
Gymnasieskola, inventarier Gvun 5 000 3 290 1 710 Årligt anslag

SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET 1 839 835 356 701 227 568 129 133 46 244
VÅRD OCH OMSORG

Omsorg om äldre- och funktionsnedsatta
Kristinegränd  vård- och omsorgsboende Lfn 693 -693 Förstudie
Skogsfrugatans LSS-boende Lfn 18 000 3 541 3 561 -20 Klart
Gyllingtorpsgatans LSS-boende Lfn 17 000 4 373 5 012 -639 Klart
Färgargatans LSS-boende Lfn 18 150 11 993 1 036 10 957 5 000 Förstudie
Backhagsvägens LSS-boende Lfn 18 150 12 150 1 754 10 396 9 500 Pågår
Sörmarkslidens LSS-boende Lfn 18 150 12 150 704 11 446 5 000 Förstudie
Skogsfrugatans SOL Lfn 30 000 18 000 1 022 16 978 8 000 Pågår
Metergatan SOL tillbyggnad Lfn 6 500 259 -259 -259 Pågår
Inventarier LSS-boenden Son 1 000 731 269 269 Årligt anslag
Trygghetslarm Vän 16 700 6 000 0 6 000 6 000 Pågår

SUMMA VÅRD OCH OMSORG 142 650 69 207 14 772 54 435 33 510
Driftsinventarier 35 849
SUMMA NETTOINVESTERINGAR 2 409 135 800 732 620 385 216 293 127 405

Försäljning av anläggningstillgångar, netto Ks -1 581
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Bilaga till årsredovisning 2019, investeringar

Verksamhet Ansvarig Godkänd Total budget Utgift Avvikelse Omdisponeras till Kommentar
nämnd utgift 2019 2019 2019 2020

Kulturhuset, scenteknik Stadsteatern Lfn 72 000 2 550 -2 550 Klart

SUMMA FRITID OCH KULTUR 285 900 59 654 56 188 3 563 16 659
AFFÄRSVERKSAMHET

Kommunala vägar och belysning inom exploateringsområden
Utbyggnad av industriområde, Viared Västra Ks 31 000 5 068 25 932 Årligt anslag
Utbyggnad av industriområde, Viared Norra Ks 165 -165 Årligt anslag

SUMMA AFFÄRSVERKSAMHET 0 31 000 5 233 25 767 0
PEDAGOGISK VERKSAMHET

Förskola
Kristinegården ombyggnation Lfn 39 900 16 857 40 16 817 4 000 Förstudie
Alidebergs förskola, Vildmarkens förskola Lfn 47 404 45 333 41 566 3 767 3 767 Pågår
Norrby förskola, KreaNova Lfn 40 380 0 32 -32 0 Klart
Göta förskola, Silverpoppeln Lfn 39 240 5 277 4 425 852 0 Klart
Tunnlandsgatans förskola, Hässleholmen Lfn 39 700 10 997 7 960 3 037 0 Klart
Sjömarken Badstrandsvägen, 6 avd Lfn 43 400 500 401 99 99 Förstudie
Strandvägens förskola Lfn 39 450 25 308 2 968 22 340 12 340 Pågår
Förskola inventarier Fn 3 550 2 123 1 427 Årligt anslag
Familjecentral inventarier Fn 400 400 400 Startar 2020

Grundskola
Särlaskolan ombyggnad Lfn 175 000 2 658 724 1 934 400 Förstudie
Myråsskolan om- och tillbyggnad Lfn 230 000 4 371 8 544 -4 173 -4 173 Pågår
Norrbyskolan ombyggnad Lfn 97 600 45 323 2 958 42 365 Förstudie
Byttorpskolan, ny- och ombyggnad Lfn 153 811 59 954 12 465 47 489 21 178 Pågår
Erikslundskolan om- och tillbyggnad Lfn 235 000 365 1 104 -739 Förstudie
Gånghesterskolan ombyggnad Lfn 105 000 10 022 -10 022 Klart
Utbyggnad kök Trandaredskolan Lfn 13 900 500 1 100 -600 -600 Pågår
Bodaskolan Lfn 164 500 2 516 -2 516 Klart
Fristad högstadie energieffektivisering/ombyggnad Lfn 43 660 1 023 -1 023 Klart
Sjömarkenskolan ombyggnad Lfn 114 000 79 136 76 952 2 184 2 185 Pågår
Kronängsskolan Lfn 20 250 469 -469 1 250 Pågår
Gässlösa modulskola Lfn 24 300 23 977 21 040 2 937 400 Pågår
Kristinebergsskolan ombyggnad Lfn 108 000 328 -328 Klart
Om- och tillbyggnad av Tummarpskolan Lfn 26 -26 Förstudie
Kinnarummaskolan, utvändig hiss Lfn 111 -111 Förstudie
Grundskola, inventarier Grn 12 538 5 226 7 312 3 000 Årligt anslag

Gymnasieskola
Sven Eriksongymnasiet ombyggnad Lfn 36 530 9 210 10 439 -1 229 Klart
Viskastrandgymnasiet ombyggnad Lfn 28 810 -273 4 759 -5 032 Klart
Bäckäng utökat lokalbehov Lfn 761 -761 Förstudie
Almåsgymnasiet innergård Lfn 425 -425 Förstudie

Hyresgästanpassningar Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnde Lfn 1 720 1 769 -49 Årligt anslag

Hyresgästanpassningar Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnde Lfn 4 000 2 002 1 998 1 998 Årligt anslag
Gymnasieskola, inventarier Gvun 5 000 3 290 1 710 Årligt anslag

SUMMA PEDAGOGISK VERKSAMHET 1 839 835 356 701 227 568 129 133 46 244
VÅRD OCH OMSORG

Omsorg om äldre- och funktionsnedsatta
Kristinegränd  vård- och omsorgsboende Lfn 693 -693 Förstudie
Skogsfrugatans LSS-boende Lfn 18 000 3 541 3 561 -20 Klart
Gyllingtorpsgatans LSS-boende Lfn 17 000 4 373 5 012 -639 Klart
Färgargatans LSS-boende Lfn 18 150 11 993 1 036 10 957 5 000 Förstudie
Backhagsvägens LSS-boende Lfn 18 150 12 150 1 754 10 396 9 500 Pågår
Sörmarkslidens LSS-boende Lfn 18 150 12 150 704 11 446 5 000 Förstudie
Skogsfrugatans SOL Lfn 30 000 18 000 1 022 16 978 8 000 Pågår
Metergatan SOL tillbyggnad Lfn 6 500 259 -259 -259 Pågår
Inventarier LSS-boenden Son 1 000 731 269 269 Årligt anslag
Trygghetslarm Vän 16 700 6 000 0 6 000 6 000 Pågår

SUMMA VÅRD OCH OMSORG 142 650 69 207 14 772 54 435 33 510
Driftsinventarier 35 849
SUMMA NETTOINVESTERINGAR 2 409 135 800 732 620 385 216 293 127 405

Försäljning av anläggningstillgångar, netto Ks -1 581
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Kommunfullmäktiges 
uppdrag med kommentarer 
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Människor möts i Borås 
Uppdrag Status 

2019 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Möjligheten att använda 
trygghetsvakter ska utredas. 

 
Genomfört 

Utredningen presenterades i samband 
med KS delårsbokslut, tertial 2, Dnr KS 
2019-00760. (Kommunstyrelsen) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att under 2018 ta 
fram ett åtgärdsprogram mot 
hedersrelaterat våld. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetslivsnämnden har sedan 2018 
ansvar för samverkan när det gäller 
hedersrelaterat våld och förtryck i 
Borås stad. Arbetslivsnämnden fick i 
uppdrag av kommunstyrelsen att starta 
en tvärprofessionell samverkansgrupp 
för att arbeta mot hedersrelaterat våld 
och förtryck. Genom samverkan och 
samarbete mellan olika aktörer och på 
kunskapsbaserad grund ska Borås 
stad arbeta med att förebygga, 
upptäcka och motverka att 
hedersrelaterade problem utvecklas 
och insatser samordnas. Denna 
samverkansplan är en del av detta 
arbete. Arbetet med 
samverkansplanen har bedrivits av en 
tvärprofessionell arbetsgrupp med 
deltagare från både interna och 
externa verksamheter där personer 
utsatta för hedersvåld 
återfinns.  Planen syftar till att 
underlätta samverkan mellan 
yrkesverksamma i Borås som utifrån 
sin profession kan möta personer 
utsatta för hedersrelaterat våld och 
förtryck. Denna samverkansplan har 
utformats gemensamt av verksamheter 
från Borås stads olika förvaltningar, 
Polismyndigheten i Västra Götaland, 
Åklagarmyndigheten, verksamheter 
från Västragötalandsregionen och 
ideella organisationer som alla 
återfinns och är verksamma i staden. 
Samverkan ägs av alla medverkande 
aktörer och därför har alla ett 
gemensamt ansvar för att få en 
fungerande samverkan. Nästa del i 
arbetet med planen är att förtydliga 
uppdraget, som stadens förvaltningar 
har tillsammans med andra berörda 
myndigheter, för att skapa ett 
gemensamt arbetssätt för att motverka 
hedersrelaterat våld och förtryck. 
(Kommunstyrelsen) 

2018  

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

 
Genomfört 

Ärendet har behandlats av KF 2019-
12-19. 
(Kommunstyrelsen) 

2019 Avslutas 

3 
 

Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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. 

 
Genomfört 

Interreligiösa rådet har haft sitt första 
möte den 11 november 2019. Arbetet 
genomförs med stöd av Myndigheten 
för stöd till trossamfund. 
(Kommunstyrelsen) 

2019 Avslutas 

Utreda ny yta för 
evenemangsområde 

Delvis 
genomfört 

Tillsammans med berörda förvaltningar 
pågår arbete med att klargöra och 
identifiera uppdraget. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

Söka ny yta för 
evenemangsområde. 

Delvis 
genomfört 

Tillsammans med berörda förvaltningar 
pågår arbete med att klargöra och 
identifiera uppdraget. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

Trygghetsskapande slyröjning 
ska utökas. Tekniska 
nämnden får i uppdrag att 
tillhandahålla skogslag för att 
röja i samverkan med 
Arbetslivsnämnden och 
Fritids- och 
folkhälsonämnden. 

  
Genomfört 

Röjningar i stadsnära skogar och 
grönområden har utförts planenligt. 
Prioriterade stadsdelar under 2019 har 
varit Boda, Brämhult, Fristad, 
Hässleholmen och Viskafors. 
Dialog kring Bodavallens upprustning 
och ombyggnation, där 
trygghetsskapande slyröjning varit en 
del, har förts förvaltningsövergripande 
med Fritids- och folkhälsonämnden 
som drivande. Arbetslivsnämnden har i 
samma utsträckning som tidigare 
anvisat personal som arbetat med att 
utföra åtgärderna som anställda vid 
OSA-enheten. 
(Tekniska nämnden) 

2018 Avslutas 

Föreningar och privatpersoner 
skall kunna boka lokaler direkt 
på nätet i förvaltningens 
bokningssystem under 2015. 
Arbetet förutsätter att 
låssystemen till idrotts- och 
friluftsanläggningarna är 
synkroniserade till 
bokningssystemet, så att 
anläggningarna blir 
tillgängliga för hyresgästen på 
den aktuella tiden. 

 Delvis 
genomfört 

Borås Stad har varit delaktiga i den 
kommunövergripande SKL-
upphandling där ca 200 kommuner har 
deltagit. Upphandlingen avslutades 
sommaren 2019 och förvaltningen har 
nu att ta ställning till vilka bidrags- och 
bokningssystem som passar bäst. Ett 
byte skulle resultera i en betydande 
kostnadsökning då en helt ny plattform 
måste till.  
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2013 Avslutas  
Eventuellt byte av 
system hanteras 
sedvanligt i 
budgetprocessen 
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3 
 

Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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. 

 
Genomfört 

Interreligiösa rådet har haft sitt första 
möte den 11 november 2019. Arbetet 
genomförs med stöd av Myndigheten 
för stöd till trossamfund. 
(Kommunstyrelsen) 

2019 Avslutas 

Utreda ny yta för 
evenemangsområde 

Delvis 
genomfört 

Tillsammans med berörda förvaltningar 
pågår arbete med att klargöra och 
identifiera uppdraget. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

Söka ny yta för 
evenemangsområde. 

Delvis 
genomfört 

Tillsammans med berörda förvaltningar 
pågår arbete med att klargöra och 
identifiera uppdraget. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

Trygghetsskapande slyröjning 
ska utökas. Tekniska 
nämnden får i uppdrag att 
tillhandahålla skogslag för att 
röja i samverkan med 
Arbetslivsnämnden och 
Fritids- och 
folkhälsonämnden. 

  
Genomfört 

Röjningar i stadsnära skogar och 
grönområden har utförts planenligt. 
Prioriterade stadsdelar under 2019 har 
varit Boda, Brämhult, Fristad, 
Hässleholmen och Viskafors. 
Dialog kring Bodavallens upprustning 
och ombyggnation, där 
trygghetsskapande slyröjning varit en 
del, har förts förvaltningsövergripande 
med Fritids- och folkhälsonämnden 
som drivande. Arbetslivsnämnden har i 
samma utsträckning som tidigare 
anvisat personal som arbetat med att 
utföra åtgärderna som anställda vid 
OSA-enheten. 
(Tekniska nämnden) 

2018 Avslutas 

Föreningar och privatpersoner 
skall kunna boka lokaler direkt 
på nätet i förvaltningens 
bokningssystem under 2015. 
Arbetet förutsätter att 
låssystemen till idrotts- och 
friluftsanläggningarna är 
synkroniserade till 
bokningssystemet, så att 
anläggningarna blir 
tillgängliga för hyresgästen på 
den aktuella tiden. 

 Delvis 
genomfört 

Borås Stad har varit delaktiga i den 
kommunövergripande SKL-
upphandling där ca 200 kommuner har 
deltagit. Upphandlingen avslutades 
sommaren 2019 och förvaltningen har 
nu att ta ställning till vilka bidrags- och 
bokningssystem som passar bäst. Ett 
byte skulle resultera i en betydande 
kostnadsökning då en helt ny plattform 
måste till.  
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2013 Avslutas  
Eventuellt byte av 
system hanteras 
sedvanligt i 
budgetprocessen 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Fritids- och folkhälsonämnden 
ska i samverkan med berörda 
nämnder samt föreningslivet 
utreda behov och 
förutsättningar för att bygga 
en modern evenemangshall 
på lämplig plats. 

  
Genomfört 

Under de senaste fyra åren har 
diskussioner förts med Borås Basket 
om en evenemangshall på lämplig 
plats i Borås. Arbetet pågår i samband 
med utredningen om eventområdet 
Knalleland. Under tiden arbetar vi 
tillsammans med 
Lokalförsörjningsförvaltningen och 
Borås Basket om ett alternativ, en 
"lightlösning", i Boråshallen, med en 
om- och tillbyggnad av en restaurang 
och plats för besökare som vill äta, 
placeras bakom ena kortsidan av 
läktaren. Blir lösningen i Boråshallen 
permanent så avslutas uppdraget om 
en ny evenemangshall i Borås för ett 
antal år framåt. 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2015 Avslutas 

Fritids- och folkhälsonämnden 
ska ta fram en friluftsplan för 
Borås. 

  
Genomfört 

Strategi för Borås Stads friluftsliv har 
tagits fram i samarbete med berörda 
nämnder och bolag. Strategin anger 
riktningen och strategier för att 
utveckla och säkerställa invånarnas 
tillgång till motion, friluftsliv och 
rekreation. Strategin antogs i FOFN i 
december 2019. 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2017 Avslutas 
Beslut i särskild 
ordning i KF 

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

 Delvis 
genomfört 

I samarbete med berörda förvaltningar 
har en plan för Kronängsparken tagits 
fram. Planen har varit ute på samråd 
och väntar på nu på att detaljplanen 
ska bli klar så att projekteringen kan 
påbörjas och parken iordningställas. 
På Hässleholmen koncentreras arbetet 
till Bodavallens idrottsområde, där en 
vision har tagits fram tillsammans med 
boende, berörda kommunala 
förvaltningar samt civilsamhället. 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2018  

Ny isyta och samlokalisering 
med eventuell 
evenemangshall ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Tillsammans med 
Lokalförsörjningsförvaltningen har en 
förstudie kring nya isytor genomförts. I 
förstudien finns förslag på fem olika 
lokaliseringsplatser. Berörda 
föreningar, Borås HC, Borås 
konståkningsklubb samt Konståkarna i 
Borås, studerar för tillfället de olika 
förslagen och återkommer under första 
kvartalet med deras förslag om lämplig 
plats. Därefter startar ett gemensamt 
arbete inom Borås Stad för att fullfölja 
arbetet och planera för en investering. 
Ingen av föreningarna är beredda att 
ta på sig ett fastighetsansvar och 
bygga nya isytor i egen regi med Borås 
Stad som hyresgäst. 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2019 Avslutas förstudien 
är klar 

5 
 

Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Tillsammans med Föreningsrådet 
inventeras löpande lokalutbudet i 
Borås. Förvaltningen har också träffat 
Borås Folkhögskola kring lokaler på 
Hässleholmen men inte hittat någon 
framkomlig väg ännu. Att hitta lämpliga 
lokaler som passar många föreningar 
är svårt då föreningarna har så olika 
önskemål. Vi tittar på att ta fram en 
enkät för att tydliggöra vilka önskemål 
som finns. Arbetet beräknas slutföras 
under 2020.  
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2019  

Ramnaparken och dess 
kulturhistoriska byggnader bör 
bli en större attraktion i Borås. 
En strategisk flerårsplan med 
utvecklingsåtgärder ska tas 
fram. 

  
Genomfört 

En utvecklingsplan har presenterats 
med ett nytt koncept för Borås 
museum och skickats till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. 
(Kulturnämnden) 

2018 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att, inom ramen för 
sitt samordningsansvar, 
klargöra samt tydliggöra 
mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om 
sociala bostäder. 

 
Genomfört 

Kommunfullmäktige fattade den 2 
september 2019 beslut att ändra 
ansvarsfördelningen och processen i 
samband med sociala bostäder. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
för ansvaret för ansökan och utredning 
av behov av sociala bostäder och 
Arbetslivsnämnden får ansvaret för 
anskaffning av bostäder. Efter beslutet 
fattades har en arbetsgrupp med 
representanter från de både 
förvaltningarna bildats för att klargöra 
detaljer i arbetsprocessen och göra 
rutiner för processen. Detta arbete 
beräknas vara klart under första 
kvartalet 2020.  
(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 

2017 Avslutas 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att utreda hur vi på 
bästa vis kan samordna 
bostäder åt de som nu är 
utanför bostadsmarknaden. 

 
Genomfört 

Ansvaret för anskaffning kommer att 
flyttas till Arbetslivsnämnden så då får 
ett mer samlat grepp över sociala 
bostäder (sociala kontrakt, 
övergångslägenheter). Vissa former av 
förstahandskontrakt såsom Bostad 
först och förstahandslägenheter för 
unga som flyttar från Hem för vård och 
boende, eller familjehem kommer att 
hanteras på samma sätt som tidigare. 
De sociala bostäderna omfattar främst 
de lägenheter där Borås stad hanterar 
andrahandskontrakt. 
Arbetsformer och samarbetet med 
bostadsbolagen kring detta kommer att 
tas fram. 
(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 

2017 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Tillsammans med Föreningsrådet 
inventeras löpande lokalutbudet i 
Borås. Förvaltningen har också träffat 
Borås Folkhögskola kring lokaler på 
Hässleholmen men inte hittat någon 
framkomlig väg ännu. Att hitta lämpliga 
lokaler som passar många föreningar 
är svårt då föreningarna har så olika 
önskemål. Vi tittar på att ta fram en 
enkät för att tydliggöra vilka önskemål 
som finns. Arbetet beräknas slutföras 
under 2020.  
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2019  

Ramnaparken och dess 
kulturhistoriska byggnader bör 
bli en större attraktion i Borås. 
En strategisk flerårsplan med 
utvecklingsåtgärder ska tas 
fram. 

  
Genomfört 

En utvecklingsplan har presenterats 
med ett nytt koncept för Borås 
museum och skickats till 
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. 
(Kulturnämnden) 

2018 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att, inom ramen för 
sitt samordningsansvar, 
klargöra samt tydliggöra 
mandat och befogenheter 
kopplat till biståndsbeslut om 
sociala bostäder. 

 
Genomfört 

Kommunfullmäktige fattade den 2 
september 2019 beslut att ändra 
ansvarsfördelningen och processen i 
samband med sociala bostäder. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
för ansvaret för ansökan och utredning 
av behov av sociala bostäder och 
Arbetslivsnämnden får ansvaret för 
anskaffning av bostäder. Efter beslutet 
fattades har en arbetsgrupp med 
representanter från de både 
förvaltningarna bildats för att klargöra 
detaljer i arbetsprocessen och göra 
rutiner för processen. Detta arbete 
beräknas vara klart under första 
kvartalet 2020.  
(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 

2017 Avslutas 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att utreda hur vi på 
bästa vis kan samordna 
bostäder åt de som nu är 
utanför bostadsmarknaden. 

 
Genomfört 

Ansvaret för anskaffning kommer att 
flyttas till Arbetslivsnämnden så då får 
ett mer samlat grepp över sociala 
bostäder (sociala kontrakt, 
övergångslägenheter). Vissa former av 
förstahandskontrakt såsom Bostad 
först och förstahandslägenheter för 
unga som flyttar från Hem för vård och 
boende, eller familjehem kommer att 
hanteras på samma sätt som tidigare. 
De sociala bostäderna omfattar främst 
de lägenheter där Borås stad hanterar 
andrahandskontrakt. 
Arbetsformer och samarbetet med 
bostadsbolagen kring detta kommer att 
tas fram. 
(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 

2017 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska 
under året starta ett drogfritt 
stödboende för personer med 
missbruksproblematik.  Detta 
är en viktig del för att skapa 
ett anpassat utbud vilket är 
nödvändigt för att brukare 
med olika behov ska ges 
förutsättningar att bo genom 
stöd av interna insatser. 

  
Genomfört 

Ett drogfritt stödboende startade i 
september 2019. 
(Individ- och familjeomsorgsnämnden) 

2018 Avslutas 

Arbetslivsnämnden ska ta 
fram kommunövergripande 
regler för arbetet med och 
bemötande av nationella 
minoriteter. 

  
Genomfört 

Arbetslivsnämnden har tagit fram ett 
förslag på program för Borås Stads 
arbete med nationella minoriteter. 
Programmet hat tagits fram i samråd 
med minoritetsföreträdare, förslaget 
har varit ute på remiss bland berörda 
nämnder. Beslut om programmet har 
tagits på Arbetslivsnämndens möte i 
maj och har därefter skickats in till 
Kommunstyrelsen för beredning till 
Kommunfullmäktige. 
(Arbetslivsnämnden) 

2018 Avslutas 

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

  
Genomfört 

Arbetslivsnämnden har sett över hur 
det statliga regelverket och nu 
gällande arbetsmarknadspolitiska 
insatser gett nämnden möjligheter att 
samverka med föreningslivet, hänsyn 
har tagits till vad kommunallagen 
tillåter nämnden att göra. Dialog med 
Fritid och folkhälsonämnden har 
genomförts. När det gäller 
feriearbetare i föreningslivet har det 
varit 95 feriearbetare under 2019.  
(Arbetslivsnämnden) 

2019 Avslutas 
 

7 
 

Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Borås Stad ska utreda 
förutsättningarna för att inrätta 
en stödverksamhet för kvinnor 
i prostitution. 

  
Genomfört 

Enligt polisen finns det ingen öppen 
gatuprostitution i Borås, med det 
förekommer bland annat på krogarna 
runt om i staden. Största delen sker 
dock via nätet. I Borås Stad finns det 
olika nämnder som ansvarar för att 
utöva kommunens socialtjänst. Individ- 
och familjeomsorgsnämnden som 
ansvarar för delområde barn- och 
ungdomsvård och vård av vuxna. 
Verksamheten barn- och ungdomsvård 
har en lag stadgad skyldighet att 
uppmärksamma och erbjuda 
stödinsatser till målgruppen. Vård av 
vuxna fokuserar sitt arbete på 
missbruk, verksamheten uppger att det 
finns klienter som säljer sexuella 
tjänster för att finansiera sitt 
drogmissbruk. Relationsvåldsenheten 
på Arbetslivsförvaltningen möter i 
deras arbete våldsutsatta personer, 
vilket inkluderar personer i prostitution. 
Dock är det enbart personer som blivit 
våldsutsatta av en nära anhörig som 
ingår i verksamhetens målgrupp. Detta 
innebär att idag inte finns någon del av 
socialtjänsten i Borås Stad som 
erbjuder stödinsatser till vuxna 
personer utsatta för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål. 
Relationsvåldsenheten som arbetar 
med sin målgrupp skulle kunna arbeta 
med prostitution. Arbetslivsnämnden 
beslutade på nämnden i juni att 
godkänna uppföljningen av uppdraget 
att utreda förutsättningarna för att 
inrätta en stödverksamhet för personer 
i prostitution och har skickat det vidare 
till kommunstyrelsen. 
(Arbetslivsnämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Borås Stad ska utreda 
förutsättningarna för att inrätta 
en stödverksamhet för kvinnor 
i prostitution. 

  
Genomfört 

Enligt polisen finns det ingen öppen 
gatuprostitution i Borås, med det 
förekommer bland annat på krogarna 
runt om i staden. Största delen sker 
dock via nätet. I Borås Stad finns det 
olika nämnder som ansvarar för att 
utöva kommunens socialtjänst. Individ- 
och familjeomsorgsnämnden som 
ansvarar för delområde barn- och 
ungdomsvård och vård av vuxna. 
Verksamheten barn- och ungdomsvård 
har en lag stadgad skyldighet att 
uppmärksamma och erbjuda 
stödinsatser till målgruppen. Vård av 
vuxna fokuserar sitt arbete på 
missbruk, verksamheten uppger att det 
finns klienter som säljer sexuella 
tjänster för att finansiera sitt 
drogmissbruk. Relationsvåldsenheten 
på Arbetslivsförvaltningen möter i 
deras arbete våldsutsatta personer, 
vilket inkluderar personer i prostitution. 
Dock är det enbart personer som blivit 
våldsutsatta av en nära anhörig som 
ingår i verksamhetens målgrupp. Detta 
innebär att idag inte finns någon del av 
socialtjänsten i Borås Stad som 
erbjuder stödinsatser till vuxna 
personer utsatta för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål. 
Relationsvåldsenheten som arbetar 
med sin målgrupp skulle kunna arbeta 
med prostitution. Arbetslivsnämnden 
beslutade på nämnden i juni att 
godkänna uppföljningen av uppdraget 
att utreda förutsättningarna för att 
inrätta en stödverksamhet för personer 
i prostitution och har skickat det vidare 
till kommunstyrelsen. 
(Arbetslivsnämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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. 

  
Genomfört 

Uppdraget är genomfört. Utredning har 
genomförts och Sociala 
omsorgsnämnden har fattat beslut om. 
Under 2020 kommer två medarbetare 
anställas med särskild kompetens 
kring psykisk ohälsa. Deras uppdrag är 
att skapa innehåll och aktiviteter för 
personer med psykisk 
funktionsnedsättning för att bryta 
isoleringen för målgruppen. Idag finns 
det mötesplatser som drivs av 
föreningar samt en mötesplats som 
drivs av Sociala omsorgsförvaltningen. 
Målgruppen har behov av stödjande 
nätverk som tror på deras förmåga 
samt aktiviteter som det finns evidens 
för och som leder till ökad delaktighet i 
samhället och på arbetsmarknaden. 
Utredningen som genomfördes under 
2018 påvisade att det inte finns behov 
av fler mötesplatser däremot ett behov 
av aktivitetshus för målgruppen. 
Lokalresursbehovet utreds idag av 
Lokalförsörjningsförvaltningen, 
däremot krävs inte initialt egna lokaler 
utan medarbetarna kommer kunna 
använda de lokaler som kommunen 
redan nyttjar idag. Arbetet kommer ske 
i nära samarbete med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen samt 
Arbetslivsförvaltningen. 
(Sociala omsorgsnämnden) 

2019 Avslutas 

9 
 

Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Redovisning ska göras om 
vilka åtgärder som vidtas för 
att nå målvärdet på indikatorn 
”Personer som en 
hemtjänsttagare möter, 
antal/14 dagar (medelvärde)”. 

 
Genomfört 

Verksamheten arbetar intensivt för att 
få till en stabil grundbemanning som 
bygger på tillsvidaretjänster med 
tjänstgöring heltid för att skapa egna 
resurser (resurspass) som i första 
hand används för att täcka planerad 
frånvaro på den egna enheten, men 
även oplanerad frånvaro som 
exempelvis vid sjukdom. 
Verksamheten kommer att införa så 
kallad "hälsosam schemaläggning" 
utifrån vad forskning påtalar för risker 
utifrån hälsoaspekt. Exempelvis 
kommer så kallade rygg-mot-rygg pass 
(arbeta sen kväll och börja tidig 
morgon dagen efter) börja tas bort. 
Tvillingscheman (två medarbetare går 
omlott med varandra) har påbörjats i 
liten skala och kommer fortsätta 
implementeras i syfte att förbättra 
kontinuiteten. Verksamheten fortsätter 
att arbeta för att så hög andel av 
medarbetarna ska vara väldelegerade 
(kunna utföra olika hälso- och 
sjukvårdsinsatser på delegation från 
sjuksköterska). Saknas delegation av 
en viss insats i en hemtjänstgrupp 
behåller sjuksköterskan ansvaret att 
utföra insatsen till dess att 
hemtjänstens medarbetare har 
delegation på denna insats. Statistik 
kommer att tas fram oftare under 2020 
för att se om framtagna åtgärder ger 
förväntad effekt. 
(Vård- och äldrenämnden) 

2019 Avslutas 

Arbetet med att bryta ofrivillig 
ensamhet för äldre ska 
utvecklas. Gärna i samverkan 
med civilsamhället. 

 
Genomfört 

Seniorhälsokonsulenterna arbetar med 
uppdraget att motverka ofrivillig 
ensamhet. En nationell 
nätverkskonferens har under året 
genomförts av Vård- och 
äldrenämnden "Åldrandets möjligheter" 
där Borås tillsammans med ett 30-tal 
andra svenska kommuner utbildats 
och delat erfarenheter av att bland 
annat arbeta förebyggande för att 
motverka ofrivillig ensamhet. De öppna 
mötesplatserna försöker tillsammans 
med seniorhälsokonsulenterna att 
locka till sig fler seniorer och har 
lyckats väl under året. På de öppna 
mötesplatserna kommer dagligen ett 
antal frivilliga seniorer och hjälper till. 
(Vård- och äldrenämnden) 

2019 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Redovisning ska göras om 
vilka åtgärder som vidtas för 
att nå målvärdet på indikatorn 
”Personer som en 
hemtjänsttagare möter, 
antal/14 dagar (medelvärde)”. 

 
Genomfört 

Verksamheten arbetar intensivt för att 
få till en stabil grundbemanning som 
bygger på tillsvidaretjänster med 
tjänstgöring heltid för att skapa egna 
resurser (resurspass) som i första 
hand används för att täcka planerad 
frånvaro på den egna enheten, men 
även oplanerad frånvaro som 
exempelvis vid sjukdom. 
Verksamheten kommer att införa så 
kallad "hälsosam schemaläggning" 
utifrån vad forskning påtalar för risker 
utifrån hälsoaspekt. Exempelvis 
kommer så kallade rygg-mot-rygg pass 
(arbeta sen kväll och börja tidig 
morgon dagen efter) börja tas bort. 
Tvillingscheman (två medarbetare går 
omlott med varandra) har påbörjats i 
liten skala och kommer fortsätta 
implementeras i syfte att förbättra 
kontinuiteten. Verksamheten fortsätter 
att arbeta för att så hög andel av 
medarbetarna ska vara väldelegerade 
(kunna utföra olika hälso- och 
sjukvårdsinsatser på delegation från 
sjuksköterska). Saknas delegation av 
en viss insats i en hemtjänstgrupp 
behåller sjuksköterskan ansvaret att 
utföra insatsen till dess att 
hemtjänstens medarbetare har 
delegation på denna insats. Statistik 
kommer att tas fram oftare under 2020 
för att se om framtagna åtgärder ger 
förväntad effekt. 
(Vård- och äldrenämnden) 

2019 Avslutas 

Arbetet med att bryta ofrivillig 
ensamhet för äldre ska 
utvecklas. Gärna i samverkan 
med civilsamhället. 

 
Genomfört 

Seniorhälsokonsulenterna arbetar med 
uppdraget att motverka ofrivillig 
ensamhet. En nationell 
nätverkskonferens har under året 
genomförts av Vård- och 
äldrenämnden "Åldrandets möjligheter" 
där Borås tillsammans med ett 30-tal 
andra svenska kommuner utbildats 
och delat erfarenheter av att bland 
annat arbeta förebyggande för att 
motverka ofrivillig ensamhet. De öppna 
mötesplatserna försöker tillsammans 
med seniorhälsokonsulenterna att 
locka till sig fler seniorer och har 
lyckats väl under året. På de öppna 
mötesplatserna kommer dagligen ett 
antal frivilliga seniorer och hjälper till. 
(Vård- och äldrenämnden) 

2019 Avslutas 
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Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
Uppdrag Status 

2019 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

En översyn av ersättningen till 
friskolor med tillhörande 
fritidshem samt ersättningen till 
de fristående förskolorna ska 
göras under 2015 i syfte att 
tillse likvärdiga 
konkurrensvillkor mellan den 
kommunala skolan och de 
fristående aktörerna. 
Kommunstyrelsen ska göra en 
översyn av ersättningen till 
skolor där ersättningen följer 
de enskilda eleverna. 

 
Genomfört 

Ny resursfördelningsmodell för 
förskola, grundskola, förskoleklass 
och fritidshem beslutades av 
Kommunfullmäktige 2019-06-19. 
(Kommunstyrelsen) 

2015 Avslutas 

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. 

  
Genomfört 

Förvaltningen har under de senaste 
åren genomfört en stor 
bidragsutredning. Utredningen blev 
klar hösten 2019 och i materialet 
har införts ett bidrag med 
innebörden att föreningar i våra 
utsatta områden kan söka pengar 
för att finansiera delar av 
verksamheten. 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2019 Avslutas 

Hur man kan stötta unga med 
NPF-diagnoser 
(neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att 
deras möjlighet att delta i 
föreningslivet ökar ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Ett arbete har startat tillsammans 
med fem föreningar för att 
gemensamt söka ett projektstöd 
under tre år av Arvsfonden. Ett 
samarbete finns också med BUP, 
barn- och ungdomspsykiatriska 
enheten, på SÄS. Utgångspunkten 
har varit Borås Fältrittklubbs 
lyckosamma arbete för ungdomar 
med psykisk funktionsnedsättning. 
Tanken är att de fem föreningarna, 
som har olika inriktningar, ska 
kunna erbjuda barn och ungdomar 
ett fritidsutbud som är anpassat för 
målgruppen och på deras villkor. 
Ett mer konkret samarbete kommer 
att byggas upp tillsammans med 
elevhälsan och BUP, för att bryta 
ett negativt tillstånd och skapa 
bättre förutsättningar.  
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2019  

Möjligheten att hålla alla 
fritidsgårdar öppna sommartid 
ska utredas. 

  
Genomfört 

Sedan 2016 bedriver, med stöd av 
extra statsbidrag, fritidsgårdarna 
verksamhet under hela 
sommarlovet på Hässleholmen, 
Hulta, Norrby, Kristineberg och 
Sjöbo. I Dalsjöfors, Viskafors och 
Fristad har det under sommarlovet 
2019 bedrivits verksamhet under 
tre veckor. 
Ärendet avslutat med nämndbeslut 
2019-06-18 §101 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Genomfört 

Det pågår dialoger med flera 
föreningar om fortsatt och utökad 
samverkan. Under 2019 tecknades 
avtal med Byttorps IF, Hestra IF 
samt RF/SISU om öppen 
ungdomsverksamhet i 
Parasporthallen. 
Ärendet avslutat med nämndbeslut 
2019-06-18 §100 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

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

  
Genomfört 

Uppdraget är genomfört och 
Förskolenämnden har den 13 juni 
2019 godkänt utredningen. 
Utredningen har bilagts i 
Förskolenämndens rapport Tertial 
2 2019. 
(Förskolenämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

Förskolenämnden ska 
redovisa hur Skolverkets 
riktlinjer, för barngruppers 
storlek, ska nås. 

  
Genomfört 

Uppdraget är genomfört och 
Förskolenämnden har den 12 
december 2019 godkänt 
utredningen. Utredningen biläggs 
Årsredovisning 2019 för 
Förskolenämnden. 
(Förskolenämnden) 

2019 Avslutas 

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

  
Genomfört 

En arbetsgrupp, förskola och skola 
har utrett frågan. 
Utredningen visar att behovet av 
Fritidshem och förskola i samma 
lokaler, ur ett nyttjande- och 
verksamhetsperspektiv inte ger 
önskvärda effekter. Det 
utredningen ser är att målgruppen 
7-10 år är i behov av fritidsliknande 
aktiviteter i den miljö man normalt 
befinner sig, alltså i sitt 
skolområde. 
Åldrarna 10-18 har möjlighet till 
fritidsgård. Målgruppen 7-10 har 
ingen egentligt motsvarighet till 
fritidsaktiviteter om man inte är 
inskriven på fritidshem. Behovet är 
störst i våra socioekonomiskt mer 
utsatta områden. 
(Grundskolenämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

Det aktiva skolvalet ska följas 
upp och utvecklas under 2019. 

  
Genomfört 

Skolvalet inför läsåret 2019/2020 
har utvärderats. Utredning med 
resultat, analys och förslag till 
förändringar var ett ärende i 
Grundskolenämndens 
sammanträde i augusti. 
(Grundskolenämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

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

  
Genomfört 

Uppdraget är genomfört. Samtliga 
grundskolor har ordningsregler som 
hanterar frågan om mobiltelefoner. 
(Grundskolenämnden) 

2019 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Genomfört 

Det pågår dialoger med flera 
föreningar om fortsatt och utökad 
samverkan. Under 2019 tecknades 
avtal med Byttorps IF, Hestra IF 
samt RF/SISU om öppen 
ungdomsverksamhet i 
Parasporthallen. 
Ärendet avslutat med nämndbeslut 
2019-06-18 §100 
(Fritids- och folkhälsonämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

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

  
Genomfört 

Uppdraget är genomfört och 
Förskolenämnden har den 13 juni 
2019 godkänt utredningen. 
Utredningen har bilagts i 
Förskolenämndens rapport Tertial 
2 2019. 
(Förskolenämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

Förskolenämnden ska 
redovisa hur Skolverkets 
riktlinjer, för barngruppers 
storlek, ska nås. 

  
Genomfört 

Uppdraget är genomfört och 
Förskolenämnden har den 12 
december 2019 godkänt 
utredningen. Utredningen biläggs 
Årsredovisning 2019 för 
Förskolenämnden. 
(Förskolenämnden) 

2019 Avslutas 

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

  
Genomfört 

En arbetsgrupp, förskola och skola 
har utrett frågan. 
Utredningen visar att behovet av 
Fritidshem och förskola i samma 
lokaler, ur ett nyttjande- och 
verksamhetsperspektiv inte ger 
önskvärda effekter. Det 
utredningen ser är att målgruppen 
7-10 år är i behov av fritidsliknande 
aktiviteter i den miljö man normalt 
befinner sig, alltså i sitt 
skolområde. 
Åldrarna 10-18 har möjlighet till 
fritidsgård. Målgruppen 7-10 har 
ingen egentligt motsvarighet till 
fritidsaktiviteter om man inte är 
inskriven på fritidshem. Behovet är 
störst i våra socioekonomiskt mer 
utsatta områden. 
(Grundskolenämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

Det aktiva skolvalet ska följas 
upp och utvecklas under 2019. 

  
Genomfört 

Skolvalet inför läsåret 2019/2020 
har utvärderats. Utredning med 
resultat, analys och förslag till 
förändringar var ett ärende i 
Grundskolenämndens 
sammanträde i augusti. 
(Grundskolenämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

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

  
Genomfört 

Uppdraget är genomfört. Samtliga 
grundskolor har ordningsregler som 
hanterar frågan om mobiltelefoner. 
(Grundskolenämnden) 

2019 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Förskoleklass ska erbjuda 
utökat språkstöd i svenska. 

  
Genomfört 

Drygt 70 elever får utökat stöd. Det 
är en höjning med ca 40% mot 
tidigare. 
Eleverna får anpassat stöd utifrån 
individuella behov som klassläraren 
har identifierat. Klasslärare och 
studiehandledare planerar och 
genomför insatserna/ 
undervisningen, samt utvärderar 
insatserna fyra gånger under 
läsåret. 
Exempel på stöd kan vara att 
utveckla elevers förförståelse och 
kunskaper kring svenska begrepp 
och ord, så att eleverna bättre kan 
tillgodogöra sig den ordinarie 
undervisningen i klassrummet. 
Effekterna av insatser i de tidigare 
skolåren lyfts som en 
framgångsfaktor av aktuell 
forskning. 
(Grundskolenämnden) 

2019 Avslutas 

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

  
Genomfört 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen har 
inom ramen för ett av de, för 
förvaltningen gemensamma, 
utvecklingsområdena "Framtidens 
lärande" särskilt lyft fram 
samverkan med näringsliv och 
högskola som ett område att arbeta 
vidare med. Under läsåret 19/20 
kommer en arbetsgrupp att arbeta 
vidare med att ta fram förslag på 
hur kommunikationen med 
näringsliv och högskola kan 
stärkas. Särskilt fokus kommer att 
ligga på att förstärka: 

• Bilden av skolan – stärka 
förtroendet för skolan. 

• Bilden av eleven – värdet 
av att möta och förstå 
framtidens 
arbetskraft/studenter. 

Uppdraget redovisades till nämnd 
2019-10-01. 
(Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

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

  
Genomfört 

Elever med långt avstånd till 
busshållplats har möjlighet att söka 
resebidrag som handläggs av 
förvaltningen. Uppdraget 
redovisades till nämnd 2019-10-01. 
(Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

Behovet av en 
resursfördelningsmodell för 
gymnasieskolan ska utredas. 

  
Genomfört 

Inför budget 2020 ska 
resursfördelningsmodellen justeras 
för att skapa en tydligare koppling 
till eleverna och måluppfyllelse. 
Uppdraget redovisades till nämnd 
2019-10-01. 
(Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 
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Företagande växer genom samverkan 
Uppdrag Status 

2019 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras ta 
fram en etableringspolicy. 

 
Delvis  
genomfört 

Avvaktar politiskt beslut. 
(Kommunstyrelsen) 

2017 Avslutas  
Fastställd av KF  
2020-02-20  

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

  
Genomfört 

Genomfört: 
Riktlinjer för alkoholservering har 
reviderats så att servering som 
längst medges till klockan 02:30. 
(Miljö- och konsumentnämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 1 

 

Livskraftig stadskärna 
Uppdrag Status 

2019 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras att 
ta fram en förtätningsstrategi 
som ett tillägg till 
översiktsplanen. I strategin ska 
bland annat ingå en 
konkretisering av vad som 
krävs för att nå upp till 
visionens mål om tredubblat 
invånarantal i stadskärnan till 
2025, vilka gröna lungor som 
behöver värnas särskilt, en 
inventering av lufttomter samt 
förslag på lokalisering av 
framtida höga hus. 

 
Genomfört 

Utbyggnadsstrategin, som antogs i 
mars 2019, innehåller en strategi 
för förtätning. Uppdraget är slutfört. 
(Kommunstyrelsen) 

2015 Avslutas 

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

Delvis 
 genomfört 

Den strategiska planen för 
Tosseryd, Frufällan och Sparsör 
kan ses som ett exempel på en 
utbyggnadsplan för ny bebyggelse 
norr om centralorten Borås. Övriga 
stråk återstår. 
(Kommunstyrelsen) 

2017  

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag, i samverkan med 
berörda nämnder, att under 
2018 fastställa en plats och 
starta miljöutredning för ett 
samlat skyttecentrum i Borås 

 
Genomfört 

Kommunfullmäktige har fastställt 
förslaget om samlokalisering av 
nytt skyttecenter vid 
Ängen/Kranshult. Fritids- och 
Folkhälsonämnden fick i uppdrag 
att vara kontakt för Skyttealliansen i 
det fortsatta arbetet. 
(Kommunstyrelsen) 

2018 Avslutas 

Ett förslag för utveckling av 
Stora torget ska tas fram.  

Ej genomfört 

I ett första steg ska inblandade 
förvaltningar och privata aktörer 
hitta ett arbetssätt kring 
utvecklingen av Stora Torget. När 
ramarna kring arbetet är satta kan 
ett gemensamt förslag arbetas 
fram. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  
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Företagande växer genom samverkan 
Uppdrag Status 

2019 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras ta 
fram en etableringspolicy. 

 
Delvis  
genomfört 

Avvaktar politiskt beslut. 
(Kommunstyrelsen) 

2017 Avslutas  
Fastställd av KF  
2020-02-20  

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

  
Genomfört 

Genomfört: 
Riktlinjer för alkoholservering har 
reviderats så att servering som 
längst medges till klockan 02:30. 
(Miljö- och konsumentnämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 1 

 

Livskraftig stadskärna 
Uppdrag Status 

2019 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen uppdras att 
ta fram en förtätningsstrategi 
som ett tillägg till 
översiktsplanen. I strategin ska 
bland annat ingå en 
konkretisering av vad som 
krävs för att nå upp till 
visionens mål om tredubblat 
invånarantal i stadskärnan till 
2025, vilka gröna lungor som 
behöver värnas särskilt, en 
inventering av lufttomter samt 
förslag på lokalisering av 
framtida höga hus. 

 
Genomfört 

Utbyggnadsstrategin, som antogs i 
mars 2019, innehåller en strategi 
för förtätning. Uppdraget är slutfört. 
(Kommunstyrelsen) 

2015 Avslutas 

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

Delvis 
 genomfört 

Den strategiska planen för 
Tosseryd, Frufällan och Sparsör 
kan ses som ett exempel på en 
utbyggnadsplan för ny bebyggelse 
norr om centralorten Borås. Övriga 
stråk återstår. 
(Kommunstyrelsen) 

2017  

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag, i samverkan med 
berörda nämnder, att under 
2018 fastställa en plats och 
starta miljöutredning för ett 
samlat skyttecentrum i Borås 

 
Genomfört 

Kommunfullmäktige har fastställt 
förslaget om samlokalisering av 
nytt skyttecenter vid 
Ängen/Kranshult. Fritids- och 
Folkhälsonämnden fick i uppdrag 
att vara kontakt för Skyttealliansen i 
det fortsatta arbetet. 
(Kommunstyrelsen) 

2018 Avslutas 

Ett förslag för utveckling av 
Stora torget ska tas fram.  

Ej genomfört 

I ett första steg ska inblandade 
förvaltningar och privata aktörer 
hitta ett arbetssätt kring 
utvecklingen av Stora Torget. När 
ramarna kring arbetet är satta kan 
ett gemensamt förslag arbetas 
fram. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

  
Genomfört 

Sedan upphandlingen av 
parkeringsledningssystem avbröts 
efter överklagande 2017 har Borås 
kommuns Parkerings AB omarbetat 
upphandlingsunderlaget och 
förnyad upphandling pågår för 
närvarande. Tekniska förvaltningen 
har deltagit i framtagandet av 
underlaget och kommer att 
medverka vid införandet inom 
ramen för nämndens 
väghållningsansvar. Ansvaret för 
införandet åvilar Borås kommuns 
Parkerings AB varför Tekniska 
nämnden anser att uppdraget 
fullföljts så långt som nämndens 
ansvar sträcker sig. 
(Tekniska nämnden) 

2015 Avslutas för den del 
som avser Tekniska 
nämnden 

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

Delvis  
genomfört 

Upphandling av 
parkeringsledningssystem är inom 
kort klar och upphandlingen har 
genomförts i samverkan med 
Tekniska förvaltningen. Införandet 
kommer att ske genom samverkan 
med miljö och tekniska 
förvaltningen i en projektgrupp. 
Planen är att de första skyltarna 
ska vara på plats före sommaren. 
(Kommunala bolag) 

2015  

15 
 

Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Tekniska nämnden får i 
uppdrag att under 2018 ta fram 
en åtgärdsplan för 
trygghetsskapande åtgärder i 
parker, gångstråk och 
gångtunnlar 

  
Genomfört 

Inom ramen för projektet Unga 
kommunutvecklare undersöktes 
2018 människors känsla av 
trygghet i parker och gångtunnlar. 
Arbetet utfördes i enkätform och 
intervjuer på plats. Resultatet 
presenterades muntligt och 
skriftligt.  Åtgärdsförslagen har, 
tillsammans med önskemål som 
framkommit vid 
trygghetsvandringar, under året 
bearbetats av Tekniska 
förvaltningen för utförande av 
lämpliga åtgärder. Exempel: 
Gångstråket mellan Magasinsgatan 
och Norrby Långgata 
kompletterades med belysning mot 
skogsdungen mellan gångvägen 
och Viskan. I Stadsparken har 
isytan fått en beläggning med 
konstgräs som gör att ytan blir 
tillgänglig även under de månader 
som den inte används för skridskor. 
I Fjärdingsparken har satsningar 
gjorts på ny belysning från 
Fjärdingsskolan till 
hundrastplatsen, även 
kompletterande slyröjningar har 
genomförts. 
Trygghetsvandringen på 
Kristineberg under 2018 
resulterade i utbyte av belysning i 
tunneln under Lars Kaggsgatan. 
Även tunneln vid Kraftverksliden 
vid riksväg 40 åtgärdades ur 
trygghetssynpunkt med ny 
belysning och slyröjning. Ny 
belysning i Kvarnbergsparken 
utmed Vedensgatan anlades 
utmed gång- och cykelvägen.  
(Tekniska nämnden) 

2018 Avslutas 

Tekniska nämnden ska i 
samarbete med 
Kulturnämnden utreda hur en 
allmän upprustning/utveckling 
av Annelundsparken kan ske, 
där det gröna i området värnas 
i relation till kulturen – 
växtligheten ska vara i fokus. 

  
Genomfört 

Arbetet med att utveckla 
Annelundsparken fortgår. Under 
2019 har fokus legat på parkvägar 
då standarden tidigare varit låg. En 
anslutning upp till Lekfortet har 
asfalterats och större delen av 
grusvägarna inne i parken har 
justerats och slitlagret 
kompletterats. Ett nytt avtal har 
tecknats med en leverantör av 
mindre flyttbara offentliga toaletter, 
en sådan har installerats vid 
Lekfortet. 
Under våren 2020 kommer arbeten 
med att förbättra parkens entréer 
och stärka tryggheten att påbörjas. 
Upprustning av entrén mot 
Nyckelbergsrondellen samt nya 
staket vid Pionterrassen är 
planerade att genomföras.   
(Tekniska nämnden) 

2019 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Tekniska nämnden får i 
uppdrag att under 2018 ta fram 
en åtgärdsplan för 
trygghetsskapande åtgärder i 
parker, gångstråk och 
gångtunnlar 

  
Genomfört 

Inom ramen för projektet Unga 
kommunutvecklare undersöktes 
2018 människors känsla av 
trygghet i parker och gångtunnlar. 
Arbetet utfördes i enkätform och 
intervjuer på plats. Resultatet 
presenterades muntligt och 
skriftligt.  Åtgärdsförslagen har, 
tillsammans med önskemål som 
framkommit vid 
trygghetsvandringar, under året 
bearbetats av Tekniska 
förvaltningen för utförande av 
lämpliga åtgärder. Exempel: 
Gångstråket mellan Magasinsgatan 
och Norrby Långgata 
kompletterades med belysning mot 
skogsdungen mellan gångvägen 
och Viskan. I Stadsparken har 
isytan fått en beläggning med 
konstgräs som gör att ytan blir 
tillgänglig även under de månader 
som den inte används för skridskor. 
I Fjärdingsparken har satsningar 
gjorts på ny belysning från 
Fjärdingsskolan till 
hundrastplatsen, även 
kompletterande slyröjningar har 
genomförts. 
Trygghetsvandringen på 
Kristineberg under 2018 
resulterade i utbyte av belysning i 
tunneln under Lars Kaggsgatan. 
Även tunneln vid Kraftverksliden 
vid riksväg 40 åtgärdades ur 
trygghetssynpunkt med ny 
belysning och slyröjning. Ny 
belysning i Kvarnbergsparken 
utmed Vedensgatan anlades 
utmed gång- och cykelvägen.  
(Tekniska nämnden) 

2018 Avslutas 

Tekniska nämnden ska i 
samarbete med 
Kulturnämnden utreda hur en 
allmän upprustning/utveckling 
av Annelundsparken kan ske, 
där det gröna i området värnas 
i relation till kulturen – 
växtligheten ska vara i fokus. 

  
Genomfört 

Arbetet med att utveckla 
Annelundsparken fortgår. Under 
2019 har fokus legat på parkvägar 
då standarden tidigare varit låg. En 
anslutning upp till Lekfortet har 
asfalterats och större delen av 
grusvägarna inne i parken har 
justerats och slitlagret 
kompletterats. Ett nytt avtal har 
tecknats med en leverantör av 
mindre flyttbara offentliga toaletter, 
en sådan har installerats vid 
Lekfortet. 
Under våren 2020 kommer arbeten 
med att förbättra parkens entréer 
och stärka tryggheten att påbörjas. 
Upprustning av entrén mot 
Nyckelbergsrondellen samt nya 
staket vid Pionterrassen är 
planerade att genomföras.   
(Tekniska nämnden) 

2019 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Förutsättningar för att skapa 
en skulpturpark i 
Annelundsparken ska utredas 
av Kulturnämnden i samarbete 
med Tekniska nämnden, där 
det gröna i området värnas i 
relation till kulturen – 
växtligheten ska vara i fokus. 

  
Genomfört 

Kulturförvaltningen har tillsammans 
med Tekniska förvaltningen gjort 
en utredning om Annelundsparkens 
förutsättningar att fungera som en 
skulpturpark. 
(Kulturnämnden) 

2019 Avslutas 
Utredningen 
behandlad i 
samband med 
tertialuppföljning 2 

 

Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 
Uppdrag Status 

2019 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
 genomfört 

Inväntar ytterligare politiska 
direktiv. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

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

 Delvis 
 genomfört 

KS (genom Mark- och exploatering) 
utreder huvudmannaskapsfrågan 
utifrån tidigare gjord utredning. 
Tidigare utredning som troligen 
hänvisas till, 2017-00423, har inte 
beslutats om. Uppdraget torde 
därför innebära att först utreda och 
besluta om tidigare uppdrag, för att 
ha det som utgångspunkt för 2019 
års uppdrag. Nya uppdraget ska 
sen göras i samråd med TN samt i 
dialog med vägföreningar, 
samfälligheter och ev Trafikverket. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

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

 
Genomfört 

Distributionscentralen är i bruk och 
leveranser av livsmedel har 
transporterats via den till Borås 
Stads enheter sedan 2019-05-02. 
(Kommunstyrelsen) 

2016 Avslutas 

 

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
Uppdrag Status 

2019 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att under 2015 utreda 
”framtidens kollektivtrafik” och 
att ta ett helhetsgrepp om den 
långsiktiga trafikplaneringen 
som är påbörjad och infogad i 
en trafikstrategisk utredning. 

 Delvis  
genomfört 

Handlingsplan 2025 för Borås 
Stadstrafik antogs i 
Kommunstyrelsen den 30 
september 2019. Handlingsplanen 
är också antagen av Västtrafik 
under 2019. 
(Kommunstyrelsen) 

2015 Avslutas pågående 
arbete 

Kommunstyrelsen får i 
uppdrag att ta fram en 
cykelstrategi. 

 Delvis 
 genomfört 

Remiss kommer ske vid årsskiftet 
2019/2020 och bör kunna antas 
under 2020. 
(Kommunstyrelsen) 

2017  

17 
 

Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Delvis 
genomfört 

Diskussioner pågår kring 
omfattning av tillköp. 
(Kommunstyrelsen) 

2017  

Utveckling och förbättring av 
närtrafiken på landsbygden 
ska utredas. 

 Delvis 
 genomfört 

Diskussioner pågår om 
uppdragets omfattning och art. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

Hur hållbar mobilitet bäst kan 
uppnås ska utredas.  Delvis 

 genomfört 

Arbetet avvaktar utvecklingen av 
resultat från Trafikplanen, vilken 
är under pågående arbete. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

Kommunstyrelsen ska utreda 
införandet av anropsstyrd 
kollektivtrafik, så kallad 
närtrafik, även på helger. 

 Delvis  
genomfört 

Diskussioner pågår om 
uppdragets omfattning och art. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

Lokalförsörjningsförvaltningen 
ska åt alla förvaltningar 
inventera möjligheten att 
erbjuda inomhusparkering för 
anställdas cyklar, och även 
möjlighet att erbjuda 
elcykelladdning. 

  
Genomfört 

Lokalförsörjningsförvaltningen har 
gått igenom nuläget och 
konstaterar att det saknas 
inomhusparkering på de flesta 
fastigheterna. Att tillskapa 
parkering och 
laddningsmöjligheter inom 
befintliga fastigheter kan vara 
möjligt på enskilda fastigheter. I 
Stadshuskvarteren där flera 
förvaltningar huserar finns 
invändig parkering men inte i 
erforderlig omfattning. På 
marknaden finns utvändiga 
cykelgarage och detta kan vara en 
lösning. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 

2018 Avslutas 

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

  
Genomfört 

I maj 2018 startades ett 
pilotprojekt för uthyrning av 40 
cyklar och 10 elcyklar med 
placering vid Resecentrum. 
Projektet genomfördes 
tillsammans med Västtrafik och 
var kopplat till kollektivtrafiken och 
i första hand arbetspendling. 
Under hösten 2018 bedömde 
Västtrafik att projektet inte slagit 
tillräckligt väl ut för att få en 
fortsättning. De 40 cyklar som 
Västtrafik varit med och 
finansierat avvecklades. 
Elcyklarna som var kvar 
hanterades av Tekniska nämnden 
men när merparten av cyklarna 
blev stulna valde nämnden att 
avveckla hyrcykelprojektet. 
(Tekniska nämnden) 

2016 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Delvis 
genomfört 

Diskussioner pågår kring 
omfattning av tillköp. 
(Kommunstyrelsen) 

2017  

Utveckling och förbättring av 
närtrafiken på landsbygden 
ska utredas. 

 Delvis 
 genomfört 

Diskussioner pågår om 
uppdragets omfattning och art. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

Hur hållbar mobilitet bäst kan 
uppnås ska utredas.  Delvis 

 genomfört 

Arbetet avvaktar utvecklingen av 
resultat från Trafikplanen, vilken 
är under pågående arbete. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

Kommunstyrelsen ska utreda 
införandet av anropsstyrd 
kollektivtrafik, så kallad 
närtrafik, även på helger. 

 Delvis  
genomfört 

Diskussioner pågår om 
uppdragets omfattning och art. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

Lokalförsörjningsförvaltningen 
ska åt alla förvaltningar 
inventera möjligheten att 
erbjuda inomhusparkering för 
anställdas cyklar, och även 
möjlighet att erbjuda 
elcykelladdning. 

  
Genomfört 

Lokalförsörjningsförvaltningen har 
gått igenom nuläget och 
konstaterar att det saknas 
inomhusparkering på de flesta 
fastigheterna. Att tillskapa 
parkering och 
laddningsmöjligheter inom 
befintliga fastigheter kan vara 
möjligt på enskilda fastigheter. I 
Stadshuskvarteren där flera 
förvaltningar huserar finns 
invändig parkering men inte i 
erforderlig omfattning. På 
marknaden finns utvändiga 
cykelgarage och detta kan vara en 
lösning. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 

2018 Avslutas 

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

  
Genomfört 

I maj 2018 startades ett 
pilotprojekt för uthyrning av 40 
cyklar och 10 elcyklar med 
placering vid Resecentrum. 
Projektet genomfördes 
tillsammans med Västtrafik och 
var kopplat till kollektivtrafiken och 
i första hand arbetspendling. 
Under hösten 2018 bedömde 
Västtrafik att projektet inte slagit 
tillräckligt väl ut för att få en 
fortsättning. De 40 cyklar som 
Västtrafik varit med och 
finansierat avvecklades. 
Elcyklarna som var kvar 
hanterades av Tekniska nämnden 
men när merparten av cyklarna 
blev stulna valde nämnden att 
avveckla hyrcykelprojektet. 
(Tekniska nämnden) 

2016 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Tekniska nämnden får i 
uppdrag att förse några platser 
i centrala staden med 
möjlighet att ladda elcyklar och 
elmopeder. 

  
Genomfört 

I cykelgaraget vid Resecentrum 
finns möjlighet att ladda elcyklar. 
Inom ramen för gällande 
reklamavtal med Clear Channel 
har Tekniska nämnden i samband 
med utbyggnad av cykelbana 
längs Stationsgatan anlagt 
ytterligare väderskyddade 
cykelparkeringar med möjlighet att 
ladda elcyklar. 
Under 2020 kommer sista 
enheten av totalt tre 
väderskyddade cykelparkeringar 
med laddmöjlighet att placeras ut. 
(Tekniska nämnden) 

2017 Avslutas 

Elparkeringsplatser ska finnas 
även på gatumark  

Genomfört 
Elparkeringsplatser på gatumark 
har under 2019 anlagts på 
Dalhemsplatsen. 
Ytterligare laddplatser kommer att 
anläggas vid Borås Djurpark. 
Utbyggnaden kommer Borås 
kommuns Parkerings AB att 
ansvara för. 
(Tekniska nämnden) 

2018 Avslutas 

 

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
Uppdrag Status 

2019 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 Delvis 
genomfört 

Färdigställande av heltäckande 
underlag kring landskapskaraktärer 
inväntas från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
En indelning av 
landskapskaraktärer finns inritad i 
QGIS, men den ska kompletteras. 
Det insamlade 
inventeringsmaterialet från 
fältinventering och ortsråd ska 
färdigställas och digitaliseras samt 
infogas i Intramap. Inventeringen 
av upplevda värden är inte 
kommuntäckande och kan 
kompletteras. Komplettering av 
vardagskartläggningen kan ske 
parallellt med arbetet med 
vindbruksplan. 
Bullerstörande verksamheter 
(vägar, järnvägar, verksamheter) 
finns inlagda i Intramap och utgör 
underlag kring var det kan finnas 
tysta områden. 
(Kommunstyrelsen) 

2015  

En utredning om att minska 
användningen av 
engångsartiklar ska 
genomföras 

 Delvis 
 genomfört 

Utredningen pågår och redan idag 
byts engångsartiklar i plast ut mot 
mer miljövänliga alternativ i olika 
upphandlingar, exempelvis i 
upphandlingen av Hygien- och 
städprodukter. 
(Kommunstyrelsen) 

2018  
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kostorganisationen ska i 
lämpliga verksamheter, till 
exempel 
gymnasierestauranger och 
stadens offentliga serveringar 
och restauranger, pröva att 
redovisa klimatpåverkan per 
portion offentligt i menyn. 

 Delvis 
 genomfört 

Uppdraget är noga förberett och en 
pilot kommer att genomföras under 
våren 2020. 
Viskastrandsgymnasiet och 
Särlaskolan är utvalda och ett 
kommunikationsmaterial är 
framtaget. Materialet beskriver 
varför det är bra med klimatsmarta 
val, hur Co2-ekvivalenter beräknas 
och vilka värden en maträtt max får 
ha för att få bli kallad ett 
klimatsmart val. 
(Kommunstyrelsen) 

2018  

En koldioxidbudget för Borås 
Stad ska tas fram.  

Genomfört 

Koldioxidbudgeten antogs i 
Kommunfullmäktige november 
2019. Den kommer att styra 
utformningen av Energi- och 
klimatstrategin. 
(Kommunstyrelsen) 

2019 Avslutas 

Lokalförsörjningsnämnden ges 
i uppdrag att utreda vilka 
fastigheter i kommunens 
befintliga bestånd som lämpar 
sig för installation av solceller. 

 Delvis 
genomfört 

För att kunna göra denna 
bedömning krävs ett omfattande 
arbete där flera förutsättningar 
måste undersökas. Vi arbetar efter 
kriterierna elförbrukning, 
fastighetens placering 
(väderstreck) och hållbarhet i 
takkonstruktionen. 
Arbetet har påbörjats och kommer 
att fortsätta under 2020. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 

2019  

Borås Energi och Miljö ska ta 
initiativ till en samägd 
solcellsanläggning, där såväl 
företag, föreningar och 
privatpersoner ska kunna köpa 
andelar. Detta skall förtydligas 
som en förändring i bolagets 
ägardirektiv och fastställas på 
bolagsstämma. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen har under året 
haft dialog med Borås Energi och 
Miljö AB avseende uppdragets 
inriktning och arbete har därefter 
påbörjats av bolaget. En utredning 
ska göras med förutsättning att 
bolaget tillåts bedriva elhandel mot 
slutkund och därmed starta en 
ekonomisk förening som investerar 
i en andelsägd anläggning där 
andelsägarna är elkunder hos 
Borås Energi och Miljö. 
(Kommunala bolag) 

2018  

 

Ekonomi och egen organisation 
Uppdrag Status 

2019 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen ansvarar för 
att Saltemads 
campingverksamhet säljs 
alternativt läggas ut på 
entreprenad under 2015. 
Marken ska ej säljas. 

 
Ej genomfört 

Ärendet ligger för politisk 
beredning.  
(Kommunstyrelsen) 

2015 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kostorganisationen ska i 
lämpliga verksamheter, till 
exempel 
gymnasierestauranger och 
stadens offentliga serveringar 
och restauranger, pröva att 
redovisa klimatpåverkan per 
portion offentligt i menyn. 

 Delvis 
 genomfört 

Uppdraget är noga förberett och en 
pilot kommer att genomföras under 
våren 2020. 
Viskastrandsgymnasiet och 
Särlaskolan är utvalda och ett 
kommunikationsmaterial är 
framtaget. Materialet beskriver 
varför det är bra med klimatsmarta 
val, hur Co2-ekvivalenter beräknas 
och vilka värden en maträtt max får 
ha för att få bli kallad ett 
klimatsmart val. 
(Kommunstyrelsen) 

2018  

En koldioxidbudget för Borås 
Stad ska tas fram.  

Genomfört 

Koldioxidbudgeten antogs i 
Kommunfullmäktige november 
2019. Den kommer att styra 
utformningen av Energi- och 
klimatstrategin. 
(Kommunstyrelsen) 

2019 Avslutas 

Lokalförsörjningsnämnden ges 
i uppdrag att utreda vilka 
fastigheter i kommunens 
befintliga bestånd som lämpar 
sig för installation av solceller. 

 Delvis 
genomfört 

För att kunna göra denna 
bedömning krävs ett omfattande 
arbete där flera förutsättningar 
måste undersökas. Vi arbetar efter 
kriterierna elförbrukning, 
fastighetens placering 
(väderstreck) och hållbarhet i 
takkonstruktionen. 
Arbetet har påbörjats och kommer 
att fortsätta under 2020. 
(Lokalförsörjningsnämnden) 

2019  

Borås Energi och Miljö ska ta 
initiativ till en samägd 
solcellsanläggning, där såväl 
företag, föreningar och 
privatpersoner ska kunna köpa 
andelar. Detta skall förtydligas 
som en förändring i bolagets 
ägardirektiv och fastställas på 
bolagsstämma. 

 Delvis 
genomfört 

Kommunstyrelsen har under året 
haft dialog med Borås Energi och 
Miljö AB avseende uppdragets 
inriktning och arbete har därefter 
påbörjats av bolaget. En utredning 
ska göras med förutsättning att 
bolaget tillåts bedriva elhandel mot 
slutkund och därmed starta en 
ekonomisk förening som investerar 
i en andelsägd anläggning där 
andelsägarna är elkunder hos 
Borås Energi och Miljö. 
(Kommunala bolag) 

2018  

 

Ekonomi och egen organisation 
Uppdrag Status 

2019 
Kommentar År som 

uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen ansvarar för 
att Saltemads 
campingverksamhet säljs 
alternativt läggas ut på 
entreprenad under 2015. 
Marken ska ej säljas. 

 
Ej genomfört 

Ärendet ligger för politisk 
beredning.  
(Kommunstyrelsen) 

2015 Avslutas 
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

Kommunstyrelsen ska utreda 
om driften av Stadsparksbadet 
lämpligare kan ske på 
entreprenad. 

 Delvis 
 genomfört 

Förutsättningen är kommersiell 
verksamhet utan subvention och 
med rimlig prissättning. Med 
verksamhetens nuvarande 
finansieringsgrad behöver 
prisnivåerna ökas med ca 60-65% 
allt annat oförändrat. 
(Kommunstyrelsen) 

2015 Avslutas  
Behandlades i KF  
2020-02-20 

Kommunstyrelsen uppdras att 
utreda förutsättningarna för att 
införa utmaningsrätt i lämpliga 
verksamheter senast 
halvårsskiftet 2016. 

 Delvis 
 genomfört 

Ärendet har redovisats för 
Kommunstyrelsen 2018 och blev 
då återremitterat. Beredning pågår. 
(Kommunstyrelsen) 

2015  

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

 Delvis 
 genomfört 

I Borås Stad har ett omfattande 
utbildningsprogram för chefer tagits 
fram, Systematiskt 
chefsutvecklingsprogram. Många 
delar av programmet riktar sig till 
samtliga chefer, medan vissa delar 
riktar sig framförallt till den som är 
ny som chef i Borås Stad eller chef 
för första gången. Planen förväntas 
vara helt färdigställd och 
presenterad i KS andra halvåret 
2020. 
(Kommunstyrelsen) 

2019  

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

 Delvis 
 genomfört 

Försök att använda provision i olika 
upphandlingar för att fördela 
kostnaderna och nyttorna pågår. 
Provision finns idag introducerat i 
några avtal och utvärdering av 
resultatet kommer ske under 
avtalstiden. 
(Kommunstyrelsen) 

2017  

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

 Delvis 
 genomfört 

En ny debiteringsmodell för 
Koncerninköps långsiktiga 
finansiering testas. Modellen är 
tänkt att säkerställa den organiska 
tillväxten och utvecklingen med rätt 
bestyckning av roller som behövs. I 
arbetet beaktas även hur 
vinsthemtagning kan ske utifrån 
avtalstrohet och nya ramavtal, för 
vilket det har upphandlats ett 
inköpsanalyssystem. Systemet 
testas i nuläget av ekonomer på 
olika förvaltningar. 
(Kommunstyrelsen) 

2015  
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Ej genomfört 

Arbetet pågår och samtal förs med 
Arbetslivsförvaltningen som har en 
övergripande kalkyl över sina 
behov för att kunna driva en 
förmedling av inventarier och ser 
över sina förutsättningar. Även 
arbetet med att skapa en policy 
pågår. Koncerninköp har tilldelats 
medel i budget 2020 för att 
finansiera en projektanställning 
gällande uppdraget. 
(Kommunstyrelsen) 

2016  
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Uppdrag Status 
2019 

Kommentar År som 
uppdraget 
startar 

Avsluta 

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

 
Ej genomfört 

Arbetet pågår och samtal förs med 
Arbetslivsförvaltningen som har en 
övergripande kalkyl över sina 
behov för att kunna driva en 
förmedling av inventarier och ser 
över sina förutsättningar. Även 
arbetet med att skapa en policy 
pågår. Koncerninköp har tilldelats 
medel i budget 2020 för att 
finansiera en projektanställning 
gällande uppdraget. 
(Kommunstyrelsen) 

2016  
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Lista över uppdrag och ärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2019 

Utredningar i samband med uppdrag 
 
2019-00039 (Årsredovisning) 
Förskolenämnden ska redovisa hur Skolverkets riktlinjer, för barngruppers storlek, ska nås. 
 
2019-00818  (Tertial 2)  
Samverkan mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola ska utvecklas under 2019 

2019-00818  (Tertial 2) 
Elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik ska utredas 

2019-00818  (Tertial 2) 
Behovet av en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan ska utredas 
 

 

Övriga ärenden 

2019-01072 Fritids- och folkhälsonämnden: Stadsparksbadet – kompensation för stängd period 

2019-00037 (Nämndbudget 2020) Ansökan om ianspråktagande av ackumulerat resultat 2020 från 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

2019-00563 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Fördjupad analys av skolskjutskostnaderna 
inkluderat personalkostnader. 
 
 
 
Lista över uppdrag som behandlades i samband med tertialuppföljning 1 och 2 2019 

Utredningar i samband med uppdrag 
 
Dnr 2019-00137 
Nya riktlinjer för alkoholservering 
 
2019-00629   
Utredning om 30 timmar i veckan för barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa. 

2019-00600  
Uppföljning av uppdraget att utreda förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i 
prostitution. 

2019-00611  
Skrivelse om Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader - en strategisk flerårsplan med 
utvecklingsåtgärder från  Kulturnämnden 

2019-00576  
Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken, redovisning av budgetuppdrag från 
Tekniska nämnden 

2019-00640  
Fritids- och folkhälsonämndens beslut om möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid ska 
utredas 
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Lista över uppdrag och ärenden som behandlas i samband med årsredovisning 2019 

Utredningar i samband med uppdrag 
 
2019-00039 (Årsredovisning) 
Förskolenämnden ska redovisa hur Skolverkets riktlinjer, för barngruppers storlek, ska nås. 
 
2019-00818  (Tertial 2)  
Samverkan mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola ska utvecklas under 2019 

2019-00818  (Tertial 2) 
Elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik ska utredas 

2019-00818  (Tertial 2) 
Behovet av en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan ska utredas 
 

 

Övriga ärenden 

2019-01072 Fritids- och folkhälsonämnden: Stadsparksbadet – kompensation för stängd period 

2019-00037 (Nämndbudget 2020) Ansökan om ianspråktagande av ackumulerat resultat 2020 från 
Samhällsbyggnadsnämnden.  

2019-00563 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Fördjupad analys av skolskjutskostnaderna 
inkluderat personalkostnader. 
 
 
 
Lista över uppdrag som behandlades i samband med tertialuppföljning 1 och 2 2019 

Utredningar i samband med uppdrag 
 
Dnr 2019-00137 
Nya riktlinjer för alkoholservering 
 
2019-00629   
Utredning om 30 timmar i veckan för barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa. 

2019-00600  
Uppföljning av uppdraget att utreda förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i 
prostitution. 

2019-00611  
Skrivelse om Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader - en strategisk flerårsplan med 
utvecklingsåtgärder från  Kulturnämnden 

2019-00576  
Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken, redovisning av budgetuppdrag från 
Tekniska nämnden 

2019-00640  
Fritids- och folkhälsonämndens beslut om möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid ska 
utredas 

2019-00639  
Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna fritidsgårdar kan starta 

2019-00154  
PM Utred möjligheterna att använda trygghetsvakter.  
 
2019-00818  
Samverkan mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola ska utvecklas under 2019 

2019-00818  
Elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik ska utredas 

2019-00818  
Behovet av en resursfördelningsmodell för gymnasieskolan ska utredas 
 
2019-00818  
Fritidshem och öppen förskola i samma lokaler som Kulturskolan Simonsland ska utredas  
 
2019-00818  
Det aktiva skolvalet ska följas upp och utvecklas under 2019  
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Utredning avseende hur Skolverkets 
riktmärke för barngruppers storlek ska 
nås 

 
 

Borås Stad 
Datum 
2019-11-26 

      
      

Sida 
2(13) 

 

Utredning avseende hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska nås 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2019 att ge Förskolenämnden i 
uppdrag att redovisa hur Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek ska nås. 
Förskolenämnden har i denna utredning valt att använda termen riktmärke 
istället för riktlinjer i enlighet med uppdraget, detta då Skolverket använder 
terminologin riktmärke. Skolverkets riktmärke för gruppstorlek för barn som är 
1-3 år är 6-12 barn och för barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn.1  

Utredningen visar att det behövs en uppdelning i ytterligare 52 barngrupper och 
ytmässigt behöver plats beredas för ytterligare 9 avdelningar för att möjliggöra 
adekvat uppdelning av barngrupperna i enlighet med Skolverkets riktmärke. 
Därutöver skulle fler pedagoger, närmare 86 årsarbetare, krävas för att 
barngrupperna skulle kunna delas upp och på så vis utgöras av färre antal barn 
per barngrupp.  

Bland de förskolor som ej erhållit statsbidrag når enbart 25 % av hemvisterna 
Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek. Av de förskolor som har 
statsbidrag har 75 % av hemvisterna kunnat delas så att Skolverkets riktmärken 
kring barngruppers storlek nås. Trots att dessa förskolor på enhetsnivå minskat 
barngruppernas storlek så har inte alla hemvister kunnat minskas fullt ut så att 
Skolverkets riktmärke nås. 

Under våren 2019 nådde Förskolenämnden inte Skolverkets riktmärken för 
barngruppernas storlek även om statsbidrag inkluderades. En utmaning som 
utredningen pekar på är den osäkerhet som finns i och med statsbidraget då det 
inte går att säga vilken nivå som kommer att erhållas från år till år. Det är heller 
inte alla förskolor som erhåller statsbidrag, något som bidrar till ojämlika 
förutsättningar för förskolorna att kunna dela upp sina barngrupper. Den nivå 
av statsbidrag som Förskolenämnden erhöll för läsåret 2018/2019 möjliggjorde 
att barngrupperna kunde delas upp ytterligare i 71 fler grupper under våren 
2019. Den högre nivån utav statsbidrag som erhölls för läsåret 2019/2020 
möjliggjorde att barngrupperna kunde delas upp i ytterligare 146 grupper under 
hösten 2019. Detta medförde att Skolverkets riktmärken för barngruppers 
storlek nåddes på totalen under hösten. Dock var det såsom varje höst närmre 
500 färre barn inskrivna i förskolorna, något som bidrar till de lägre 
snittsiffrorna.  

Fler barngrupper kräver även en ökad bemanning och dagens rekryteringsläge 
medför stora således utmaningar. Det finns även en del lokalmässiga 
begränsningar på vissa förskolor avseende möjligheterna att kunna dela upp 
befintligt antal barn i fler barngrupper. På en del förskolor skulle troligen 
mindre åtgärder behöva vidtas för ombyggnationer och på så vis möjliggöra 
ytterligare uppdelning.  

Sammantaget går det att säga att för att nå Skolverkets riktmärke för 
barngruppers storlek skulle Förskolenämnden behöva 67,5 mkr, om statsbidrag 
ej erhålls, för att säkerställa att barngruppsstorleken kan nås under hela året.  

                                                      
1 Skolverket Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan, s 16  
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Utredning avseende hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska nås 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2019 att ge Förskolenämnden i 
uppdrag att redovisa hur Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek ska nås. 
Förskolenämnden har i denna utredning valt att använda termen riktmärke 
istället för riktlinjer i enlighet med uppdraget, detta då Skolverket använder 
terminologin riktmärke. Skolverkets riktmärke för gruppstorlek för barn som är 
1-3 år är 6-12 barn och för barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 barn.1  

Utredningen visar att det behövs en uppdelning i ytterligare 52 barngrupper och 
ytmässigt behöver plats beredas för ytterligare 9 avdelningar för att möjliggöra 
adekvat uppdelning av barngrupperna i enlighet med Skolverkets riktmärke. 
Därutöver skulle fler pedagoger, närmare 86 årsarbetare, krävas för att 
barngrupperna skulle kunna delas upp och på så vis utgöras av färre antal barn 
per barngrupp.  

Bland de förskolor som ej erhållit statsbidrag når enbart 25 % av hemvisterna 
Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek. Av de förskolor som har 
statsbidrag har 75 % av hemvisterna kunnat delas så att Skolverkets riktmärken 
kring barngruppers storlek nås. Trots att dessa förskolor på enhetsnivå minskat 
barngruppernas storlek så har inte alla hemvister kunnat minskas fullt ut så att 
Skolverkets riktmärke nås. 

Under våren 2019 nådde Förskolenämnden inte Skolverkets riktmärken för 
barngruppernas storlek även om statsbidrag inkluderades. En utmaning som 
utredningen pekar på är den osäkerhet som finns i och med statsbidraget då det 
inte går att säga vilken nivå som kommer att erhållas från år till år. Det är heller 
inte alla förskolor som erhåller statsbidrag, något som bidrar till ojämlika 
förutsättningar för förskolorna att kunna dela upp sina barngrupper. Den nivå 
av statsbidrag som Förskolenämnden erhöll för läsåret 2018/2019 möjliggjorde 
att barngrupperna kunde delas upp ytterligare i 71 fler grupper under våren 
2019. Den högre nivån utav statsbidrag som erhölls för läsåret 2019/2020 
möjliggjorde att barngrupperna kunde delas upp i ytterligare 146 grupper under 
hösten 2019. Detta medförde att Skolverkets riktmärken för barngruppers 
storlek nåddes på totalen under hösten. Dock var det såsom varje höst närmre 
500 färre barn inskrivna i förskolorna, något som bidrar till de lägre 
snittsiffrorna.  

Fler barngrupper kräver även en ökad bemanning och dagens rekryteringsläge 
medför stora således utmaningar. Det finns även en del lokalmässiga 
begränsningar på vissa förskolor avseende möjligheterna att kunna dela upp 
befintligt antal barn i fler barngrupper. På en del förskolor skulle troligen 
mindre åtgärder behöva vidtas för ombyggnationer och på så vis möjliggöra 
ytterligare uppdelning.  

Sammantaget går det att säga att för att nå Skolverkets riktmärke för 
barngruppers storlek skulle Förskolenämnden behöva 67,5 mkr, om statsbidrag 
ej erhålls, för att säkerställa att barngruppsstorleken kan nås under hela året.  

                                                      
1 Skolverket Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan, s 16  
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Utredning avseende hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska nås 

Om hänsyn tas till nuvarande statsbidrag, som är riktat till enskilda enheter, når 
nämnden med ytterligare 20 mkr riktmärket på snittet av alla förskolor men inte 
på alla hemvister.  

Följaktligen ser Förskolenämnden att det krävs ett utökat kommunbidrag och 
att medel för detta kommer in i resursfördelningsmodellen för att på så vis 
kunna komma alla barn tillgodo och skapa stabilitet, likvärdighet och 
permanent kunna bibehålla eller sänka antalet barn i barngrupperna i enlighet 
med Skolverkets riktmärke.  

Sammanfattat behov för att nå Skolverkets riktmärken:  

- 67,5 mkr kronor i kommunbidrag för att komma alla barn tillgodo.  

- Uppdelning i 52 fler barngrupper.  

- Behov av ytterligare 86 årsarbetare.   

- Lokalanpassningar och ytmässigt behov av plats för 9 avdelningar 
ytterligare.   
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Utredning avseende hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska nås 

1 Inledning och bakgrund 
Skolverkets riktmärke för antal barn i barngrupperna i förskolan är bakgrunden 
till uppdraget som Förskolenämden fått från Kommunfullmäktige. 
Förskolenämnden har i denna utredning valt att använda termen riktmärke 
istället för riktlinjer i enlighet med uppdraget, detta då Skolverket använder 
terminologin riktmärke. Skolverkets riktmärke, som är framtaget utifrån 
befintlig forskning, är för barn mellan 1-3 år 6-12 barn och för barn som är 
mellan 4-5 år 9-15 barn.2  
 
Studier visar på ett samband mellan kvaliteten på samspel och kommunikation 
mellan förskollärare och barn och barngruppernas storlek  
samt mellan barn och aktiviteter i förskolan.3 Forskarna påvisar att med en 
högre personaltäthet ökar interaktionen mellan förskollärare och barn, både 
kvalitativt och kvantitativt. Aspekter som dock har inverkan på interaktionen är 
förskollärarnas förhållningssätt, barngruppens sammansättning och inne och 
utemiljön i förskolan. Då det gäller den optimala bemanningen i relation till 
gruppstorlek, hävdar forskarna att det varierar från grupp till grupp och är 
beroende av respektive läroplans mål och intentioner, barnens behov och 
förskollärares kompetens. Förskolan ska kännetecknas av hög kvalitet på 
undervisning, trygghet och lek. I mindre barngrupper får barnen möjlighet att 
bli sedda och få den tid med pedagogisk personal som de behöver. 
Barngruppernas storlek påverkar även tryggheten, hälsan och den pedagogiska 
kvaliteten.  
 
Forskning visar att mindre grupper och en god personaltäthet har störst 
betydelse för de yngsta barnen. Även barn i behov av särskilt stöd och barn 
med annat modersmål än svenska gynnas generellt sett i mindre barngrupper 
med hög personaltäthet. Mindre barngrupper skapar bättre villkor för 
arbetslaget att kommunicera och interagera med barnen. Samtidigt är det en 
förutsättning att arbetslaget har kompetens och intresse att föra en utvecklad 
dialog med barnen.4 Även Alvestad, med flera 5 visar i sin studie att den 
främsta utmaningen för förskollärare är storleken på barngruppen. Antalet 
barn påverkade det dagliga arbetet på så sätt att ju större barngrupper, desto 
mer organisation. Med färre barn i gruppen framhöll förskollärarna att de i 
högre grad kunde fokusera, lyssna och se det enskilda barnet. Även barnens 
välbefinnande påverkades av gruppens storlek genom att det blev mindre tid 
för det enskilda barnet i stora grupper.  
 
Storleken på gruppen behöver alltid sättas i relation till hela verksamheten. Det 
finns stora barngrupper som fungerar mycket bra och där barn, personal och 
föräldrar är nöjda och verksamheten är god. Förskolans uppdrag utgår från att 
barnen ska få utvecklas tillsammans i grupp och då måste grupperna fungera. 
                                                      
2 Skolverket Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan, s 16  
3 Munton, T., Mooney, A., Moss, P., Petrie, P., Clark, A. and Woolner, J. (2002) 
4 Asplund Carlsson, M., Pramling Samuelsson, I. & Kärrby, G.(2001) 
5 Alvestad, T., Bergem, H., Eide, B., Johansson, J-E., Os, E., Pálmádottir, H., Pramling 
Samuelsson, I., & Winger, N. (2013). 
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Antalet barn är en nog så viktig del, men vad som är en lagom stor grupp kan 
variera mellan olika avdelningar på samma förskola beroende på olika faktorer. 
Jonsdottir6 lyfter vikten av gruppens betydelse i sin studie om kamratrelationer i 
förskolan. Barngruppen bidrar till barns kognitiva, sociala och emotionella 
utveckling. Hon framhåller att det är viktigt att ta tillvara förskolans sociala 
miljö där barn möter andra barn och vuxna som bidrar till barnets utveckling av 
identitet i samspel med andra. 
 
För att en barngrupp ska kunna anses ha en lämplig storlek behöver det 
dessutom vara en god personaltäthet relaterat till antal barn.7 Om 
personaltätheten är låg under hela eller delar av dagen behöver det vara färre 
barn i barngruppen. Ytterligare en faktor som påverkar när en barngrupp kan 
anses ha en lämplig storlek är barngruppens sammansättning. Med 
barngruppens sammansättning menas till exempel barnens åldrar, andelen 
barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling, andelen barn med annat 
modersmål än svenska och barnens närvarotider. Dessutom är den fysiska 
miljön en faktor som påverkar när en barngrupp kan anses ha en lämplig 
storlek. Om den fysiska miljön begränsar möjligheterna att bedriva en 
utbildning utifrån läroplanens mål behöver det vara färre barn i barngruppen. 
En förskola som inte är likvärdig riskerar att reproducera och förstärka 
segregation och social ojämlikhet.  

2 Uppdrag och syfte 
Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2019 att ge Förskolenämnden i 
uppdrag att redovisa hur Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek ska nås. 
Förskolenämnden har i denna utredning valt att använda termen riktmärke 
istället för riktlinjer i enlighet med uppdraget, detta då Skolverket använder 
terminologin riktmärke. 

I utredningen kommer barngruppers storlek att diskuteras samt förslag på 
ekonomiska åtgärder som skulle krävas för att Förskolenämnden inom Borås 
Stad ska kunna nå Skolverkets riktmärke avseende barngruppers storlek.   

  

                                                      
6 Jonsdottir, F. (2007). Barns kamratrelationer i förskolan. Samhörighet, tillhörighet, vänskap, 
utanförskap. Avhandling. Malmö: Malmö högskola, Malmö Studies in educational studies 
7 Skolverkets rapport nr 433 (2016) Barngruppers storlek i förskolan 
– En kartläggning av aktuell pedagogisk, utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk 
forskning, sid. 20. 
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För att en barngrupp ska kunna anses ha en lämplig storlek behöver det 
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barngruppens sammansättning menas till exempel barnens åldrar, andelen 
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storlek. Om den fysiska miljön begränsar möjligheterna att bedriva en 
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Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2019 att ge Förskolenämnden i 
uppdrag att redovisa hur Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek ska nås. 
Förskolenämnden har i denna utredning valt att använda termen riktmärke 
istället för riktlinjer i enlighet med uppdraget, detta då Skolverket använder 
terminologin riktmärke. 

I utredningen kommer barngruppers storlek att diskuteras samt förslag på 
ekonomiska åtgärder som skulle krävas för att Förskolenämnden inom Borås 
Stad ska kunna nå Skolverkets riktmärke avseende barngruppers storlek.   

  

                                                      
6 Jonsdottir, F. (2007). Barns kamratrelationer i förskolan. Samhörighet, tillhörighet, vänskap, 
utanförskap. Avhandling. Malmö: Malmö högskola, Malmö Studies in educational studies 
7 Skolverkets rapport nr 433 (2016) Barngruppers storlek i förskolan 
– En kartläggning av aktuell pedagogisk, utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk 
forskning, sid. 20. 
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Utredning avseende hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska nås 

3 Beskrivning av nuläge 

 Barngruppernas storlek i Borås Stads kommunala förskolor 
Utredningen belyser dels antal barn i barngrupperna i Borås Stads kommunala 
förskolor med statsbidrag, men även antal barn i barngrupperna utan befintligt 
statsbidrag. Detta för att ge en mer rättvisande bild av nuläget då antalet barn 
per barngrupp skiljer sig åt beroende på om man beaktar statsbidraget eller inte. 
Antal placerade barn i förskolorna skiljer sig också åt mellan vår och höst där 
det i snitt är runt 500 fler barn placerade under vårterminerna.  

Tabell 1 nedan visar att i Borås Stads kommunala förskolor låg 
barngruppsstorleken för yngre barn, inklusive statsbidrag, i snitt på 12,9 barn i 
mars och på 10,4 barn i oktober 2019. För de förskolor som är utan statsbidrag 
låg barngruppsstorleken för yngre barn under samma månader på 17,4 
respektive 17,3.  

För äldre barn bestod barngruppsstorleken i snitt, inklusive statsbidrag, utav 
17,7 barn i mars och 14,2 i oktober 2019. Utan statsbidrag låg gruppstorleken 
för äldre barn på 20,5 respektive 19,8 barn under mars och oktober.  

  

  
Mars 2019 

Gruppstorlek yngre 
barn 

Gruppstorlek äldre 
barn 

Med statsbidrag 12,9 17,7 

Utan statsbidrag 17,4 20,5 

 
Oktober 2019 

Gruppstorlek yngre 
barn 

Gruppstorlek äldre 
barn 

Med statsbidrag 10,4 14,2 

Utan statsbidrag 17,3 19,8 

Tabell 1 

Under hösten 2019 når totalt sett bara 65 % av hemvisterna Skolverkets 
riktmärken trots att snittsiffrorna i tabell 1 ovan indikerar på att riktmärkena 
nås i sin helhet. Detta beror på att de barngrupper som delats upp i snitt har 8 
barn per grupp för yngre barn och 10 barn per grupp för äldre barn.   

Majoriteten av de hemvister som inte erhållit statsbidrag har i många fall inte 
kunnat dela upp barngrupperna alls och ligger därmed långt över vad 
riktmärkena anger.  

Den nivå av statsbidrag som Förskolenämnden erhöll för läsåret 2018/2019 
möjliggjorde att barngrupperna kunde delas upp ytterligare i 71 grupper under 
vårterminen 2019. Trots det nåddes inte Skolverkets riktmärke för 
barngruppers storlek. Den högre nivån utav statsbidrag som erhölls för läsåret 
2019/2020 möjliggjorde att barngrupperna kunde delas upp i ytterligare 146 
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grupper under höstterminen 2019 och på så vis nå Skolverkets riktmärken för 
barngruppernas storlek under hösten.  

En bidragande orsak, utöver statsbidraget, till de mindre gruppstorlekarna 
under hösten är att närmre 500 färre barn var inskrivna i förskolorna under den 
perioden. 

Tabell 2 nedan visar prognosen för våren 2020 där Skolverkets riktmärke för 
barngruppsstorleken för yngre och äldre barn inte förväntas nås, vare sig med 
eller utan statsbidrag.  

 
Prognos vt 2020 

Gruppstorlek yngre 
barn 

Gruppstorlek äldre 
barn 

Med statsbidrag 12,4 16,9 

Utan statsbidrag 17,4 20,5 

Tabell 2 

Tabell 3 nedan visar att bland de förskolor som ej erhållit statsbidrag når enbart 
25 % av hemvisterna Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek. Av de 
förskolor som har statsbidrag har 75 % av hemvisterna kunnat delas så att 
Skolverkets riktmärken kring barngruppers storlek nås. Trots att dessa förskolor 
på enhetsnivå minskat barngruppernas storlek så har inte alla hemvister kunnat 
minskas fullt ut så att Skolverkets riktmärke nås. Totalt sett når 65 % av 
hemvisterna Skolverkets riktmärken om både förskolor med och utan 
statsbidrag inkluderas.  

 
Oktober 2019 

Andel hemvister som klarar 
Skolverkets riktmärken (yngre och 
äldre) 

Förskolor med 
statsbidrag 

75 % 

Förskolor utan 
statsbidrag 

25 %  

Tabell 3  

 Statsbidrag 
Statsbidraget ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av 
barngruppernas storlek i förskolan. Huvudmännen ska prioritera de yngsta 
barnen som är högst två år den 31 december 2019.8 Skolverket poängterar även 
att bidraget inte får användas till åtgärder som sker hos en annan huvudman. 
En kommunal huvudman som minskar sina barngrupper genom att ge 
fristående huvudmän ökade etableringsmöjligheter kan inte beviljas bidrag för 
detta. Bidraget får inte användas till att barn antas till annan omsorgsform än 
förskola. Det är inte en godkänd åtgärd att minska barngruppens storlek genom 
att istället placera barn i omsorgsformen pedagogisk omsorg. 
                                                      
8 Skolverket.se 
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Tabell 3 nedan visar att bland de förskolor som ej erhållit statsbidrag når enbart 
25 % av hemvisterna Skolverkets riktmärken för barngruppers storlek. Av de 
förskolor som har statsbidrag har 75 % av hemvisterna kunnat delas så att 
Skolverkets riktmärken kring barngruppers storlek nås. Trots att dessa förskolor 
på enhetsnivå minskat barngruppernas storlek så har inte alla hemvister kunnat 
minskas fullt ut så att Skolverkets riktmärke nås. Totalt sett når 65 % av 
hemvisterna Skolverkets riktmärken om både förskolor med och utan 
statsbidrag inkluderas.  

 
Oktober 2019 

Andel hemvister som klarar 
Skolverkets riktmärken (yngre och 
äldre) 

Förskolor med 
statsbidrag 

75 % 

Förskolor utan 
statsbidrag 

25 %  

Tabell 3  

 Statsbidrag 
Statsbidraget ska gå till insatser som minskar eller motverkar en ökning av 
barngruppernas storlek i förskolan. Huvudmännen ska prioritera de yngsta 
barnen som är högst två år den 31 december 2019.8 Skolverket poängterar även 
att bidraget inte får användas till åtgärder som sker hos en annan huvudman. 
En kommunal huvudman som minskar sina barngrupper genom att ge 
fristående huvudmän ökade etableringsmöjligheter kan inte beviljas bidrag för 
detta. Bidraget får inte användas till att barn antas till annan omsorgsform än 
förskola. Det är inte en godkänd åtgärd att minska barngruppens storlek genom 
att istället placera barn i omsorgsformen pedagogisk omsorg. 
                                                      
8 Skolverket.se 
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Personalförstärkning är inte en godkänd åtgärd utan att barngruppsstorleken 
påverkas. 

 Tilldelning utav statsbidrag 
Förskolenämnden i Borås Stad fick större tilldelning utav statsbidrag under 
2019/2020 än för läsåret tidigare vilket har föranlett att barngrupperna kunnat 
delas upp i fler grupper. Under 2018/2019 erhölls 33,2 mkr i statsbidrag och 
för 2019/2020 fick Förskolenämnden 54,4 mkr kronor. Efter tilldelningen utav 
det högre statsbidraget har barngrupperna kunnat delas upp i 146 fler grupper 
under hösten 2019, vilket bidragit till en sänkning utav antal barn per grupp. En 
bidragande orsak är också ett lägre barnantal under hösten.  

Det går dock inte att enbart se till siffrorna och barnantalet per grupp med 
användning utav statsbidrag då det inte är säkert från år till år om nämnden 
erhåller statsbidrag på likvärdig nivå. Dessutom redovisas här siffrorna som ett 
snitt och skillnaderna mellan kommunens olika förskolor varierar kraftigt. 
Förskolor utan statsbidrag ligger långt över Skolverkets riktmärken för 
barngruppers storlek. Även förskolor med statsbidrag har avdelningar där 
riktmärkena inte nås för vare sig yngre eller äldre barn då inte alla barngrupper 
kunnat delas upp. Det är därför viktigt att också beakta de siffror på antal barn 
per barngrupp som nämnden har utan statsbidraget. Här ligger antalet barn per 
barngrupp högt och en del av denna problematik är just brist på ekonomiska 
resurser som möjliggör uppdelning av barngrupperna utan det extra stöd som 
statsbidraget innebär.  

 Behov av åtgärder 
För att nå Skolverktes riktmärke för barngruppers storlek med det barnantal 
som fanns i mars 2019 skulle det behövts en uppdelning i ytterligare 11 
barngrupper för yngre barn och ytterligare 41 barngrupper för äldre barn, det 
vill säga totalt 52 barngrupper ytterligare. Då skulle den övre gränsen som anges 
som riktmärke för barngruppernas storlek ha nåtts, det vill säga 15 barn för 
äldre barn och 12 barn för yngre barn.  

Avseende bemanning för ytterligare 52 barngrupper så skulle det krävas 31 
årsarbetare för yngre barn och 102 årsarbetare för äldre barn, totalt 133 fler 
årsarbetare än vad som finns idag. I uträkningarna kring estimerat 
personalbehov användes ett snitt på 2,8 årsarbetare per barngrupp för yngre 
barn och 2,5 årsarbetare per barngrupp för äldre barn.  

De ytterligare 11 miljoner som erhållits i statsbidrag för våren 2020 uppskattas 
täcka personalkostnaden för 47 årsarbetare, dock saknas det ändå 86 årsarbetare 
för att komma upp i totalt 133 stycken, något som skulle kräva ytterligare 20 
mkr utöver statsbidraget. Utan statsbidrag skulle det således under våren krävts 
47,5 mkr för att Förskolenämnden skulle nått Skolverkets riktmärken.  

För hösten 2019 når nämnden Skolverkets riktmärken för barngruppernas 
storlek sett till snittet på samtliga förskolor. Här visar siffrorna på 10,4 barn per 
barngrupp för yngre barn respektive 14,2 barn per barngrupp för äldre barn, 
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Personalförstärkning är inte en godkänd åtgärd utan att barngruppsstorleken 
påverkas. 

 Tilldelning utav statsbidrag 
Förskolenämnden i Borås Stad fick större tilldelning utav statsbidrag under 
2019/2020 än för läsåret tidigare vilket har föranlett att barngrupperna kunnat 
delas upp i fler grupper. Under 2018/2019 erhölls 33,2 mkr i statsbidrag och 
för 2019/2020 fick Förskolenämnden 54,4 mkr kronor. Efter tilldelningen utav 
det högre statsbidraget har barngrupperna kunnat delas upp i 146 fler grupper 
under hösten 2019, vilket bidragit till en sänkning utav antal barn per grupp. En 
bidragande orsak är också ett lägre barnantal under hösten.  

Det går dock inte att enbart se till siffrorna och barnantalet per grupp med 
användning utav statsbidrag då det inte är säkert från år till år om nämnden 
erhåller statsbidrag på likvärdig nivå. Dessutom redovisas här siffrorna som ett 
snitt och skillnaderna mellan kommunens olika förskolor varierar kraftigt. 
Förskolor utan statsbidrag ligger långt över Skolverkets riktmärken för 
barngruppers storlek. Även förskolor med statsbidrag har avdelningar där 
riktmärkena inte nås för vare sig yngre eller äldre barn då inte alla barngrupper 
kunnat delas upp. Det är därför viktigt att också beakta de siffror på antal barn 
per barngrupp som nämnden har utan statsbidraget. Här ligger antalet barn per 
barngrupp högt och en del av denna problematik är just brist på ekonomiska 
resurser som möjliggör uppdelning av barngrupperna utan det extra stöd som 
statsbidraget innebär.  

 Behov av åtgärder 
För att nå Skolverktes riktmärke för barngruppers storlek med det barnantal 
som fanns i mars 2019 skulle det behövts en uppdelning i ytterligare 11 
barngrupper för yngre barn och ytterligare 41 barngrupper för äldre barn, det 
vill säga totalt 52 barngrupper ytterligare. Då skulle den övre gränsen som anges 
som riktmärke för barngruppernas storlek ha nåtts, det vill säga 15 barn för 
äldre barn och 12 barn för yngre barn.  

Avseende bemanning för ytterligare 52 barngrupper så skulle det krävas 31 
årsarbetare för yngre barn och 102 årsarbetare för äldre barn, totalt 133 fler 
årsarbetare än vad som finns idag. I uträkningarna kring estimerat 
personalbehov användes ett snitt på 2,8 årsarbetare per barngrupp för yngre 
barn och 2,5 årsarbetare per barngrupp för äldre barn.  

De ytterligare 11 miljoner som erhållits i statsbidrag för våren 2020 uppskattas 
täcka personalkostnaden för 47 årsarbetare, dock saknas det ändå 86 årsarbetare 
för att komma upp i totalt 133 stycken, något som skulle kräva ytterligare 20 
mkr utöver statsbidraget. Utan statsbidrag skulle det således under våren krävts 
47,5 mkr för att Förskolenämnden skulle nått Skolverkets riktmärken.  

För hösten 2019 når nämnden Skolverkets riktmärken för barngruppernas 
storlek sett till snittet på samtliga förskolor. Här visar siffrorna på 10,4 barn per 
barngrupp för yngre barn respektive 14,2 barn per barngrupp för äldre barn, 
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inklusive statsbidrag. Exkluderas statsbidraget skulle det dock krävas cirka 20 
mkr för att nå Skolverkets riktmärken även under hösten.  

Sammantaget går det att säga att för att nå Skolverkets riktmärke för 
barngruppers storlek skulle Förskolenämnden behöva ytterligare 67,5 mkr, om 
hänsyn ej tas till statsbidrag, för att säkerställa att barngruppsstorleken kan nås 
under hela året och på varje enhet utifrån de riktmärken som Skolverket anger. 
Detta skulle medföra att Förskolenämnden hamnade i den övre gränsen utav 
Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek med gruppstorlek på 15 barn 
för äldre barn och 12 barn för yngre barn. Om hänsyn tas till nuvarande 
statsbidrag, som är riktat till enskilda enheter, nås med 20 mkr ytterligare 
riktmärket på snittet av alla förskolor.   

 Utmaningar kopplade till uppdraget 
Som utredningen redan pekat på skulle det behövas ytterligare runt 67,5 mkr 
för att Förskolenämnden ska nå Skolverkets riktmärke för barngruppernas 
storlek. Detta baserat på helårsbasis och utan statsbidrag för att ombesörja de 
ökade personalkostnaderna som uppkommer för att bemanna fler barngrupper 
samt även utökade lokalkostnader som förväntas tillkomma.   

Inte alla förskolor som ansökte om statsbidrag för 2019/2020 erhöll detta. 19 
förskolor är utan statsbidrag, varav 6 av dessa är nya förskolor som inte hade 
möjlighet att söka. De 6 nya förskolorna bör uppskattningsvis ändå kunna dela 
upp sina barngrupper i ytterligare 20 grupper. Om de 13 förskolor som inte fick 
statsbidrag skulle fått ersättningen de sökt hade de kunnat dela upp sina 
barngrupper i ytterligare 23 grupper, det vill säga gå från befintliga 44 
barngrupper till 67 stycken. Dessa 43 nya barngrupper bedöms kunna delas upp 
i redan befintliga lokaler, både i nyare förskolor men även i äldre, utan att större 
lokalanpassningar skulle ha erfordrats förutsatt att extra finansiering och 
bemanning hade funnits för detta. Utifrån detta uppskattar 
Förskoleförvaltningen att det ytmässigt skulle behövas plats för ytterligare 9 
avdelningar för att möjliggöra lokalmässig uppdelning av 52 barngrupper med 
befintligt barnantal som fanns under våren 2019.  

Fler barngrupper kräver en ökad bemanning och dagens rekryteringsläge 
medför stora utmaningar. Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 ”Var 
finns jobben”9 bekräftar en utmaning som Förskolenämnden står inför redan 
nu där de bland annat visar att förskollärare ligger i topp i bristindex för de 
pedagogiska yrkesområdena. Arbetsförmedlingen menar också att bristen 
väntas kvarstå även på fem års sikt. Antalet barn och unga kommer att fortsätta 
att öka, vilket innebär att efterfrågan på arbetskraft kommer att kvarstå.  

Inom befintlig personal är medelåldern relativt hög och detta kommer innebära 
stora pensionsavgångar under de kommande fem åren. Detta gäller nationellt 
såväl som inom Borås Stad, det visar såväl Arbetsförmedlingens 
prognosrapport 2019 som SKL:s rekryteringsrapport 2018 – ”Sveriges 

                                                      
9 Arbetsförmedlingen rapport – Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på fem års sikt 
Dnr; Af-2019/0000 9278 
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viktigaste jobb finns i välfärden”10 där de tydligt signalerar kring den utmaning 
som välfärdsyrkena står inför de kommande åren. Detta medför svårigheter i att 
rekrytera utbildad personal för att täcka behovet vid fler barngrupper. Risken 
blir att fler som saknar relevant utbildning behöver anställas. Personalens 
utbildning och kompetens är den faktor som har störst betydelse för förskolans 
kvalitet och förskolans kompetensförsörjning är därför en utmaning som kräver 
insatser både på nationell och lokal nivå. Detta medför att ytterligare kostnader 
för utbildning tillkommer förutom kostnader redovisade i denna rapport.  

  

                                                      
10  SKL:s rekryteringsrapport 2018, Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, ISBN-nummer: 
978-91-7585-610-0 
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viktigaste jobb finns i välfärden”10 där de tydligt signalerar kring den utmaning 
som välfärdsyrkena står inför de kommande åren. Detta medför svårigheter i att 
rekrytera utbildad personal för att täcka behovet vid fler barngrupper. Risken 
blir att fler som saknar relevant utbildning behöver anställas. Personalens 
utbildning och kompetens är den faktor som har störst betydelse för förskolans 
kvalitet och förskolans kompetensförsörjning är därför en utmaning som kräver 
insatser både på nationell och lokal nivå. Detta medför att ytterligare kostnader 
för utbildning tillkommer förutom kostnader redovisade i denna rapport.  

  

                                                      
10  SKL:s rekryteringsrapport 2018, Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, ISBN-nummer: 
978-91-7585-610-0 
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4 Sammantagen analys och slutsats 
I nuläget ligger de kommunala förskolorna inom Borås Stad redan högt i antal 
barn per barngrupp gentemot vad Skolverkets riktmärken förespråkar. För att 
nå riktmärkena skulle flertalet åtgärder behöva vidtas. Utredningen visar att det 
behövs en uppdelning i ytterligare 52 barngrupper och ytmässigt behöver plats 
beredas för ytterligare 9 avdelningar för att möjliggöra adekvat uppdelning av 
barngrupperna. Därutöver skulle fler pedagoger, närmare 86 årsarbetare, krävas 
för att barngrupperna skulle kunna delas upp och på så vis utgöras av färre antal 
barn per barngrupp. Uppdelning i fler barngrupper och därmed behov av en 
ökad bemanning medför stora utmaningar med dagens rekryteringsläge som 
redan tidigare omnämnts.   

Under våren 2019 nådde Förskolenämnden inte Skolverkets riktmärke för 
barngruppers storlek. Siffrorna såg något bättre ut under hösten 2019 tack vare 
större tilldelning utav statsbidrag. Utredningen visar dock att Förskolenämnden 
skulle behöva ytterligare 67,5 mkr för att nå riktmärkena utan statsbidrag. Detta 
för att säkerställa att storleken på barngrupperna kan nås under hela året utifrån 
Skolverkets riktmärken och inte beroende på tilldelningen utav statsbidrag år 
för år. Det skulle medföra att Förskolenämnden hamnade i den övre gränsen 
utav Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek, det vill säga 15 barn för 
äldre barn och 12 barn för yngre barn.  

Att det är en väg kvar att gå för att nå Skolverkets riktmärken för barngruppers 
storlek står klart. Med det högre statsbidraget som Förskolenämnen erhöll 
under 2019/2020 möjliggjordes en del i arbetet med att komma närmre 
Skolverkets riktmärken. Då tilldelningen utav statsbidrag riktas till enskilda 
enheter och inte alla förskolor erhåller bidraget finns ojämlika förutsättningar 
för förskolorna att kunna dela upp barngrupperna på förskolorna. Ser man till 
behovet med befintligt statsbidrag så skulle det krävas ytterligare 20 mkr för att 
nå riktmärkena under våren 2020.  

I och med osäkerheten kring vilken nivå av statsbidrag som kommer att erhållas 
från år till år, ser nämnden att det krävs ett utökat kommunbidrag och att medel 
för detta kommer in i resursfördelningsmodellen för att på så vis kunna komma 
alla barn tillgodo och skapa stabilitet, likvärdighet och permanent kunna 
bibehålla eller sänka antalet barn i barngrupperna.   
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Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Samverkan 
mellan näringsliv, högskola och gymnasieskola ska 
utvecklas under 2019 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad redovisning av 
uppdraget Samverkan mellan näringslivet, högskolan och gymnasieskolan ska utvecklas 
under 2019 och förklarar uppdraget fullgjort. 

Ärendet i sin helhet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i kommunfullmäktiges budget 
för 2019 fått uppdraget att samverkan mellan näringslivet, högskolan och 
gymnasieskolan ska utvecklas under 2019. Nämnden redovisar här hur 
uppdraget har genomförts: 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har inom ramen för ett av de, 
för förvaltningen gemensamma, utvecklingsområdena "Framtidens lärande" 
särskilt lyft fram samverkan med näringsliv och högskola som ett område att 
arbeta vidare med. Under läsåret 19/20 kommer en arbetsgrupp att arbeta 
vidare med att ta fram förslag på hur kommunikationen med näringsliv och 
högskola kan stärkas. Särskilt fokus kommer att ligga på att förstärka: 

• Bilden av skolan – stärka förtroendet för skolan. 

• Bilden av eleven – värdet av att möta och förstå framtidens 
arbetskraft/studenter. 

            

Beslutsunderlag 
1. Uppdrag KF Budget 2019 - Samverkan mellan näringsliv, högskola och 
gymnasieskola ska utvecklas under 2019.                                
 

Samverkan 
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Uppdrag i Borås Stads Budget 2019 - Behovet av en 
resursfördelningsmodell för gymnasieskolan ska 
utredas 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna redogörelsen 
och förklarar uppdraget fullgjort.        

Ärendet i sin helhet 
I dag tilldelas verksamheterna ett anslag som baseras på en programpeng som 
är fördelad med riksprislistan som grund, plus ersättning för faktisk hyra och 
specialdestinerade medel. Fördelningen mellan de destinerade medlen och den 
del som fördelas utifrån riksprislistan ligger på ca 30 % direktdestinerad och 70 
% programviktad tilldelning. Det budgeterade anslaget är normalt sett 
oförändrat under året och baseras på ett genomsnitt av budgeterat antal elever 
för höstterminen och för vårterminen. 

Det finns även en mycket enkel strukturfördelning av medel för elever med 
särskilda behov och socioekonomiska förutsättningar i resursfördelningen, men 
denna görs inte utifrån elevtal. 

För att skapa starkare incitament till verksamhetsutveckling behöver 
resursfördelningsmodellen uppdateras till att det blir en elevpeng i stället för ett 
årsanslag. En elevpeng som baseras på två elevtalsavläsningar per år. Dessutom 
behöver den strukturella fördelningen av medel för elever med särskilda behov 
och socioekonomiska förutsättningar förtydligas och baseras på elevtalen. En 
ny resursfördelningsmodell behöver även fortsättningsvis ta sin utgångspunkt i 
riksprislistan eftersom den är normerande i landet enligt SKL. 

En uppdaterad resursfördelningsmodell ska främja skolornas måluppfyllelse, 
vara baserad på skolforskning och ska främja lika villkor.  Modellen ska vara 
tillämpbar såväl på de kommunala som de fristående skolorna och den ska 
kunna tåla förändringar över tid utan att kräva stora grundläggande 
förändringar. Den ska också upplevas lätt att förstå och rättvis, i den 
bemärkelsen att den är begriplig och ger förutsättningar för en likvärdig skola 
för alla elever.               

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Samverkan 
FSG 2019-09-25 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-10 

 
 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 175 Dnr FOFN 2019-00156 3.6.8.25 

Stadsparksbadet - kompensation för stängd period 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden begär kompensation hos Kommunstyrelsen i 
samband med bokslutet 2019, på grund av att anläggningen var stängd för 
takreparation under mitten av juni månad till och med oktober månad. 
Motiveringen till begäran är att nämnden gick miste om ca 5 000 000 kr i 
intäkter under perioden, vilket baseras på tidigare års intäkter när badet hade 
fullt öppet och för motsvarande tid.  
 
Nämnden vill också meddela att intäkterna för det sista kvartalet 2019 inte 
motsvarar vad vi tidigare år har redovisat, vilket kan innebära ett större 
underskott än befarat.          

Sammanfattning av ärendet 
Under perioden mitten av juni till och med oktober månad fick Stadsparksbadet 
stängas akut för en omfattande takreparation. Åtgärden var nödvändig men i 
tidsperspektivet väldigt olycklig. Dessförinnan hade badet öppnat igen den 10 
september 2018 efter 17 månaders stängning för renoverings- och 
ombyggnadsarbeten. Det blev en trög start under hösten 2018, trots att vi 
ökade öppettiderna och marknadsförde badet i olika sammanhang. Under våren 
2019 började dock besökarna hitta tillbaka till Stadsparksbadet. Att då behöva 
stänga igen den 13 juni var för verksamheten olyckligt. Anläggningen öppnade 
igen den 28 oktober. Under de drygt fem veckor vi hittills har haft öppet så är 
vi tillbaka i ett ”trögt läge”, där besökarna är osäkra på om anläggningen är 
öppen eller inte. En orsak kan vara att det fortfarande pågår takarbete med 
tillhörande byggställningar och att allmänheten kanske tror att det fortfarande 
är stängt. Vi har marknadsfört badet i både radioreklam, press och i andra 
aktiviteter. När vi öppnade upp lagom till höstlovsveckan kunde vi konstatera 
hälften av de besökare vi brukar ha på motsvarande lov tidigare år.  
 
Vi kan också se ett stort tapp på de besökare som haft årskort och de som 
betalar med autogiro. De väljer att avsluta detta och det är en stor utmaning för 
verksamheten att locka dessa tillbaka till anläggningen. Vilken effekt detta har 
långsiktigt återstår att se. Inför budgetarbetet 2020 bör intäktsbudgeten för 
badet revideras.        
 
Under perioden juli – oktober 2019 har verksamheten minskat kostnaderna 
med 245 000 kr, 80 000 kr av dessa avser färre timanställningar och 165 000 kr 
är minskade kostnader. Den begärda summan på 5 000 000 kr är en 
nettosumma.  
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Dnr GVUN 2019-00052 1.2.4.1 
 

  

 

Uppdrag GVUN 190429 – Presentera en fördjupad 
analys av skolskjutskostnaderna inkluderat 
personalkostnader 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner presenterad analys, 
förklarar uppdraget som slutfört samt översänder informationen till 
Kommunstyrelsen. Detta i syfte att i kommunens budgetarbete inför 
kommande verksamhetsår belysa vikten av att budgetuppdrag fullt ut är 
finansierade.    

Reservationer/Protokollsanteckning 
Oliver Öberg (M), Rasmus Kivinen (M), Lisa Berglund (KD) och Daniel 
Nikolov (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.     

Sammanfattning 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrog vid nämndsammanträde 
190429 åt förvaltningschefen att till nämndens sammanträde i maj göra en 
fördjupad analys av skolskjutskostnaderna inkluderat personalkostnader. En 
redovisning har upprättats.            

Ärendet i sin helhet 
Skolskjutsansvaret innefattar från och med läsåret 2018/2019 skolbusskort till 
alla i Borås kommun folkbokförda elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola, 
samt taxi/färdtjänst för elever med särskilda behov. 
 
Gymnasieskolorna hanterar skolbusskorten för sina elever, detta arbete utförs i 
huvudsak av skoladministratörerna på respektive skolorna. Klassföreståndarna 
(lärare) har en viss arbetsinsats vid utdelningen av korten, men detta ingår inte i 
kartläggningen. 
 
Gymnasiesärskolan hanterar skolbusskort för sina elever, detta arbete utförs av 
skolans kurator. Tekniska kontoret hanterar sedan många år färdtjänsten för de 
elever inom gymnasiesärskolan som har särskilda behov, detta ingår inte i 
analysen. 
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Förvaltningskontoret hanterar skolbusskort för eleverna som går i de fristående 
skolorna samt skoltaxi för alla elever med särskilda behov. Arbetet utförs av 
ekonomiadministratör på förvaltningskontoret. 
 
I och med kommunfullmäktiges beslut inför läsåret 2018/2019 att alla elever, 
oavsett avstånd till skolan, skall få ett skolbusskort förändrades hanteringen 
något. Den tidigare frågan om avstånd till skolan för rättighet till skolbusskort 
är inte längre aktuell. Men eftersom Västtrafik erbjuder olika sorters 
skolbusskort, beroende på geografisk zonindelning och åldersklasser, gäller 
fortsatt hantering av frågan om avstånd till skolan och elevernas ålder: 

 Skolbusskort tätort, för de elever som bor inom tätortszonen. 
 Skolbusskort kommun, för de elever som utanför tätortszonen. 
 Flerkommunkort alternativt Regionkort, för äldre elever och de elever 

som är folkbokförda i Borås kommun, men som läser på annan ort. 
Dessa kort ingår inte i Västtrafiks skolbusskort. 

 Kompletterande kväll/helg-kort för de elever som i sin skolpraktik har 
arbetstider som ligger utanför den tid som skolbusskortet tillåter. 

Beställningen av busskorten görs i juni månad för leverans inför terminsstart i 
augusti. För de elever som startar åk 2 och åk 3 görs en beställning utifrån 
befintligt underlag. För de elever som kommer att starta åk 1 görs en 
bedömning utifrån antagningsläget och en uppskattning av vilken typ av kort 
eleverna behöver görs (tätort, flerkommun). Överblivna kort skickas tillbaka till 
Västtrafik i slutet på augusti mot full kreditering. 
 
Vid kortleveransen registreras alla busskortens unika nummer på skolan för att 
möjliggöra hanteringen av borttappade kort. Korten sorteras därefter per klass 
och klassföreståndaren (läraren) delar ut korten vid skolstart. 
 
De elever som har praktik i sin utbildning behöver extra busskort som fungerar 
på kvällar/helger får sina kompletterande kort under terminen, inför 
praktikperioden. 
 
Borttappade kort kräver löpande arbetsinsats: Spärra tappat kort, beställa ett 
nytt, ta emot nya kortet och registrera det nya busskortsnumret på skolan, 
lämna ut till elev och expediera skolans hanteringsavgift på 150 kr. 
 
Volym skolbusskort 
Antal busskort: cirka 3900 st. 
Ersättningskort: ca 13 % av busskorten spärras och ersätts med nytt på grund 
av borttappat kort. 
 
Personalinsatsen för förvaltningens hantering 
Berörd personal har gjort en uppskattning av hur mycket tid de lägger på 
skolskjutshanteringen. Uppskattningen är gjort utifrån hanteringen inför 
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skolbusskort, beroende på geografisk zonindelning och åldersklasser, gäller 
fortsatt hantering av frågan om avstånd till skolan och elevernas ålder: 

 Skolbusskort tätort, för de elever som bor inom tätortszonen. 
 Skolbusskort kommun, för de elever som utanför tätortszonen. 
 Flerkommunkort alternativt Regionkort, för äldre elever och de elever 

som är folkbokförda i Borås kommun, men som läser på annan ort. 
Dessa kort ingår inte i Västtrafiks skolbusskort. 

 Kompletterande kväll/helg-kort för de elever som i sin skolpraktik har 
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Beställningen av busskorten görs i juni månad för leverans inför terminsstart i 
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De elever som har praktik i sin utbildning behöver extra busskort som fungerar 
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Borttappade kort kräver löpande arbetsinsats: Spärra tappat kort, beställa ett 
nytt, ta emot nya kortet och registrera det nya busskortsnumret på skolan, 
lämna ut till elev och expediera skolans hanteringsavgift på 150 kr. 
 
Volym skolbusskort 
Antal busskort: cirka 3900 st. 
Ersättningskort: ca 13 % av busskorten spärras och ersätts med nytt på grund 
av borttappat kort. 
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Berörd personal har gjort en uppskattning av hur mycket tid de lägger på 
skolskjutshanteringen. Uppskattningen är gjort utifrån hanteringen inför 
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terminsstart (beställning), under terminsstart (hantering och utdelning) och 
löpande under läsåret (ersättningskort). 
 
Sammantaget visar denna undersökning att förvaltningen lägger en resurs 
motsvarande en årsarbetare för denna hantering (60 % på skolorna och 40 % 
på förvaltningskontoret), till en kostnad av ca 0,5 Mnkr. 
 
Kostnader för köpt skolskjuts GVUF, jämfört med budget   [Tkr] 

 
 

Effekten av Kommunfullmäktiges beslut från och med läsåret 2018/2019 syns 
tydligt i kostnadsutfallet i diagrammet ovan. Prognosen för 2019 pekar på ett 
utfall på 25 Mnkr totalt för hela förvaltningen. 
 
I den totala skolskjutskostnaden ingår skolbusskorten från Västtrafik med en 
prognos på ca 23,3 Mnkr (visas med streckad linje i diagrammet) och taxi-
kostnaden för elever med särskilda behov med en prognos på ca 1,7 Mnkr. 
 
Diagrammet visar också att skolskjutskostnaden budgeterats för lågt under flera 
år, vilket får större konsekvenser nu när effekten av kommunfullmäktiges beslut 
börjar märkas.  
 
Västtrafik fakturerar skolbusskorten med ett antal månaders eftersläpning, men 
det görs ingen periodisering i bokföringen, vilket gjort att kostnaderna bokförs 
med en termins fördröjning. Vid kontakter med Västtrafik uppger de att en 
utveckling av systemet med skolbusskort pågår. Denna utveckling syftar till att 
utveckla deras produkter (ny zonindelning), förbättra deras webbportal för 
beställningar och med stor sannolikhet kommer de övergå till månads-

OBS Axel 

OBS prognos 
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fakturering. Om det blir så kommer kostnaden för tre terminer hamna på ett 
och samma bokföringsår och det kommer resultera i en mycket stor 
budgetavvikelse. 
 
Tidigare utredning av skolkortskostnad 
Under hösten 2017 gjordes en uppskattning av kostnaderna för skolbusskort, 
inför ett eventuellt beslut i frågan om skolbusskort till att alla elever på 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Denna bedömning visade på att ett 
eventuellt beslut skulle ge en kostnadsökning på 5 Mnkr. 
 
Under våren 2018 gjordes en utredning av kostnaden för skolbusskort. Denna 
utredning baserades på budgeterat antal elever och bedömningar kring behovet 
av Västtrafiks olika produkter (zoner och åldersklasser). Den tog ingen hänsyn 
till kostnadsökning på grund av prisökningar hos Västtrafiks. Slutsatsen visade 
på att ett eventuellt beslut skulle leda till en kostnadsökning på 6,8 Mnkr. 
 
Nämnden har i budget 2019 blivit kompenserad med 6,6 Mnkr för utökad 
kostnad för skolskjuts i samband med kommunfullmäktiges beslut. 
 

Samverkan 
FSG 2019-05-22 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 
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Fastställt av: Miljö- och konsumentnämnden
Datum: 22 augusti 2013, 3 november 2016, 26 februari 2019
För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
Dokumentet gäller till och med: 2020

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Riktlinjer
för alkoholservering
Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen.
Kommunen ska informera om alkohollagen, ha riktlinjer för tillämpningen, och
bedriva tillsyn av efterlevnaden.

Alkohollagen ger utrymme för kommunerna att utveckla sin egen alkoholpolitik. Riktlinjerna
anger vilka lokala hänsyn som kommunen tar vid tillståndsprövningen.

Ett rikt restaurangliv i en levande stad
I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill vi bidra till att skapa goda restaurangoch
boendemiljöer för kommunens invånare samt bra förutsättningar för restaurangägarna
att konkurrera på lika villkor. Ett rikt restaurangliv är ett viktigt inslag i en levande stad.
Såväl tillståndshavare och sökande av serveringstillstånd som den breda allmänheten ska
uppleva att vårt arbete håller god kvalitet, att det är rättssäkert och att det präglas av ett
stort socialt ansvar.

Utifrån det s k skyddsintresset ska de positiva värden som restaurangerna erbjuder tillvaratas.
Ungdomar ska skyddas från en tidig alkoholdebut. Fylleri, narkotika, våld, vapen och
diskriminering hör inte hemma i en god restaurangmiljö.

Att servera alkoholdrycker är en socialt ansvarsfull uppgift. Det är ingen rättighet att få
tillstånd för servering, utan en möjlighet för den som uppfyller alkohollagens krav.
Vid eventuella konflikter mellan näringsfriheten och skyddet för människors hälsa tar
skyddsaspekterna över. Det är bland annat därför vi är försiktiga med utsträckta serveringstider.
Restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi kontrollerar därför tillståndshavares
lämplighet. Svarta pengar och svart arbetskraft ska inte förknippas med restaurangnäringen.
Den ska utmärkas av hög moral och god etik.

Med fortsatt levande dialog och samverkan kan vi göra Borås till det goda exemplet - ett
rikt restaurangliv i en god restaurangmiljö, i ett levande Borås.

1 Servering och provsmakning

1.1 Allmänt om tillstånd
Serveringstillstånd krävs vid i princip all servering av alkoholdrycker. Ett serveringstillstånd
innebär rätt att mot betalning servera de alkoholdrycker tillståndet omfattar.
Serveringstillstånd kan avse servering till allmänheten eller i slutet sällskap, som en 
förening, organisation eller ett företag.

Tillstånd kan gälla året runt eller årligen under en viss tidsperiod (stadigvarande 
serveringstillstånd). Det kan även avse en tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt 
serveringstillstånd). Stadigvarande tillstånd gäller tills vidare. Om det finns särskilda 
skäl får kommunen begränsa tillståndet till en viss giltighetstid.

Serveringstillstånd kan den få som visar att denne, med hänsyn till sina personliga och 
ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt, är lämplig att utöva verksamheten
och att den kommer att drivas enligt alkohollagen. 
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Vid brottslighet som har anknytning till rörelsen, narkotikabrott, trafiknykterhetsbrott,
våldsbrott eller ekonomisk brottslighet ska minst tre år passera innan serveringstillstånd kan
ges. Vid frihetsberövande inräknas inte den tiden i de tre år som ska ha förflutit. Även då
ett serveringstillstånd har återkallats på grund av brister ska minst tre år passera innan nytt
tillstånd kan ges.

Ett grundläggande krav vid servering är att mat tillhandahålls. Detta krav gäller dock inte
vid pausservering eller provsmakning. Maten ska också marknadsföras skriftligen i lokalen
under serveringstiden.

1.2 Stadigvarande tillstånd till allmänheten
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kräver att serveringen har ett varierat 
utbud av maträtter till kl. 23.00. Ett varierat utbud är minst två förrätter, fem huvudrätter 
och två efterrätter. Efter kl. 23.00 måste det finnas minst tre maträtter.

Vid stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten förväntas tillståndshavare delta i
återkommande möten med polismyndigheten och Borås Stads tillståndsenhet för att öka
förståelsen för varandras arbetsuppgifter och dela erfarenheter av det förebyggande arbetet
mot alkoholmissbruk.

1.3 Tillfälligt tillstånd
Tillfällig servering förutsätter att verksamheten inte är regelbundet återkommande. Därför
kan en sökande eller en lokal få tillfälligt tillstånd vid högst tio enstaka tillfällen per år.

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan bli aktuellt bl.a. vid festivaler och 
evenemang.

Borås Stad är restriktiv med tillstånd för servering av spritdrycker vid sådana arrangemang.
Vid arrangemang där alkoholserveringen är det huvudsakliga syftet är Borås Stad restriktiv
med tillstånd.

1.4 Uteservering
Uteservering ska ha bord med sittplatser, och mat ska kunna serveras. Matservering ska
vara möjlig även då tillståndet gäller årets kallaste månader. Uteserveringen ska ligga i nära
anslutning till serveringslokalerna.

1.5 Rumsservering och minibar
På hotell som har restaurang med serveringstillstånd i sina lokaler får det serveras 
alkoholdrycker på hotellrummet, och från minibar på hotellrummet. Sådan servering 
ska meddelas Borås Stad.

1.6 Provsmakning
Den som har ett stadigvarande serveringstillstånd kan ha rätt att anordna provsmakning av
alkoholdrycker. Tillstånd för provsmakning kan också ges under vissa förutsättningar.
Vid försäljning av dryckeskuponger måste enstaka kuponger kunna köpas. Att köpa fler
kuponger samtidigt får inte bli billigare per kupong. Dryckeskuponger får inte ingå i 
entréavgiften.
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2 Serveringstider
Servering av alkoholdrycker får inte börja tidigare än kl. 11.00 och inte pågå längre än till
kl. 01.00, om inte kommunen beslutar annat.

Borås Stad beviljar utsträckt tid för servering längst till kl. 02.30. Detta under förutsättning
att polismyndigheten och Miljöförvaltningen tillstyrker, och Borås Stad inte befarar 
olägenheter när det gäller ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Om det finns särskilda skäl, t.ex. osäkerhet om en serveringstid kan medföra olägenheter
eller hälsorisker, kan Borås Stad tillämpa en prövotid. Då måste tillståndshavaren ansöka
igen för att serveringstiden ska bli stadigvarande.

3 Olägenheter
Även om övriga krav i alkohollagen är uppfyllda får kommunen vägra serveringstillstånd
om det på grund av serveringsställets läge eller andra skäl befaras olägenheter när det gäller
ordning och nykterhet, eller särskild risk för människors hälsa.

Prövningen fäster stor vikt vid polismyndighetens yttrande om ordningsläget i området
och Miljöförvaltningens bedömning av risken att närboende störs. De sociala hänsynen har
företräde om dessa ställs mot affärs- och konkurrensmässiga hänsyn. Redan farhågor om
olägenheter kan leda till avslag.

3.1 Serveringens inriktning
Borås Stad är restriktiv med tillstånd då verksamheten eller arrangemanget främst riktar sig
till ungdomar.

Ambitionen om matservering värderas noggrant för att förhindra renodlade dryckesställen.
En ansökan kan avslås om det visar sig att sökanden har låg ambition att servera mat.

Borås Stad är restriktiv med tillstånd när spel är ett dominerande inslag i verksamheten.
Vid bedömningen av risken för olägenheter eller för människors hälsa lägger Borås Stad
vikt vid serveringsställets alkohol- och narkotikapolicy för gäster och personal.

3.2 Serveringsställets läge
En överetablering av serveringar kan innebära ökad risk för brottslighet samt störningar
och påfrestningar för närboende. Vid prövningen tar Borås Stad hänsyn till detta.

Borås Stad är återhållsam med tillstånd nära skolor och fritidsgårdar samt i andra miljöer
där barn och unga vistas. Återhållsamheten gäller också nära boenden för personer med
missbruksproblematik.

Återhållsamhet gäller för tillstånd i idrottsanläggningar och vid idrottsevenemang.
Borås Stad är dock mindre återhållsam när det gäller större nationella och internationella
seniorevenemang.

För serveringstillstånd i idrottsanläggningar ska verksamheten vara inriktad på matservering.

4 Villkor
Tillstånd kan förenas med olika villkor. Vid senare serveringstider, nöjesinriktad verksamhet
och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten villkorar Borås Stad oftast med krav om
ordningsvakter. Samråd sker då alltid med polismyndigheten.

Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2019 att ge Förskolenämnden i 
uppdrag att utreda möjligheten att erbjuda 30 timmar vistelsetid i veckan för 
barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa. Utredningen 
presenterar fördelar och möjliga utmaningar utifrån förslaget.   

Utredningen är baserad på statistik från Förskoleförvaltningens 
placeringssamordnare kring antal placerande barn och deras åldrar i Borås Stads 
förskolor under perioden januari till mars 2019. Uträkningar av hur 
personalbehov och personalkostnad skulle kunna påverkas vid ett införande av 
30 timmars vistelsetid har gjorts med hjälp av en inom staden beprövad modell. 
Modellen har tidigare använts under stadsdelstiden i mer än 10 år för att få fram 
behovet av antal årsarbetare i verksamheten. Vidare förs det i utredningen 
resonemang kring arbetsmiljö, eventuell påverkan på barngruppers storlek samt 
möjliga ekonomiska konsekvenser.  

Forskning påvisar att det finns tydliga fördelar med att barn vistas i förskola. 
Barn som går i förskola upplever flera positiva effekter oberoende av 
socioekonomisk bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta barn. De 
positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras kognitiva och 
sociala utveckling samt skolmognad.  

Uträkningar gjorda i utredningen visar att ett beslut om att införa 30 timmar 
vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en 
möjlig kostnad för ökade personalkostnader på uppemot 37 miljoner kronor. 
Detta om samtliga av de vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa 
skulle välja att nyttja möjligheten att ha sina barn 30 timmar i förskolan. 
Eftersom samtliga vårdnadshavare inte sannolikt skulle nyttja detta är 
uträkningarna baserade på ett tänkt scenario med ett spann från 25 % - 100 % 
av vårdnadshavarna för att ge en uppskattad bild över möjliga kostnader. 
Beroende på hur stor andel av vårdnadshavarna som skulle nyttja möjligheten 
till utökad vistelsetid så skulle det uppskattningsvis krävas ytterligare mellan 20-
82 heltidstjänster för att täcka den ökade beläggning som förslaget skulle 
medföra. Detta i kombination med den ansträngda personalsituation som råder 
medför en utmaning.  
 
I utredningen har hänsyn enbart tagits till barn till föräldralediga och arbetslösa 
med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att även barn till vårdnadshavare 
med behovsanställning och vistelsetid under 15 timmar har rätt att lämnas 15 
timmar i veckan. Vid införande av vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn tas till 
att barn till vårdnadshavare med behovsanställning även kommer att omfattas. 
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1 Inledning 
Svensk förskola ska vara av hög och likvärdig kvalitet. 1 Förskolan ska stimulera 
barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Av 
Skollagen (2010:800) framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barnen 
ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Verksamheten ska utgå från 
en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 
utveckling och lärande bildar en helhet.2 Förskolan ska främja allsidiga 
kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. 
Verksamheten i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som 
deltar. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar främjas.   
 
Enligt Skolverket ska barn från ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning 
som behövs med hänsyn till vårdnadshavarnas arbete eller studier, eller om 
barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.3 Barn som har 
vårdnadshavare som är arbetslösa eller föräldralediga ska från och med ett års 
ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan. 
Förskolan kan välja hur de 15 timmarna ska fördelas över veckan, till exempel 
tre timmar om dagen fem dagar i veckan eller på något annat sätt. Förskolan 
kan inte ta ut avgifter från vårdnadshavarna för de 15 timmarna. 
 
Borås Stad har i sin tillämpning av reglerna valt att erbjuda förskola från det att 
barnet är sex månader. Under januari 2019 gick 5 844 barn i kommunala 
förskolor i Borås Stad. Av de 5844 barn som är inskrivna i Borås Stads egna 
förskolor i januari 2019 var 968 barn till föräldralediga eller arbetslösa med 15 
timmars vistelsetid per vecka.  

 Utredningens syfte och uppdrag 
Utifrån det uppdrag som Kommunfullmäktige ålagt Förskolenämnden i Budget 
2019 är utredningens syfte är att utreda möjligheten till att erbjuda 30 timmars 
vistelsetid för barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetslösa. I 
utredningen kommer fördelar samt möjliga utmaningar utifrån förslaget att 
kartläggas och presenteras.  

Utredningen är baserad på statistik från Förskoleförvaltningens 
placeringssamordnare kring antal placerade barn och dess åldrar i Borås Stads 
kommunala förskolor. Uträkning av hur personalbehov och personalkostnad 
skulle kunna påverkas vid ett införande av 30 timmars vistelsetid har gjorts med 
hjälp av en inom staden beprövad modell, som tidigare använts under 
stadsdelstiden i mer än 10 år för att få fram behovet av antal årsarbetare i 
verksamheten. Vidare förs det i utredningen resonemang kring arbetsmiljö, 
eventuell påverkan på barngruppers storlek och möjliga ekonomiska 
konsekvenser.  

                                                      
1 Skollagen (2010:800) 8 kap, 2 §  
2 Läroplan för förskolan, Lpfö 18, Avsnitt 1. Förskolans värdegrund och uppdrag 
3 skolverket.se/undervisning/forskolan/ 
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Underlag för utredningen har även inhämtats från biträdande rektorer, 
verksamhetschefer samt chefer för ekonomi-och HR-funktionerna.  
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Utredning avseende 30 timmar vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa 

2 Beskrivning av nuläge 

 Förskolans uppdrag 
I Läroplan för förskolan, Lpfö 18, som träder i kraft 1 juli 2019, framkommer 
att utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. 
Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet samtidigt som den också ska 
vara rolig, trygg och lärorik för alla barn.4 I utbildningen har leken en central 
plats och barnen ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån 
förutsättningar och förmåga. I samarbete med hemmen ska förskolan främja 
barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. 
 
Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål 
som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos 
barnen. Förskolan ska erbjuda barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm 
med både vila och aktiviteter som är anpassade efter barnens behov och 
vistelsetid. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att 
samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, 
lek och kommunikation. Enligt skollagen ska utbildningen vara likvärdig oavsett 
var i landet barnet bor.5 Den ska ta hänsyn till barns olika behov och 
förutsättningar och anpassas till alla barn i förskolan. En likvärdig utbildning 
innebär att den inte kan utformas på likadant sätt överallt.  
 
Forskning visar att det finns fördelar med att barn vistas i förskolan.6 Barn som 
går i förskola med hög kvalitet upplever flera positiva effekter oberoende av 
barnets socioekonomiska bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta 
barn. De positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras 
kognitiva och sociala utveckling samt skolmognad. I ett underlag framtaget på 
uppdrag av Malmö Stad, diskuteras förskolans betydelse för barns utveckling, 
lärande och hälsa.7 Forskningen visar på ett övertygande sätt att förskolan har 
utjämnande socioekonomiska effekter eftersom den främst gynnar barn från 
familjer med knappa resurser. Likaså visar sig även barnets tid på förskolan har 
stor betydelse för huruvida den efterföljande skolgången blir framgångsrik. De 
här resultaten är dock beroende av olika omständigheter, till exempel förskolans 
kvalitet, hur mycket tid barnet tillbringar på förskolan och pedagogernas 
förmåga att orientera sig i relation till barnet. 

  

                                                      
4 Lpfö18, Avsnitt 1 Förskolans värdegrund och uppdrag 
5 Skollagen (2010:800), 1 kap 9 § Likvärdig utbildning 
6 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer  
bilaga 4. urval och granskning av studier från den skandinaviska databasen (nb-ecec) 
7 Persson, S, (2012) Förskolans betydelse för utveckling, lärande och hälsa. Diskussionsunderlag 
till Malmökommissionen. Malmö: Malmö stad. 
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 Regler och villkor för förskola inom Borås Stad 
Reglerna för förskola inom Borås Stad grundar sig på bestämmelserna i 
Skollagen (2010:800) kapitel 8, 14 och 25. Plats i förskola eller pedagogisk 
omsorg erbjuds barn bosatta i Sverige från och med ett års ålder och upp till 
förskoleklass.  

Borås Stad har i sin tillämpning av reglerna valt att erbjuda förskola från det att 
barnet är sex månader. Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn 
till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, eller för barnets eget behov 
på grund av familjens situation i övrigt.  

Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga erbjuds i dagsläget 
förskola 15 timmar i veckan. Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i 
sin utveckling, eller som på grund av förälders sjukdom eller 
funktionsnedsättning behöver verksamheten. Om ett barn har behov av utökad 
vistelsetid i förskolan kan vårdnadshavarna ansöka om detta, då görs en 
individuell prövning utifrån barnets behov.  

 Placeringstid i förskolan 
Under januari-mars 2019 hade i snitt 1001 barn till föräldralediga och arbetslösa 
placering på 15 timmar i förskolan. Fördelningen skiljer sig något åt mellan de 
olika områdena inom kommunen. På områdena Norrby och Hässleholmen 
återfinns flest 15 timmars placeringar på förskolorna, i snitt ca 24 % på de olika 
förskolorna inom områdena tätt följt av område Viskafors där i snitt runt 22 % 
av barnen har 15 timmars placering. Områden med lägre beläggning av 15 
timmars placeringar är områden som Brämhult, Dalsjöfors och Sandared som 
ligger runt 12-14 %.   

I Förskolenämndens Budget för 2019:2 redogörs för att andelen barn som går i 
förskola och deras vistelsetider har ökat. Förskolenämnden hade 
betalningsansvar för 120 eller 1,9 % fler barn under 2018 än under 2017. 
Vistelsetiderna hade ökat med ca 5 % mellan åren. Prognosen tyder på att 
antalet barn som vistas i förskola kommer att fortsätta öka. Ny statistik från 
befolkningsprognosen från april 2019 visar att fram till år 2023 beräknas antalet 
barn mellan 1-5 år att öka med cirka 230 stycken inom kommunen. Det är 
främst inom områdena Centrum, Göta och Sjöbo som ökningen beräknas ske.  

För att kunna behålla kvaliteten i förskolorna är det av stor vikt att ta hänsyn till 
den ökade andelen barn ur befolkningen som går i förskola. 

 Personaltäthet 
Sverige befinner sig i dagsläget i en högkonjunktur och arbetslösheten är låg. 
Det innebär att färre personer är tillgängliga för kortare vikariat. Dessa vikariat 
är viktiga för verksamheten för att täcka upp behov vid sjukfrånvaro, frånvaro 
på grund av vård av barn och semestrar hos den ordinarie personalen. 
Konsekvensen är att det i många fall inte finns personal att ersätta med vid 
frånvaro trots att behovet finns. Detta leder till att arbetsbelastningen ökar för 
kvarvarande personal, vilket i sin tur kan leda till stressrelaterade åkommor. I 
Budget 2019:2 kan förvaltningen konstatera att sjukskrivningstalet stabilt ligger 
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Reglerna för förskola inom Borås Stad grundar sig på bestämmelserna i 
Skollagen (2010:800) kapitel 8, 14 och 25. Plats i förskola eller pedagogisk 
omsorg erbjuds barn bosatta i Sverige från och med ett års ålder och upp till 
förskoleklass.  

Borås Stad har i sin tillämpning av reglerna valt att erbjuda förskola från det att 
barnet är sex månader. Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn 
till vårdnadshavarnas förvärvsarbete eller studier, eller för barnets eget behov 
på grund av familjens situation i övrigt.  

Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga erbjuds i dagsläget 
förskola 15 timmar i veckan. Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i 
sin utveckling, eller som på grund av förälders sjukdom eller 
funktionsnedsättning behöver verksamheten. Om ett barn har behov av utökad 
vistelsetid i förskolan kan vårdnadshavarna ansöka om detta, då görs en 
individuell prövning utifrån barnets behov.  

 Placeringstid i förskolan 
Under januari-mars 2019 hade i snitt 1001 barn till föräldralediga och arbetslösa 
placering på 15 timmar i förskolan. Fördelningen skiljer sig något åt mellan de 
olika områdena inom kommunen. På områdena Norrby och Hässleholmen 
återfinns flest 15 timmars placeringar på förskolorna, i snitt ca 24 % på de olika 
förskolorna inom områdena tätt följt av område Viskafors där i snitt runt 22 % 
av barnen har 15 timmars placering. Områden med lägre beläggning av 15 
timmars placeringar är områden som Brämhult, Dalsjöfors och Sandared som 
ligger runt 12-14 %.   

I Förskolenämndens Budget för 2019:2 redogörs för att andelen barn som går i 
förskola och deras vistelsetider har ökat. Förskolenämnden hade 
betalningsansvar för 120 eller 1,9 % fler barn under 2018 än under 2017. 
Vistelsetiderna hade ökat med ca 5 % mellan åren. Prognosen tyder på att 
antalet barn som vistas i förskola kommer att fortsätta öka. Ny statistik från 
befolkningsprognosen från april 2019 visar att fram till år 2023 beräknas antalet 
barn mellan 1-5 år att öka med cirka 230 stycken inom kommunen. Det är 
främst inom områdena Centrum, Göta och Sjöbo som ökningen beräknas ske.  

För att kunna behålla kvaliteten i förskolorna är det av stor vikt att ta hänsyn till 
den ökade andelen barn ur befolkningen som går i förskola. 

 Personaltäthet 
Sverige befinner sig i dagsläget i en högkonjunktur och arbetslösheten är låg. 
Det innebär att färre personer är tillgängliga för kortare vikariat. Dessa vikariat 
är viktiga för verksamheten för att täcka upp behov vid sjukfrånvaro, frånvaro 
på grund av vård av barn och semestrar hos den ordinarie personalen. 
Konsekvensen är att det i många fall inte finns personal att ersätta med vid 
frånvaro trots att behovet finns. Detta leder till att arbetsbelastningen ökar för 
kvarvarande personal, vilket i sin tur kan leda till stressrelaterade åkommor. I 
Budget 2019:2 kan förvaltningen konstatera att sjukskrivningstalet stabilt ligger 
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på 9,2 %, där just sjukskrivningar på grund av stress är en av orsakerna. 
Förvaltningen ser också att det rapporteras in tillbud- och arbetsskador med 
stressrelaterade orsaker. Antalet tillbud som härrör till stress på grund av 
arbetsbelastning ökade från 52 stycken 2017 till 77 stycken 2018. 

Personaltätheten inom förskolan behöver ta en utgångspunkt i Skollagens 
mening om förskolans kompensatoriska uppdrag och bemanningen behöver 
optimeras med utgångspunkt i barns närvaro under dagen. Det är också viktigt 
att säkerställa rektorers möjligheter att verka som pedagogiska ledare och då 
handlar det om likvärdigt stöd i uppdraget och en tydlig styrning och ledning. 

En utmaning som förvaltningen står inför redan nu bekräftas via 
Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 ”Var finns jobben”8 som bland 
annat visar att förskollärare ligger i topp i bristindex för de pedagogiska 
yrkesområdena. Arbetsförmedlingen menar också att bristen väntas kvarstå 
även på fem års sikt. Antalet barn och unga kommer att fortsätta att öka, vilket 
innebär att efterfrågan på arbetskraft kommer att kvarstå. Inom befintlig 
personal är medelåldern hög, vilket innebär stora pensionsavgångar under de 
kommande fem åren. Detta gäller nationellt såväl som inom Borås Stad, det 
visar såväl Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 som SKL:s 
rekryteringsrapport 2018 – ”Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden”9 där de 
tydligt signalerar kring den utmaning som välfärdsyrkena står inför de 
kommande åren. 

 Barngruppens storlek  
Kommunfullmäktiges har i Budget 2019 även uppdragit åt Förskolenämnden 
att redovisa hur Skolverkets riktlinjer för barngruppers storlek ska nås. I Borås 
Stads kommunala förskolor under första delen av 2019 består barngrupperna i 
snitt av 15,33 barn för grupper med alla åldrar. Antalet varierar mellan olika 
förskolor. Förskoleförvaltningen kommer under 2019 att redogöra för vilka 
förutsättningar som krävs för att nå Skolverkets riktlinjer avseende 
barngruppers storlek.  

Enligt Skolverket är ett riktmärke för barngruppens storlek för barn mellan ett 
och tre år sex till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke 
vara nio till femton barn. Riktmärkena är inte tvingande. De ska användas som 
något att förhålla sig till och vara ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper.  

I Skolverkets allmänna råd för förskolan står att huvudmannen och rektorn bör 
utifrån respektive ansvar ha rutiner för hur barnets bästa utreds och hur barnets 
bästa kan beaktas i beslut som påverkar barnen i förskolan.10 I skandinavisk 
forskning saknas siffror och underlag generellt om vad som är en bra 
gruppstorlek för barn och hur barngrupper bör vara organiserade.11 Det finns 

                                                      
8 Arbetsförmedlingen rapport – Var finns jobben? Bedömning för 2019 och på fem års sikt 
Dnr; Af-2019/0000 9278 
9 SKL:s rekryteringsrapport 2018, Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden, ISBN-nummer: 
978-91-7585-610-0 
10 Skolverkets allmänna råd, Måluppfyllelse i förskola 1. Styrning och ledning 
11 Persson, S (2010) I perspektiv på barndom och barns lärande. En kunskapsöversikt om lärande i 
förskolan och grundskolans tidigare år. Skolverket. Stockholm: Fritzes 
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dock begränsad forskning om hur barngruppens storlek är relaterad till barns 
hälsa och förmåga att knyta långvariga relationer samt hur barns vistelsetid i 
förskolan påverkar deras välmående, lärande och utveckling på sikt. Vikten av 
att svensk förskola är likvärdig betonas i forskning12 då det råder konsensus om 
att förskolor med hög kvalitet är bra för barn, medan förskolor med låg kvalitet 
påverkar barn negativt. 

I dialog med biträdande rektorer framkommer att de barn som har en 
vistelsetid på 15 timmar i huvudsak är i förskolan tre dagar i veckan fördelat på 
5 timmar per dag. Detta kan givetvis variera från förskola till förskola men i 
huvudsak är det vanligare att barnen går tisdag-torsdag i förskolan och att 
måndagar och fredagar ger utrymme för planeringstid för pedagogerna.  

En aspekt som inte lyfts ofta i forskningen om villkor för en hög kvalitet, är 
förskolepersonalens möjligheter till planering, utvärdering och diskussioner om 
sitt arbete. Vidare framkommer i dialog med biträdande rektorer att kvaliteten i 
deras arbete har ett klart samband med planeringstid eftersom det berör 
grunderna för att kunna utveckla, planera inför och utvärdera sin verksamhet. 
Planeringstid ses som en grundläggande förutsättning för att kunna utföra ett 
bra pedagogiskt arbete. I förskolan är emellertid förutsättningarna för att kunna 
planera sin verksamhet genom att ha planeringstid inte lika självklar och den 
kan se olika ut mellan kommuner och i kommunerna. Den skillnad som 
möjligheten till planeringstid kan medföra kan således ha en påverkan på 
undervisningens likvärdighet.  

 Beräkning av personalbehov 
För att uppskatta behovet av pedagogisk personal vid ett införande av 30 
timmar vistelsetid i förskolan har en modell använts som differentierar 
personalbehovet utifrån yngre och äldre barn, där barn under 2,5 år viktas 50 % 
högre ur bemanningssynpunkt. Modellen har tidigare använts inom Borås Stad i 
mer än 10 år under Stadsdelstiden för att beräkna rimlig nivå av bemanning, det 
vill säga behov av pedagogisk personal. Uträkningar gjorda i modellen visar att 
nuvarande behov av pedagogisk personal inom förvaltningen ligger på cirka 
1108 årsarbetare. Förvaltningen bedömer att det redan i dagsläget saknas 
pedagogisk personal och att den nivå som modellen visar på inte fullt nås.  

Nedan beskrivs behovet av pedagogisk personal i förskolorna samt uppskattad 
kostnad för dessa.  

 Årsarbetare, totalt: Behov antal 
årsarbetare: 

Beräknad kostnad: 

Nuvarande 
personalbehov  
jan-mars 2019 

1108   

Vistelsetid upp till 15 
h 1 

1190 +82 + 37 mnkr 

Behov 25 % 2 1128 +20 + 9 mnkr 

                                                      
12 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer 
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dock begränsad forskning om hur barngruppens storlek är relaterad till barns 
hälsa och förmåga att knyta långvariga relationer samt hur barns vistelsetid i 
förskolan påverkar deras välmående, lärande och utveckling på sikt. Vikten av 
att svensk förskola är likvärdig betonas i forskning12 då det råder konsensus om 
att förskolor med hög kvalitet är bra för barn, medan förskolor med låg kvalitet 
påverkar barn negativt. 

I dialog med biträdande rektorer framkommer att de barn som har en 
vistelsetid på 15 timmar i huvudsak är i förskolan tre dagar i veckan fördelat på 
5 timmar per dag. Detta kan givetvis variera från förskola till förskola men i 
huvudsak är det vanligare att barnen går tisdag-torsdag i förskolan och att 
måndagar och fredagar ger utrymme för planeringstid för pedagogerna.  

En aspekt som inte lyfts ofta i forskningen om villkor för en hög kvalitet, är 
förskolepersonalens möjligheter till planering, utvärdering och diskussioner om 
sitt arbete. Vidare framkommer i dialog med biträdande rektorer att kvaliteten i 
deras arbete har ett klart samband med planeringstid eftersom det berör 
grunderna för att kunna utveckla, planera inför och utvärdera sin verksamhet. 
Planeringstid ses som en grundläggande förutsättning för att kunna utföra ett 
bra pedagogiskt arbete. I förskolan är emellertid förutsättningarna för att kunna 
planera sin verksamhet genom att ha planeringstid inte lika självklar och den 
kan se olika ut mellan kommuner och i kommunerna. Den skillnad som 
möjligheten till planeringstid kan medföra kan således ha en påverkan på 
undervisningens likvärdighet.  

 Beräkning av personalbehov 
För att uppskatta behovet av pedagogisk personal vid ett införande av 30 
timmar vistelsetid i förskolan har en modell använts som differentierar 
personalbehovet utifrån yngre och äldre barn, där barn under 2,5 år viktas 50 % 
högre ur bemanningssynpunkt. Modellen har tidigare använts inom Borås Stad i 
mer än 10 år under Stadsdelstiden för att beräkna rimlig nivå av bemanning, det 
vill säga behov av pedagogisk personal. Uträkningar gjorda i modellen visar att 
nuvarande behov av pedagogisk personal inom förvaltningen ligger på cirka 
1108 årsarbetare. Förvaltningen bedömer att det redan i dagsläget saknas 
pedagogisk personal och att den nivå som modellen visar på inte fullt nås.  

Nedan beskrivs behovet av pedagogisk personal i förskolorna samt uppskattad 
kostnad för dessa.  

 Årsarbetare, totalt: Behov antal 
årsarbetare: 

Beräknad kostnad: 

Nuvarande 
personalbehov  
jan-mars 2019 

1108   

Vistelsetid upp till 15 
h 1 

1190 +82 + 37 mnkr 

Behov 25 % 2 1128 +20 + 9 mnkr 

                                                      
12 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer 
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Behov 50 % 3 1149 +41 + 19 mnkr 

Behov 75 % 4 1170 + 62 + 28 mnkr 

1 Om samtliga barn till arbetslösa och föräldralediga som idag har en vistelsetid upp till 15 
timmar dubblerar sin tid så behövs enligt modellen 1190 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 
37 mnkr. 

2 Om 25% av vårdnadshavarna, enligt ovan, väljer att öka vistelsetiden för barnen till 30 timmar 
så behövs enligt modellen 1128 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 9 mnkr. 

3 Om 50 % av vårdnadshavarna, enligt ovan, väljer att öka vistelsetiden för barnen till 30 
timmar så behövs enligt modellen 1149 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 19 mnkr. 

4 Om 75 % av vårdnadshavarna, enligt ovan, väljer att öka vistelsetiden för barnen till 30 
timmar så behövs enligt modellen 1170 årsarbetare. Kostnaden uppskattas till 28 mnkr. 

I modellen har ett snitt på medellön för förskollärare och barnskötare använts för att få en 
uppskattad personalkostnad.  

I utredningens uträkningar har hänsyn enbart tagits till barn till föräldralediga 
och arbetslösa med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att även barn till 
vårdnadshavare med behovsanställning och vistelsetid under 15 timmar i 
dagsläget har rätt att lämna sina barn 15 timmar i veckan.  

Vid ett införande av vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn även tas till att barn till 
vårdnadshavare med behovsanställning även kommer att omfattas. Det vill säga 
att de vårdnadshavare som exempelvis har en behovsanställning och arbetar 9 
timmar i veckan, har rätt att nyttja 15 timmar placering i förskola för sina barn. 
Under perioden januari till mars 2019 har det handlat om närmare 150 barn 
som haft placering 15 timmar eller lägre. I och med förslaget om 30 timmar 
vistelsetid skulle även dessa vårdnadshavare få rätt att utöka vistelsetiden för 
sina barn upp till 30 timmar om de önskar vilket skulle medföra ytterligare 
personalbehov än uträkningarna visar.    

3 Analys och tolkning 

 Sammantagen analys  
Forskning påvisar att det finns tydliga fördelar med att barn vistas i förskola.13 
Barn som går i förskola upplever flera positiva effekter oberoende av 
socioekonomisk bakgrund, men effekterna är störst för socialt utsatta barn. De 
positiva effekterna syns i barnens språkliga kompetenser, deras kognitiva och 
sociala utveckling samt skolmognad.   
 
Uträkningar gjorda i utredningen visar att ett beslut om att införa 30 timmar 
vistelsetid för barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en 
möjlig kostnad för ökade personalkostnader på uppemot 37 miljoner kronor. 
Detta om samtliga barn till vårdnadshavare som är föräldralediga och arbetslösa 
går upp till en vistelsetid på 30 timmar. Sannolikt skulle inte samtliga 
vårdnadshavare nyttja möjligheten men uträkningen är baserad på ett tänkt 
scenario med ett spann från 25 % - 100 % av vårdnadshavarna för att ge en 

                                                      
13 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn  
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uppskattad bild över möjliga kostnader. Beroende på hur stor andel av 
vårdnadshavarna som skulle nyttja möjligheten till utökad vistelsetid så skulle 
det uppskattningsvis krävas ytterligare mellan 20-82 heltidstjänster för att täcka 
den ökade beläggning som förslaget skulle medföra. Detta i kombination med 
den ansträngda personalsituation som råder medför en stor utmaning.  
 
Som tidigare omnämnts tas det i utredningen enbart hänsyn till barn till 
föräldralediga och arbetslösa med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att 
även barn till vårdnadshavare med behovsanställning och vistelsetid under 15 
timmar har rätt att lämna sina barn 15 timmar i veckan. Vid införande av 
vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn tas till att vårdnadshavare med 
behovsanställning även kommer att omfattas. I och med förslaget om 30 
timmar vistelsetid skulle även dessa vårdnadshavare få rätt att utöka 
vistelsetiden för sina barn upp till 30 timmar om de önskar, något som även 
medför behov av ytterligare personal.   

Utökad vistelsetid ställer högre krav på personalen att skapa en god verksamhet, 
då barnen är på förskolan under en längre period av dagen. Det råder stora 
rekryteringsutmaningar av utbildad personal och det medför en risk att den 
eventuellt utökade bemanningen kan komma att ske med outbildad personal. 
En konsekvens av det kan vara att de utbildade pedagoger som arbetar i 
verksamheterna får sämre möjligheter att kunna följa gällande styrdokument då 
det blir en mindre andel medarbetare som har ansvar över att säkerställa detta.  

Något som även lyfts tidigare i utredningen är den stora nationella 
rekryteringsutmaningen inom offentlig sektor, som påtalas av såväl 
Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 ”Var finns jobben” som SKL:s 
rekryteringsrapport 2018 – ”Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden”. Här 
signaleras tydligt kring den utmaning som välfärdsyrkena står inför de 
kommande åren. Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 visar bland annat 
att förskollärare ligger i topp i bristindex för de pedagogiska yrkesområdena. 
Arbetsförmedlingen menar också att bristen väntas kvarstå även på fem års sikt. 
Antalet barn och unga kommer att fortsätta att öka, vilket innebär att 
efterfrågan på arbetskraft kommer att kvarstå. Inom befintlig personal är 
medelåldern hög, vilket innebär stora pensionsavgångar under de kommande 
fem åren. Detta gäller nationellt såväl som inom Borås Stad.   

Vid ett införande av vistelsetid på 30 timmar ökar högst sannolikt 
beläggningsgraden av barn under en större del av dagen jämfört med idag. Det 
som går att dra slutsatser kring är att då det ser olika ut inom verksamheterna 
gällande antalet barn med vistelsetid på 15 timmar så skulle 30 timmars 
vistelsetid givetvis få olika följdeffekter på olika förskolor. På en enhet där det 
exempelvis är sex barn som går 15 timmar så får det inte så stor påverkan om 
dessa väljer att vistas 30 timmar istället. På en annan enhet som har fler barn 
med vistelsetid på 15 timmar får detta en större effekt. Där skulle barngruppens 
storlek över dagen påverkas, troligen också möjligheten till att kunna dela upp 
barngrupperna och även möjligheten till planeringstid för pedagogerna. Även 
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uppskattad bild över möjliga kostnader. Beroende på hur stor andel av 
vårdnadshavarna som skulle nyttja möjligheten till utökad vistelsetid så skulle 
det uppskattningsvis krävas ytterligare mellan 20-82 heltidstjänster för att täcka 
den ökade beläggning som förslaget skulle medföra. Detta i kombination med 
den ansträngda personalsituation som råder medför en stor utmaning.  
 
Som tidigare omnämnts tas det i utredningen enbart hänsyn till barn till 
föräldralediga och arbetslösa med 15 timmars vistelsetid. Värt att beakta är att 
även barn till vårdnadshavare med behovsanställning och vistelsetid under 15 
timmar har rätt att lämna sina barn 15 timmar i veckan. Vid införande av 
vistelsetid på 30 timmar bör hänsyn tas till att vårdnadshavare med 
behovsanställning även kommer att omfattas. I och med förslaget om 30 
timmar vistelsetid skulle även dessa vårdnadshavare få rätt att utöka 
vistelsetiden för sina barn upp till 30 timmar om de önskar, något som även 
medför behov av ytterligare personal.   

Utökad vistelsetid ställer högre krav på personalen att skapa en god verksamhet, 
då barnen är på förskolan under en längre period av dagen. Det råder stora 
rekryteringsutmaningar av utbildad personal och det medför en risk att den 
eventuellt utökade bemanningen kan komma att ske med outbildad personal. 
En konsekvens av det kan vara att de utbildade pedagoger som arbetar i 
verksamheterna får sämre möjligheter att kunna följa gällande styrdokument då 
det blir en mindre andel medarbetare som har ansvar över att säkerställa detta.  

Något som även lyfts tidigare i utredningen är den stora nationella 
rekryteringsutmaningen inom offentlig sektor, som påtalas av såväl 
Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 ”Var finns jobben” som SKL:s 
rekryteringsrapport 2018 – ”Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden”. Här 
signaleras tydligt kring den utmaning som välfärdsyrkena står inför de 
kommande åren. Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 visar bland annat 
att förskollärare ligger i topp i bristindex för de pedagogiska yrkesområdena. 
Arbetsförmedlingen menar också att bristen väntas kvarstå även på fem års sikt. 
Antalet barn och unga kommer att fortsätta att öka, vilket innebär att 
efterfrågan på arbetskraft kommer att kvarstå. Inom befintlig personal är 
medelåldern hög, vilket innebär stora pensionsavgångar under de kommande 
fem åren. Detta gäller nationellt såväl som inom Borås Stad.   

Vid ett införande av vistelsetid på 30 timmar ökar högst sannolikt 
beläggningsgraden av barn under en större del av dagen jämfört med idag. Det 
som går att dra slutsatser kring är att då det ser olika ut inom verksamheterna 
gällande antalet barn med vistelsetid på 15 timmar så skulle 30 timmars 
vistelsetid givetvis få olika följdeffekter på olika förskolor. På en enhet där det 
exempelvis är sex barn som går 15 timmar så får det inte så stor påverkan om 
dessa väljer att vistas 30 timmar istället. På en annan enhet som har fler barn 
med vistelsetid på 15 timmar får detta en större effekt. Där skulle barngruppens 
storlek över dagen påverkas, troligen också möjligheten till att kunna dela upp 
barngrupperna och även möjligheten till planeringstid för pedagogerna. Även 
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ökade kostnader för kost tillkommer med längre vistelsetid över dagen och fler 
måltider.  

För att undvika vissa av dessa konsekvenser kan ett ökat behov av lokaler 
uppstå för att på samma sätt som idag kunna dela barngrupperna. I dagsläget är 
det dock svårt att göra en bedömning i vilken omfattning lokalbehovet skulle 
påverkas och således även kostnaden för eventuellt utökat lokalbehov.   

 Slutsats 
Forskning visar att vistelse i förskola har flera positiva effekter för barn.14  Dels 
i barnets språkliga kompetenser, deras kognitiva och sociala utveckling samt 
skolmognad. Effekterna är störst för socialt utsatta barn. Barnets tid på 
förskolan verkar ha stor betydelse för huruvida den efterföljande skolgången 
blir framgångsrik, framför allt för barn från familjer med knappa resurser. De 
här resultaten är dock beroende av olika omständigheter såsom bland annat 
pedagogernas förmåga att orientera sig i relation till barnet, förskolans kvalitet 
samt hur mycket tid barnet tillbringar på förskolan.   

Utredningen visar att ett införande av 30 timmars vistelsetid i förskolan för 
barn till föräldralediga och arbetslösa skulle kunna medföra en kostnad på 
uppskattningsvis mellan 9-37 miljoner i personalkostnader. Det innebär ett ökat 
personalbehov på mellan 20-82 extra årsarbetare, beroende på i vilken 
utsträckning som vårdnadshavare väljer att nyttja möjligheten. Därutöver skulle 
ytterligare personal krävas om vårdnadshavare som är behovsanställda också 
nyttjar möjligheten till 30 timmars vistelsetid för sina barn.  

En utmaning som förvaltningen står inför redan idag bekräftas via 
Arbetsförmedlingens prognosrapport 2019 som bland annat visar att 
förskollärare ligger i topp i bristindex för de pedagogiska yrkesområdena. 
Arbetsförmedlingen menar också att bristen väntas kvarstå även på fem års sikt. 

En annan aspekt som troligen medför utmaningar för vissa verksamheter är att 
lägga schema med en beläggningsgrad på fler timmar under dagen. Detta 
medför att pedagogernas planeringstid påverkas och inskränks, något som i sin 
tur kan ha effekt på möjligheterna till att bedriva undervisning av god kvalitet.  

 

 

  

 

  

                                                      
14 Vetenskapsrådet 2015 - En likvärdig förskola för alla barn 
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

1 Inledning 
Arbetslivsnämnden har fått i uppdrag att under 2019 utreda förutsättningarna 
för en stödverksamhet som riktar sig till personer i prostitution.  
 
Sverige var första landet i välden att kriminalisera köp av sexuella tjänster. I och 
med den nya lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 1999 skedde ett 
paradigmskifte i synen på samhällets sätt att förhålla sig till de olika aktörerna. 
Det ojämlika maktförhållandet mellan säljare och köpare klarlades genom att 
lagstiftningen utformades för att skydda den som får ersättning för sex medan 
den som köper begår ett brott.  

Människohandel är ett närliggande fenomen till prostitution. Det som skiljer 
dem åt är att människohandel kan jämföras med att tvinga någon att sälja sex 
för ersättning, men att ersättningen vanligtvis tilldelas den tvingande parten. 
Människohandel för sexuella ändamål kriminaliserades i Sverige år 2002. År 
2004 utvidgades lagen till att omfatta andra former av utnyttjande.  

Agenda 2030 och globala mål för hållbar utveckling antogs av FN:s (Förenta 
nationerna) alla medlemsstater i september 2015. I arbetet med Agenda 2030 är 
Sveriges målsättning att uppnå jämställdhet mellan könen, där avskaffandet av 
all form av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata 
rummet, inklusive människohandel och sexuellt utnyttjande ingår. Även 
Sveriges jämställdhetspolitisk syftar till att ge alla män och kvinnor samma 
möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet. 2006 antogs 
med bred politisk enighet sex jämställdhetspolitiska mål, där det sjätte 
delmålsområdet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Ett förtydligande av 
delmålet klargör att delmålsområdet innefattar: 

 Alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld mot kvinnor och 
flickor. 

 Våld i nära relationer, riktad mot kvinnor, flickor, män, pojkar och 
HBTQ-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer 
med queera uttryck och identiteter). 

 Hedersrelaterat våld och förtryck, inklusive: barnäktenskap, 
tvångsäktenskap och könsstympning av kvinnor och flickor. 

 Prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

 Kommersialisering och exploatering av kvinnokroppen i reklam, medier 
och pornografi. 

För att förebygga och motverka prostitution och människohandel samt för att 
bidra till ett bättre skydd och stöd för målgruppen har regeringen tagit fram en 
handlingsplan. Regeringen framhåller att socialtjänstens förmåga att identifiera 
och stödja personer i prostitution och personer utsatta för människohandel 
måste stärkas. Vidare tydliggör handlingsplanen socialtjänstens ansvar att utreda 
och bedöma målgruppens behov av stöd och skydd oavsett om det handlar om 
prostitution eller människohandel för sexuella ändamål.    
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

2 Begreppet prostitution 
Prostitution är när minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot 
ersättning, vilket utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten (SOU 
1995:15). Begreppet är användbart då det inte definierar vilken form av sexuell 
tjänst eller ersättning som härrörs. Begreppet prostitution är dock både 
omdiskuterat och kritiserat då det finns mycket stereotypa föreställningar, myter 
och fördomar kopplade till begreppet. Användning av ordet prostituerad 
reducerar en människa till endast en del av sina erfarenheter och prostitution är 
en handling inte en egenskap. Många personer som har haft sex mot ersättning 
definierar sig varken som prostituerade eller som att de har sålt sex.  
 
Socialstyrelsen har valt att använda begreppet Sex mot ersättning istället för 
prostitution. Detta dels som ett sätt att vidga perspektivet och dels för att 
terminologin är en viktig del i bemötandet av målgruppen.   
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2 Begreppet prostitution 
Prostitution är när minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot 
ersättning, vilket utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten (SOU 
1995:15). Begreppet är användbart då det inte definierar vilken form av sexuell 
tjänst eller ersättning som härrörs. Begreppet prostitution är dock både 
omdiskuterat och kritiserat då det finns mycket stereotypa föreställningar, myter 
och fördomar kopplade till begreppet. Användning av ordet prostituerad 
reducerar en människa till endast en del av sina erfarenheter och prostitution är 
en handling inte en egenskap. Många personer som har haft sex mot ersättning 
definierar sig varken som prostituerade eller som att de har sålt sex.  
 
Socialstyrelsen har valt att använda begreppet Sex mot ersättning istället för 
prostitution. Detta dels som ett sätt att vidga perspektivet och dels för att 
terminologin är en viktig del i bemötandet av målgruppen.   
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

3 Omfattning och förekomst 
Andelen individer som uppger att de har köpt eller sålt sexuella tjänster verkar 
relativt konstant över tid. I en befolkningsundersökning som genomfördes 
2011 uppgav 0,7 procent av befolkningen att de någon gång i sitt liv sålt 
sexuella tjänster. Den kartläggning som länsstyrelsen Stockholm publicerade 
2014 av prostitutionens omfattning i Sverige visade samma resultat. 
Folkhälsomyndighetens rapport från 2017, ”Sexualitet och hälsa bland unga 
i Sverige- en studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16–29 år”, 
framkom att andelen unga med erfarenhet av sex mot ersättning var ungefär 
lika stor bland tjejer och killar. Dock visar Folkhälsomyndighetens rapport att 
så mycket som 3 procent av tjejerna och 2 procent av killarna uppgav att de 
hade erfarenhet av att ha fått ersättning för sex. 
 
Den varierande statistiken av prostitutionens omfattning beror på att den 
svenska prostitutionens marknad inte är öppen, vilket får en avgörande 
betydelse för de faktiska möjligheterna att mäta och bedöma omfattningen. 
Gatuprostitutionen har i stort sett halverats sedan sexköpslagens införande men 
prostitutionen och dess aktörer har skiftat i relation till de samhällets 
förutsättningar. Informationsteknik och globaliseringsaccelerationen är de två 
faktorer som kanske haft störst inverkan och internet har fått en allt mer 
dominerande roll som marknadsplats för köp av sexuella tjänster. Säljande och 
köpande av sexuella tjänster behöver inte längre innebära direkt fysisk kontakt 
mellan parterna som kan befinna sig på mer eller minde långt avstånd från 
varandra genom att tjänsten exempelvis kan utföras via webbkamera. En viktig 
aspekt är att kommunikationen mellan köpare och säljare kan inledas i ett öppet 
forum för att sedan förflyttas till en sluten kontaktyta vilken gör att 
populationens storlek och vilka som ingår inte är helt känt.  
 
Enligt polisen finns det ingen öppen gatuprostitution i Borås, men det 
förekommer bland annat på krogarna runt om i staden. Största delen sker dock 
via nätet där polisen uppger att de har en ganska bra bevakning av de större 
eskortsajterna. Dock är den dolda sexhandelns verksamhet som befinner sig i 
en gråzon mellan legal och illegal (exempelvis Sugardating) svår för polisen att 
bevaka och komma åt.  Polisens uppfattning är att problematiken kring 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål snare har ökat de senaste 
åren vilket bekräftas av Polismyndighetens lägesrapport ”Människohandel för 
sexuella och andra ändamål” för 2017. Av sammanställningen framkom att 
antalet anmälda brott om koppleri ökade från 102 under 2016 till 132 under 
2017. Den stora ökningen härleds till region Väst.   
 
I rapporten ”I sexualitetens gränstrakter- en studie av ungdomar i Göteborg 
med omnejd som säljer och byter sexuella tjänster- nätbaserad elektronisk 
enkätundersökning riktad till ungdomar över 18 år bosatta i Västra Götalands 
län”. I enkäten ställs frågan om huruvida ungdomarna är bosatta i 
Göteborgsregionen eller i övriga Västra Götaland. Av samtliga respondenter 
uppger 62 procent att de är bosatta i övriga Västra Götaland och inte i 
storstadsregionen.  
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

Länsstyrelsens omfattningskartläggning från 2014 förstärker bilden av att 
prostitution inte enbart är ett storstadsfenomen utan förekommer i både små 
kommuner och stora städer. Simon Häggström kriminalinspektör vid 
människohandelsgruppen vid Nationella operativa avdelningen bekräftar 
Länsstyrelsens bild och uppger att polisen under de senaste åren har sett en 
förflyttning av prostitutionen från traditionella marknader i storstadsregioner till 
mindre svenska städer. Att prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål inte längre är ett storstadsfenomen styrks av Polismyndighetens 
lägesrapport för 2017.  
 
Verksamhetsansvarig på Talita Göteborg bekräftar bilden av att prostitution 
inte är storstadsfenomen utan att den är väldigt rörlig och att kvinnor som 
utnyttjas inom människohandel för sexuella ändamål flyttar runt i Sverige. 
Vidare framkommer att Talita i Göteborg upplever en ökad prostitution i 
Sverige och menar att bara man får upp ögonen för prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål ser man den överallt och att 
lägesrapporter från polisen ger endast en uppskattning av förekomsten men att 
mörkertalet är stort.  
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Länsstyrelsens omfattningskartläggning från 2014 förstärker bilden av att 
prostitution inte enbart är ett storstadsfenomen utan förekommer i både små 
kommuner och stora städer. Simon Häggström kriminalinspektör vid 
människohandelsgruppen vid Nationella operativa avdelningen bekräftar 
Länsstyrelsens bild och uppger att polisen under de senaste åren har sett en 
förflyttning av prostitutionen från traditionella marknader i storstadsregioner till 
mindre svenska städer. Att prostitution och människohandel för sexuella 
ändamål inte längre är ett storstadsfenomen styrks av Polismyndighetens 
lägesrapport för 2017.  
 
Verksamhetsansvarig på Talita Göteborg bekräftar bilden av att prostitution 
inte är storstadsfenomen utan att den är väldigt rörlig och att kvinnor som 
utnyttjas inom människohandel för sexuella ändamål flyttar runt i Sverige. 
Vidare framkommer att Talita i Göteborg upplever en ökad prostitution i 
Sverige och menar att bara man får upp ögonen för prostitution och 
människohandel för sexuella ändamål ser man den överallt och att 
lägesrapporter från polisen ger endast en uppskattning av förekomsten men att 
mörkertalet är stort.  
 

  

Borås Stad 
Datum 
2019-05-29 

      
Bilaga 

Sida 
7(13) 

 

Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

4 Målgruppen 
Personer utsatta för prostitution är en heterogen målgrupp.  Det finns olika skäl 
till varför en person hamnar i prostitution. Socialstyrelsen uppger olika 
komplexa problem som är förknippade med att sälja sexuella tjänster. Förutom 
ekonomiska trångmål kan drivkraften variera och se olika ut mellan personer 
som har sex mot ersättning. Det kan handla om allt från bekräftelsebehov till 
ångestdämpning och vara en del av ett självskadebeteende, vilket innefattar allt 
från våldsutsatthet, missbruks och beroendeproblematik (Socialstyrelsen 2015). 
Generellt har personer i prostitution många svåra upplevelser med sig, både 
från gällande erfarenheter att sälja sex mot men även från livet innan. Sexuella 
övergrepp eller andra trauman har ofta skapat en komplex känslomässig och 
social problematik vilket gör målgruppen till en av samhällets mest utsatta.  
 
Att ha sex mot ersättning kan fylla olika funktioner och ge upphov till olika 
känslor samtidigt eller under olika perioder i livet. Det finns personer som 
endast sporadiskt har sex mot ersättning, de som kombinerar detta med någon 
annan sysselsättning (exempelvis studier) och de som har sex mot ersättning 
som sin huvudsakliga inkomstkälla.  
 
Trots forskningens påvisat den olikhet som finns hos personer som har sex mot 
ersättning visar den sammantagna bilden ifrån forskning, och från 
myndighetsanställda inom socialtjänst och polis att det är främst kvinnor runt 
18-30 år som säljer och blir sålda i prostitutionsindustrin. Men även minderåriga 
utnyttjas i prostitution. Utländska kvinnor som vistas tillfälligt i Sverige utgör en 
betydande del av kvinnor inom prostitutionen.  
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

5 Vägen ut ur prostitution 
Personer utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål mår 
oftast mycket dåligt. Livet i prostitutionen är svårt och fyllt av risker. En studie 
visar att 71 procent av personer prostitution blivit misshandlade och att 63 
procent blivit utsatta för våldtäkt under den tid de haft sex mot ersättning 
(Farley et al 2003). Trots utsattheten stannar många kvar i prostitutionen då det 
är en strategi för att hålla trauma ifrån sig och skapa någon form av kontroll över 
sitt liv och att prostitutionen känns som enda alternativet.  
Beslutet att sluta sälja sex är ofta kantat av en rad olika ställningstaganden. Det 
kan innebära olika utmaningar under och efter det att personen lämnar 
prostitutionen.  Många som sökt samhällets hjälp vittnar om brister i 
bemötande i kontakten med myndigheter och vårdgivare. Personer som har 
erfarenhet av prostitution vittnar om att de inte vågar berätta som sin situation i 
kontakten med myndigheter. Om de ändå väljer att berätta om sina erfarenheter 
upplever många att deras trovärdighet ifrågasätts och deras upplevelser används 
emot dem av myndighetspersoner (socialstyrelsen 2015).  
 
Den utsatthet som uppkommer med prostitution gör att personer med 
erfarenhet av prostitution har låg självkänsla genom upprepade och grova 
kränkningar. Klientelets främsta behov är att få berätta om sina erfarenheter, 
lyfta skulden och dämpa ångesten. (Unizon 2016). Även uppropet # Inte din 
hora, som uppkom hösten 2017, belyser en besvikelse och misstro till 
myndigheter, som socialtjänsten och sjukvården, dit de vänt sig för att få hjälp 
men istället blivit avfärdade. Uppropet har formulerat krav på förändring från 
samhället, vilket bland annat innefattar kompetenshöjande insatser inom 
socialtjänsten samt att även vuxna personer i prostitution ska få 
brottsofferstatus. Detta skulle tydliggöra socialtjänstens ansvar för målgruppen 
och ge ökad tillgång till skydds- och stödinsatser för personer som vill ha 
samhällets hjälp att lämna prostitutionen.    
 
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) framgår att kommuner ansvarar för 
socialtjänsten inom sitt område och att de är skyldiga att ge enskilda det stöd 
och den hjälp som de behöver. 
 
Det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att hjälpa personer som 
befinner sig i en utsatt situation (2 kap. 1 § SoL). Socialtjänstlagen ger dock inte 
några tydliga direktiv kring vilka sociala insatser som ska erbjudas människor 
som är eller har varit utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella 
ändamål (Holmström Siring & Kuosmanen, 2008). I en studie från Göteborgs 
universitet från 2012 problematiserar författaren Lina Ahlerup att 
socialtjänstlagen inte uttryckligen tar avstamp i mänskliga rättigheter vilket gör 
att socialtjänstens insatser till personer i prostitution inte är likvärdigt utan att 
det enbart är storstadsregionerna som har riktad stödverksamhet till 
målgruppen.  
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Personer utsatta för prostitution och människohandel för sexuella ändamål mår 
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sitt liv och att prostitutionen känns som enda alternativet.  
Beslutet att sluta sälja sex är ofta kantat av en rad olika ställningstaganden. Det 
kan innebära olika utmaningar under och efter det att personen lämnar 
prostitutionen.  Många som sökt samhällets hjälp vittnar om brister i 
bemötande i kontakten med myndigheter och vårdgivare. Personer som har 
erfarenhet av prostitution vittnar om att de inte vågar berätta som sin situation i 
kontakten med myndigheter. Om de ändå väljer att berätta om sina erfarenheter 
upplever många att deras trovärdighet ifrågasätts och deras upplevelser används 
emot dem av myndighetspersoner (socialstyrelsen 2015).  
 
Den utsatthet som uppkommer med prostitution gör att personer med 
erfarenhet av prostitution har låg självkänsla genom upprepade och grova 
kränkningar. Klientelets främsta behov är att få berätta om sina erfarenheter, 
lyfta skulden och dämpa ångesten. (Unizon 2016). Även uppropet # Inte din 
hora, som uppkom hösten 2017, belyser en besvikelse och misstro till 
myndigheter, som socialtjänsten och sjukvården, dit de vänt sig för att få hjälp 
men istället blivit avfärdade. Uppropet har formulerat krav på förändring från 
samhället, vilket bland annat innefattar kompetenshöjande insatser inom 
socialtjänsten samt att även vuxna personer i prostitution ska få 
brottsofferstatus. Detta skulle tydliggöra socialtjänstens ansvar för målgruppen 
och ge ökad tillgång till skydds- och stödinsatser för personer som vill ha 
samhällets hjälp att lämna prostitutionen.    
 
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) framgår att kommuner ansvarar för 
socialtjänsten inom sitt område och att de är skyldiga att ge enskilda det stöd 
och den hjälp som de behöver. 
 
Det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att hjälpa personer som 
befinner sig i en utsatt situation (2 kap. 1 § SoL). Socialtjänstlagen ger dock inte 
några tydliga direktiv kring vilka sociala insatser som ska erbjudas människor 
som är eller har varit utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella 
ändamål (Holmström Siring & Kuosmanen, 2008). I en studie från Göteborgs 
universitet från 2012 problematiserar författaren Lina Ahlerup att 
socialtjänstlagen inte uttryckligen tar avstamp i mänskliga rättigheter vilket gör 
att socialtjänstens insatser till personer i prostitution inte är likvärdigt utan att 
det enbart är storstadsregionerna som har riktad stödverksamhet till 
målgruppen.  
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

6 Arbete mot prostitution och människohandel i 
Västra Götaland 

Många av de verksamheter som riktar sig mot personer i prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål är ideella. I Göteborg finns bland annat 
verksamheten Talita som erbjuder hjälp och stöd till kvinnor som utnyttjas i 
prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Talita erbjuder skyddade 
boenden för både akut skydd och långsiktig behandling. Talita erbjuder stöd till 
kvinnor från andra länder som utnyttjats i människohandel för sexuella ändamål 
men även svenska kvinnor som har både bostad och ett liv i Sverige.  Till 
personer som önskar lämna prostitutionen erbjuder verksamheten ett tolv 
månaders rehabiliteringsprogram samt en utslussningsperiod på ytterligare fyra 
månader. 
 
Jämställdhetsmyndigheten har det nationella uppdraget rörande prostitution och 
människohandel. För att kunna bistå regionala myndigheter, till exempel polis 
och socialtjänst, med stöd vid människohandelsärenden finns 
Regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel i Sveriges olika 
regioner. Region Väst har två koordinatorer som båda arbetar på 
Mikamottagningen i Göteborg. Regionkoordinatorn ska synka arbetet mot 
prostitution och människohandel som sker på regional nivå med arbetet som 
sker på nationell samt länka vidare människohandelsärenden i regionen till rätt 
instans.  
 
I Mikamottagningen i Göteborg är Sveriges första mottagning som riktar sig till 
personer i prostitution. Verksamheten startade 1981 och kallades från början 
”Prostitutionsgruppen” men bytte senare namn med anledning av det stigma 
som följer med begreppet prostitution. Idag finns det även Mikamottganingar i 
Stockholm och Malmö. På Mikamottagningen i Göteborg har inflödet ökat 
med över 100 procent sedan verksamheten startade. I dag arbetar fem personer 
på Mikamottagningen som är en del av Göteborg Stads socialtjänst. 
Verksamheten var tidigare generös och erbjöd sina tjänster även till personer 
som inte var bosatta i staden men är nu tvungen att neka hjälpsökande som 
tillhör en annan kommun på grund av ökat inflöde.  
 
Mikamottagningen arbetar inte med myndighetsutövning men samarbetar med 
myndigheter när det behövs. Verksamheten är en så kallad lågtröskelverksamhet 
och arbetar utifrån individens behov. En person kan själv söka sig till 
Mikamottagningen eller komma via remiss. Verksamheten arbetar även 
uppsökande (främst genom annonser via internet). Mikamottagningen arbetar 
inte med myndighetsutövning men samarbetar med myndigheter när det 
behövs. 
 
Att ge ett individanpassat stöd med fokus på hela livssituationen gör insatsen 
framgångsrik.  Ett framgångsrikt arbete måste få ta tid då det handlar om en 
förändringsprocess som inte kan påskyndas. Mikamottagningen liknar processen 
att lämna prostitution med den förändringsprocess som krävs för att kunna 
lämna en destruktiv relation och pekar på vikten av att agera snabbt när en 
person känner sig redo att lämna prostitutionen.  
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

Kontakten med klienterna är ofta långa, uppemot ett år och utgår vanligen från 
traumabehandlingens tre faser; stabiliseringsfasen, bearbetningsfasen och 
nyorienteringsfasen. Mikamottagningen kan finnas med som stöd till utsatta 
under en rättegång och kan hjälpa utsatta att få skyddat boende eller andra 
stödinsatser. I mötet med en person som har erfarenhet av att ha sex mot 
ersättning är det viktigt att beakta att detta är enbart en del av personens 
livsberättelse och inte definierar hela personens identitet. 
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

Kontakten med klienterna är ofta långa, uppemot ett år och utgår vanligen från 
traumabehandlingens tre faser; stabiliseringsfasen, bearbetningsfasen och 
nyorienteringsfasen. Mikamottagningen kan finnas med som stöd till utsatta 
under en rättegång och kan hjälpa utsatta att få skyddat boende eller andra 
stödinsatser. I mötet med en person som har erfarenhet av att ha sex mot 
ersättning är det viktigt att beakta att detta är enbart en del av personens 
livsberättelse och inte definierar hela personens identitet. 
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

7 Borås Stad 
I Borås Stad finns olika nämnder som ansvarar för att utöva kommunens 
socialtjänst. Individ och familjeomsorgsnämnden (IFO) ansvarar för stöd, 
skydd och hjälp till målgrupperna barn- och unga, unga vuxna och vuxna. 
Under Arbetslivsnämnden återfinns relationsvåldsenheten som möter 
målgruppen vuxna (personer över 18) som är eller har varit utsatta för våld i 
nära relation eller hedersrelaterat våld och utifrån det behöver skydd eller stöd. 
 
IFO Barn och unga ska fullgöra kommunens uppgifter inom den sociala barn- 
och ungdomsvården. Målgruppen omfattar barn och unga 0-17 år. Inom 
verksamhetens ansvar finns också mottagandet av ensamkommande barn och 
ungdomar. Verksamheten har därmed en lag stadgad skyldighet att 
uppmärksamma och erbjuda stödinsatser till målgruppen vilket inkluderar 
minderåriga personer i prostitution eller människohandel för sexuella ändamål.  
 
Barn och unga som är eller har varit utsatta för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål kan även få stöd via Stödcentrum för 
unga, som är en frivillig verksamhet inom IFO som vänder sig till personer upp 
till 20 år som själva definierar sig som brottsoffer. Verksamheten ska erbjuda 
brottsoffersstöd (brottet behöver inte vara polisanmält), som exempelvis 
stödsamtal samt stöd vid polisanmälan och rättegång. Verksamheten uppger att 
de själva anser att personer i prostitution inkluderas i deras målgrupp. Dock 
uppger verksamheten att de inte specificerat målgruppen vilket de ser som ett 
utvecklingsområde. Verksamheten arbetar inte med hot och riskbedömningar 
eller myndighetsutövning.   
 
IFO Vuxen/Unga vuxna riktar sig till personer från 18 år och uppåt som har 
missbruksrelaterad problematik. Verksamheten är den enda inom socialtjänsten 
i Borås stad som rutinmässigt ställer frågor om sex mot ersättning i och med att 
verksamheten använder det standardiserade bedömningsmetoden ASI.  
I intervjufrågorna återfinns bl.a. frågor om personen blivit utsatt för sexuellt 
våld samt en fråga om personen tjänat några pengar på prostitution. Enhetschef 
på IFO uppger att personer i deras klientel, främst kvinnor, men även män, ofta 
säljer sexuella tjänster för att finansiera sitt drogmissbruk. Men verksamhetens 
arbete fokuserar inte på personers utsatthet i prostitution utan på missbruk. 
 
Relationsvåldsenheten möter i sitt arbete våldsutsatta personer, vilket inkluderar 
personer i prostitution. Dock är det enbart personer som blivit våldsutsatta av 
en nära anhörig som ingår i verksamhetens målgrupp vilket gör att personer 
som blivit våldsutsatta i prostitution inte ingår i verksamhetens uppdrag.  
 
I dagsläget finns följaktligen inte någon del av socialtjänsten i Borås Stad som 
erbjuder stödinsatser till vuxna personer utsatta för prostitution eller 
människohandel för sexuella ändamål. Med anledning av svårigheterna att 
uppskatta andelen personer i Borås med erfarenhet av sex mot ersättning och 
att klientelet inte är aktivt hjälpsökande, blir nämndens bedömning att en 
verksamhet som enbart arbetar med målgruppen i nuläget inte känns 
ekonomiskt försvarbart.   
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

För att fullgöra det som av regeringen åläggs socialtjänsten gällande personer i 
prostitution eller människohandel för sexuella ändamål är nämndens 
sammantagna bedömning att det krävs en verksamhet som har ett särskilt 
ansvar utsatta för prostitution eller människohandel för att tillgodose det stöd 
som personerna har behov av. Relationsvåldsenheten på Arbetslivsnämnden 
arbetar idag med personer som är utsatta för relation och hedersrelaterat våld 
och förtryck och skulle även kunna arbeta med denna målgrupp. Genom ett 
utökat kommunbidrag motsvarande en heltid som socialsekreterare skulle 
verksamheten initialt kunna byggas upp. 

 
Lennart Gustavsson 
Verksamhetschef 
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Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader - en 
strategisk flerårsplan med utvecklingsåtgärder 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att, som svar på budgetuppdrag 2018 gällande en 
strategisk utvecklingsplan för Borås Museum, till Kommunstyrelsen översända 
det förslag som De Kulturhistoriska Museerna tagit fram, Museum för framtiden, 
strategisk utvecklingsplan 1 & 2. Insatserna ryms inte inom ordinarie budgetram 
utan får behandlas i samband med kommande budgetprocess utifrån de 
samlade äskandena/prioriteringar inom nämndens verksamhetsområde.      

Sammanfattning av ärendet 
I budget 2018 fick Kulturnämnden i uppdrag att ta fram en strategisk 
flerårsplan med utvecklingsåtgärder för Ramnaparken och dess kulturhistoriska 
byggnader.  

De Kulturhistoriska Museernas förslag till utvecklingsplan för Borås Museum 
innebär i sin helhet en museiverksamhet som bidrar till att skapa en bättre 
framtid, där social innovation är en viktig och drivande faktor. Museets nya 
inriktning syftar till att medborgare går från passiva konsumenter till aktiva 
producenter av erfarenheter och upplevelser i en museiverksamhet som bidrar 
till en positiv och hållbar samhällsutveckling.  

Utvecklingsplanens förslag till ombyggnationer innebär även att museet 
tillgängliggörs för medborgaren i en markant större utsträckning än vad dagens 
museum erbjuder. 85 % av förslagets ombyggnadskostnader är direkt relaterade 
till en ökad tillgänglighet för besökarna.            

Ärendet i sin helhet 
De Kulturhistoriska Museerna har arbetat med en utvecklingsplan för Borås 
Museum i flera steg. Projektet, som finns sammanfattat i två dokument Museum 
för framtiden, strategisk utvecklingsplan 1 & 2, startade med medborgardialoger och 
fokusgrupper tillsammans med museikonsult Musedia. Därefter följde en 
omfattande förstudie som inkluderade omvärldsanalys och utvecklingstrender, 
ett bakgrundsarbete kring museers förändring över tid från 1750 till nutid, vilket 
alltsammans resulterade i frågeställningen ”Vad kan ett museum vara i 
framtiden?”. Svaret på frågan ledde fram till liggande förslag; ett musealt 
uppdrag som främjar samhället och dess utveckling, som skapar förutsättningar 
för att människor möts över gränser och engagerar sig i en gemensam framtid.  
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Förutsättningarna för att inrätta en stödverksamhet för personer i prostitution 

För att fullgöra det som av regeringen åläggs socialtjänsten gällande personer i 
prostitution eller människohandel för sexuella ändamål är nämndens 
sammantagna bedömning att det krävs en verksamhet som har ett särskilt 
ansvar utsatta för prostitution eller människohandel för att tillgodose det stöd 
som personerna har behov av. Relationsvåldsenheten på Arbetslivsnämnden 
arbetar idag med personer som är utsatta för relation och hedersrelaterat våld 
och förtryck och skulle även kunna arbeta med denna målgrupp. Genom ett 
utökat kommunbidrag motsvarande en heltid som socialsekreterare skulle 
verksamheten initialt kunna byggas upp. 

 
Lennart Gustavsson 
Verksamhetschef 
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Ramnaparken och dess kulturhistoriska byggnader - en 
strategisk flerårsplan med utvecklingsåtgärder 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att, som svar på budgetuppdrag 2018 gällande en 
strategisk utvecklingsplan för Borås Museum, till Kommunstyrelsen översända 
det förslag som De Kulturhistoriska Museerna tagit fram, Museum för framtiden, 
strategisk utvecklingsplan 1 & 2. Insatserna ryms inte inom ordinarie budgetram 
utan får behandlas i samband med kommande budgetprocess utifrån de 
samlade äskandena/prioriteringar inom nämndens verksamhetsområde.      

Sammanfattning av ärendet 
I budget 2018 fick Kulturnämnden i uppdrag att ta fram en strategisk 
flerårsplan med utvecklingsåtgärder för Ramnaparken och dess kulturhistoriska 
byggnader.  

De Kulturhistoriska Museernas förslag till utvecklingsplan för Borås Museum 
innebär i sin helhet en museiverksamhet som bidrar till att skapa en bättre 
framtid, där social innovation är en viktig och drivande faktor. Museets nya 
inriktning syftar till att medborgare går från passiva konsumenter till aktiva 
producenter av erfarenheter och upplevelser i en museiverksamhet som bidrar 
till en positiv och hållbar samhällsutveckling.  

Utvecklingsplanens förslag till ombyggnationer innebär även att museet 
tillgängliggörs för medborgaren i en markant större utsträckning än vad dagens 
museum erbjuder. 85 % av förslagets ombyggnadskostnader är direkt relaterade 
till en ökad tillgänglighet för besökarna.            

Ärendet i sin helhet 
De Kulturhistoriska Museerna har arbetat med en utvecklingsplan för Borås 
Museum i flera steg. Projektet, som finns sammanfattat i två dokument Museum 
för framtiden, strategisk utvecklingsplan 1 & 2, startade med medborgardialoger och 
fokusgrupper tillsammans med museikonsult Musedia. Därefter följde en 
omfattande förstudie som inkluderade omvärldsanalys och utvecklingstrender, 
ett bakgrundsarbete kring museers förändring över tid från 1750 till nutid, vilket 
alltsammans resulterade i frågeställningen ”Vad kan ett museum vara i 
framtiden?”. Svaret på frågan ledde fram till liggande förslag; ett musealt 
uppdrag som främjar samhället och dess utveckling, som skapar förutsättningar 
för att människor möts över gränser och engagerar sig i en gemensam framtid.  
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Museum för framtiden, strategisk utvecklingsplan 1 & 2 framhåller en verksamhet där 
social innovation är en viktig och drivande faktor. Museets inriktning syftar till att 
medborgare går från passiva konsumenter till aktiva producenter av 
erfarenheter och upplevelser i en museiverksamhet som bidrar till en positiv 
och hållbar samhällsutveckling. Det framtida museet kan skapas utifrån befintlig 
plats och nuvarande museiverksamheten med viss ombyggnation och nya 
arbetssätt. Det nya museet kommer att engagera sig praktiskt i samtida fenomen 
och utmaningar där gemensamt kulturarv, medskapande, metodutveckling och 
demokrati är viktiga utgångspunkter. Frågeställningarna som lyfts på museet 
bör ha lokal utgångspunkt, men paralleller kan sedan dras mellan det lokala och 
globala, från historien och nuet för att väcka tankar och alstra nya idéer.  

Borås Museum har idag en utmanad arbetsmiljö där dåliga ljusförhållanden, 
läckage, mögelangrepp, dålig ventilation samt en besöksmiljö där det emellanåt 
saknas grundläggande faciliteter och modern tillgängligheten, är vardag. 
Förslaget till förändringen av museiverksamheten innefattar även en 
välbehövlig förbättring och ombyggnation av besöks- och arbetsmiljö. 
Ombyggnationen innebär att museet tillgängliggörs för medborgaren i en 
markant större utsträckning än vad dagens museum erbjuder. Den äldre miljön 
bevaras alltid enligt antikvariska principer men det hindrar inte att avvägningar 
kan göras för att tillgängliggöra interiörer och lokaler på lämpligt sätt. 85 % av 
förslagets ombyggnadskostnader är direkt relaterade till en ökad tillgänglighet 
för besökarna.  

Museum för framtiden, strategisk utvecklingsplan 1 & 2, innehåller många delmoment 
och detaljer som ska förmedla vad ett framtida museum kan vara. Det är förslag 
som ska illustrera de grundläggande idéerna i utvecklingsplanen. Insatserna är 
planerade över tid och i etapper, utifrån det uppdrag och ekonomiska utrymme 
som kan komma projektet till del.  

Etapp 1 fokuserar på social innovation och tillgänglighet i parkmiljön och till de 
historiska byggnaderna i form av förändrat bemötande (ny personal för 
interaktion och integration) och ökad fysisk tillgänglighet (anpassad service och 
bättre basfunktioner).  

Etapp 2 inriktar sig på social innovation som metod för hela 
museiverksamheten, en arena som innehåller ny basutställning, personal för 
interaktion och ombyggda lokaler med mötesplatser för dialog och kreativitet 
där besökarna kan uppmärksamma, utforska och innovera samtidens 
engagerande frågor med kulturarvet som bas.  

Etapp 3 är en vision om en ny byggnad i parken, en innovationshub som skapar 
plats för experiment, dialog och knyter samma dåtid och framtid via hållbar 
byggnadsteknik. 

Museet har redan startat förändringsprocessen inom ordinarie verksamhet och 
med projektstöd i form av samverkan med RISE Interactive kring 
upplevelsebaserad interaktiv teknik i utställningen Alla kan innovera (sommar 
2019). Andra delar kräver anpassningar så som ökade personalresurser och 
renovering. De ekonomiska kalkylerna för total ombyggnation är framtagna 
tillsammans med Lokalförsörjnings-förvaltningen enligt deras schablonmodell. 
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Museum för framtiden, strategisk utvecklingsplan 1 & 2 framhåller en verksamhet där 
social innovation är en viktig och drivande faktor. Museets inriktning syftar till att 
medborgare går från passiva konsumenter till aktiva producenter av 
erfarenheter och upplevelser i en museiverksamhet som bidrar till en positiv 
och hållbar samhällsutveckling. Det framtida museet kan skapas utifrån befintlig 
plats och nuvarande museiverksamheten med viss ombyggnation och nya 
arbetssätt. Det nya museet kommer att engagera sig praktiskt i samtida fenomen 
och utmaningar där gemensamt kulturarv, medskapande, metodutveckling och 
demokrati är viktiga utgångspunkter. Frågeställningarna som lyfts på museet 
bör ha lokal utgångspunkt, men paralleller kan sedan dras mellan det lokala och 
globala, från historien och nuet för att väcka tankar och alstra nya idéer.  

Borås Museum har idag en utmanad arbetsmiljö där dåliga ljusförhållanden, 
läckage, mögelangrepp, dålig ventilation samt en besöksmiljö där det emellanåt 
saknas grundläggande faciliteter och modern tillgängligheten, är vardag. 
Förslaget till förändringen av museiverksamheten innefattar även en 
välbehövlig förbättring och ombyggnation av besöks- och arbetsmiljö. 
Ombyggnationen innebär att museet tillgängliggörs för medborgaren i en 
markant större utsträckning än vad dagens museum erbjuder. Den äldre miljön 
bevaras alltid enligt antikvariska principer men det hindrar inte att avvägningar 
kan göras för att tillgängliggöra interiörer och lokaler på lämpligt sätt. 85 % av 
förslagets ombyggnadskostnader är direkt relaterade till en ökad tillgänglighet 
för besökarna.  

Museum för framtiden, strategisk utvecklingsplan 1 & 2, innehåller många delmoment 
och detaljer som ska förmedla vad ett framtida museum kan vara. Det är förslag 
som ska illustrera de grundläggande idéerna i utvecklingsplanen. Insatserna är 
planerade över tid och i etapper, utifrån det uppdrag och ekonomiska utrymme 
som kan komma projektet till del.  

Etapp 1 fokuserar på social innovation och tillgänglighet i parkmiljön och till de 
historiska byggnaderna i form av förändrat bemötande (ny personal för 
interaktion och integration) och ökad fysisk tillgänglighet (anpassad service och 
bättre basfunktioner).  

Etapp 2 inriktar sig på social innovation som metod för hela 
museiverksamheten, en arena som innehåller ny basutställning, personal för 
interaktion och ombyggda lokaler med mötesplatser för dialog och kreativitet 
där besökarna kan uppmärksamma, utforska och innovera samtidens 
engagerande frågor med kulturarvet som bas.  

Etapp 3 är en vision om en ny byggnad i parken, en innovationshub som skapar 
plats för experiment, dialog och knyter samma dåtid och framtid via hållbar 
byggnadsteknik. 

Museet har redan startat förändringsprocessen inom ordinarie verksamhet och 
med projektstöd i form av samverkan med RISE Interactive kring 
upplevelsebaserad interaktiv teknik i utställningen Alla kan innovera (sommar 
2019). Andra delar kräver anpassningar så som ökade personalresurser och 
renovering. De ekonomiska kalkylerna för total ombyggnation är framtagna 
tillsammans med Lokalförsörjnings-förvaltningen enligt deras schablonmodell. 

Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

Förslag till nytt namn på museet fungerade som drivmedel och tankeexperiment 
i projektet och är därmed för tidigt att ta ställning till i nuläget. 

Borås Museum är redan idag en älskad plats och ett museum med cirka 25-
30 000 besökare per år. De flesta kommer på stora evenemang som 
midsommarfirande och julmarknad samt skolbesök. Med en utveckling av 
museet - ett museum för framtiden - skulle museets relevans öka och Borås 
förstärkas nationellt, som nytänkande och kreativ kulturstad. Om satsningen 
görs i sin helhet kan Borås Stad komma att påverka museiutveckling i landet 
genom den nya inriktningen och arbetsmetoderna. Satsningen kan jämföras 
med Skulpturbiennalen och No Limit i uppmärksamhetsvärde och innebär att 
en i princip helt ny kulturinstitution skapas. 

Under sina mer än 100 år som museum har Borås Museum förändrats vid 
många tillfällen, alltid för att tillföra, förbättra och utveckla verksamheten enligt 
den tidens idéer och ideal. Husen i parken är samtliga ombyggda och justerade, 
ett slags historiserande för att de skulle passa sitt syfte och tydligt representera 
Sjuhäradsbygden. De kulturhistoriska museerna anser att det nu är hög tid att 
göra ytterligare förbättringar av en högt aktad och uppskattad plats, verksamhet 
och kulturhistorisk miljö, för att möta och ta hänsyn till en framtida publik. 

Beslutsunderlag 
1. Museum för framtiden, Strategisk utvecklingsplan, Del 1, Omvärldsanalys 
och koncept  
2. Museum för framtiden, Strategisk utvecklingsplan, Del 2, Sociala faktorer 
och ekonomiska förutsättningar  
3. Sammanfattning av strategisk utvecklingsplan för Borås Museum                                 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
 
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 
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Annelundsparken – utredning om behovet av 
utveckling / upprustning samt förutsättningar för 
utvecklingen av Borås som en konst- och skulpturstad 
 
Kulturnämnden och Tekniska nämnden har i budget 2019 fått snarlika uppdrag 
om att utveckla Annelundsparken.  
 
Kulturnämndens uppdrag lyder:  
”Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska utredas av 
Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden, där det gröna i området värnas i 
relation till kulturen – växtligheten ska var i fokus.”.  
 
Tekniska förvaltningens uppdrag lyder  
” Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en allmän 
upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske, där det gröna i området värnas i 
relation till kulturen – växtligheten ska vara i fokus”. 
 
Kulturförvaltningen och Tekniska förvaltningen har samrått vid tre tillfällen 
ang. uppdraget och lämnar varsitt svar till respektive nämnd eftersom 
uppdragen skiljer sig något åt. Svaren baseras på den gemensamt framtagna 
mindre utredningen enligt nedan. I samrådet har det framkommit att 
Annelundsparken är i behov av en upprustning inom fem områden. I övrigt 
anser båda förvaltningarna att parken är välfungerande, fullgör på ett bra sätt 
sin uppgift som stadsdelspark samt är mycket flitigt besökt och väl använd i sin 
nuvarande utformning. Annelundsparken är klassat som allmän platsmark park 
i de båda detaljplaner som berör parken.  
 
Annelundsparken – östra centrums viktigaste gröna oas 
Annelundsparken är en av Borås äldsta parker och är det viktigaste och mest 
tillgängliga grönområdet för boende i östra centrum. Parken som är kuperad 
består dels av en naturdel i norr med stigar i en uppvuxen tall-och bokskog. 
Den andra delen i söder, kringgärdad av Kungsgatan samt riksväg 40 på två 
sidor, är av mer anlagd karaktär och är terrasserad med fruktträd och 
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Annelundsparken – utredning om behovet av 
utveckling / upprustning samt förutsättningar för 
utvecklingen av Borås som en konst- och skulpturstad 
 
Kulturnämnden och Tekniska nämnden har i budget 2019 fått snarlika uppdrag 
om att utveckla Annelundsparken.  
 
Kulturnämndens uppdrag lyder:  
”Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska utredas av 
Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden, där det gröna i området värnas i 
relation till kulturen – växtligheten ska var i fokus.”.  
 
Tekniska förvaltningens uppdrag lyder  
” Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en allmän 
upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske, där det gröna i området värnas i 
relation till kulturen – växtligheten ska vara i fokus”. 
 
Kulturförvaltningen och Tekniska förvaltningen har samrått vid tre tillfällen 
ang. uppdraget och lämnar varsitt svar till respektive nämnd eftersom 
uppdragen skiljer sig något åt. Svaren baseras på den gemensamt framtagna 
mindre utredningen enligt nedan. I samrådet har det framkommit att 
Annelundsparken är i behov av en upprustning inom fem områden. I övrigt 
anser båda förvaltningarna att parken är välfungerande, fullgör på ett bra sätt 
sin uppgift som stadsdelspark samt är mycket flitigt besökt och väl använd i sin 
nuvarande utformning. Annelundsparken är klassat som allmän platsmark park 
i de båda detaljplaner som berör parken.  
 
Annelundsparken – östra centrums viktigaste gröna oas 
Annelundsparken är en av Borås äldsta parker och är det viktigaste och mest 
tillgängliga grönområdet för boende i östra centrum. Parken som är kuperad 
består dels av en naturdel i norr med stigar i en uppvuxen tall-och bokskog. 
Den andra delen i söder, kringgärdad av Kungsgatan samt riksväg 40 på två 
sidor, är av mer anlagd karaktär och är terrasserad med fruktträd och 
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planteringar. Två skulpturer, varav en är stulen, är placerade i denna del av 
parken. Annelundsparken anlades redan 1827 men kom i kommunens ägo först 
1945. Under 60-talet genomgick parken en större upprustning. Den gamla 
vattenreservoaren högst upp på kullen revs och i dess ställe byggdes en större 
lekplats som idag har namnet Lekfortet och är en av kommunens populäraste.  
 
Den offentliga konsten i Borås – unik och identitetsskapande 
Skulpturstaden Borås har blivit ett begrepp som har placerat Borås på 
konstkartan i Sverige men som även lockar den bredare publiken. Boråsarna är 
engagerade, delaktiga och stolta över sin konst, det är många som känner till 
namnen på skulpturerna, vilket är mycket positivt och vittnar om att man som 
invånare identifierar sig med och uppskattar de konstnärliga avtrycken runt om 
i staden.  
 
Kulturförvaltningen ser den offentliga konstens roll i Borås som något av det 
mest signifikanta och utmärkande för staden. Konsten/skulpturerna och det 
textila arvet som förädlats och utvecklats genom åren är det som profilerar 
Borås som en betydande kulturstad och som gjort och fortfarande gör staden 
känd och intressant att uppleva och besöka.  
Borås var tidig med sina konstsatsningar men idag finns fler platser och städer 
än Borås som förstår att satsa på konst eftersom detta har en stark 
attraktionskraft på tillresande. Därför bör Borås som konststad utvecklas och 
spetsas till ytterligare. Varumärket måste både stärkas och vårdas. I jämförelse 
med andra ungefär jämnstora städer som har konst som varumärke lägger 
Borås generellt sett mindre medel på konst. T ex lägger Örebro, Västerås och 
Uppsala betydligt mer på konst, både på sina museer, för konstinköp och 
offentlig konst. 
Skulpturerna och den urbana konsten används ofta i marknadsföring både av 
näringslivet och av olika representanter för Borås stad. Ett mångårigt 
framgångsrikt samarbete med näringslivet har gjort avtryck i form av verk av 
världskonstnärer som staden inte skulle klarat att införskaffa på egen hand. I 
Västra Götalandsregionen anses Borås vara en av de viktigare aktörerna inom 
konstområdet och har regionala uppdrag avseende den offentliga konsten på 
olika sätt, bl a rörlig bild och Lars Tunbjörk.  
 
Demokratiperspektiv – tillgänglighet  
Den offentliga konsten är den mest demokratiska och tillgängliga konstformen. 
I Borås möts man av skulpturer inne i staden, man behöver inte söka upp 
konsten, den finns överallt i centrum och är tillgänglig för alla. Den offentliga 
konsten är permanent och vänder sig direkt till medborgare som bor eller rör 
sig kring en specifik plats och inte enbart till intresserade besökare som 
självmant brukar besöka museer och gallerier. Detta anser Kulturförvaltningen 
är en av de främsta styrkorna avseende den offentliga konsten i vår stad. 
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Nuläget 
Borås har en mycket bra grund att stå på. Det finns ca 150 skulpturer placerade 
runt om i kommunen varav ett 50-tal återfinns i centrum. Dock saknas en 
bredd och representativitet i skulpturbeståndet, då det finns få samtida verk av 
kvinnliga konstnärer och vad gäller material så är klassiska bronsskulpturer 
dominerande. En större bredd och variation är avgörande för att både hålla 
kvaliteten, relevansen och uppmärksamhetsvärdet vid liv och för att öka 
attraktiviteten. 
 
Vård och underhåll 
Det är angeläget att den offentliga konsten är i gott skick, både för säkerheten 
och av estetiska och upplevelsebaserade skäl. Konstverken kräver kontinuerlig 
vård och skötsel och Borås har tyvärr med tiden ådragit sig en betydande 
underhållsskuld. Ansvaret för vård och restaurering behöver klargöras och 
ekonomiska medel till underhåll måste avsättas årligen. Under 2019 görs en 
genomgång av samtliga skulpturer som ägs av Borås Stad och som är placerade 
utomhus i syfte att upprätta en vård- underhållsplan. 
 
Konstens roll i destinationsutveckling – vinster och mervärden som 
staden får ut av konstsatsningar 
I Borås finns en ömsesidig vilja till samarbete mellan näringslivet och 
kommunen för att utveckla och öka stadens roll som en betydande konststad. 
Frågeställningen  ”Hur kan vi vidareutveckla och befästa  ryktet som  skulpturstaden-
textilstaden till att verkligen bli konststaden med nationellt och internationellt rykte?” är 
fundamental för vilken riktning staden bör välja för att nå upp till visionen om 
en nationellt och internationellt ryktbar konststad.  
Inom begreppet ”konst” ryms många delar såsom design, textil, innovation, 
skulptur, urban konst, Lars Tunbjörks centrum, rörlig bild, foto, samtidskonst 
mm. Allt detta finns i Borås, på olika sätt, men ett helhetsgrepp måste kopplas 
för konstområdet före enstaka satsningar som riskerar att göra helheten otydlig 
och splittrad. Nästa fråga blir därför ”Vilka framtida satsningar behövs, vilka 
samarbeten är nödvändiga för att alla ska verka för samma mål?” 
 
Konstmuseets roll är central. Museet har ett gott rykte och har sedan 1970-talet 
producerat och visat utställningar av hög kvalitet och med en stor räckvidd. 
Tyvärr är museet inte längre ändamålsenligt. Samtidskonsten ställer andra krav 
på exponeringsytor. Lastintag och magasinsutrymmen är otillgängliga och utgör 
numera både en säkerhets- och enarbetsmiljöproblematik. Uppdraget att 
utveckla Lars Tunbjörks centrum i samarbete med Tunbjörkstiftelsen begränsas 
i de nuvarande lokalerna.  
 
Det finns med andra ord många skäl till varför en bredare och djupare 
utredning om konstens roll i Borås bör genomföras för att genomlysa såväl 
Konstmuseets behov av mer ändamålsenliga lokaler som hur den offentliga 
konsten ytterligare kan stärkas och stödjas. Allt för att på sikt nå målet om att 
Borås blir ”Konststaden med nationellt och internationellt rykte” 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2020

 B 1387

Borås Stad 
Datum 
2019-03-27 

  
  

Sida 
3(7) 

 

 

Nuläget 
Borås har en mycket bra grund att stå på. Det finns ca 150 skulpturer placerade 
runt om i kommunen varav ett 50-tal återfinns i centrum. Dock saknas en 
bredd och representativitet i skulpturbeståndet, då det finns få samtida verk av 
kvinnliga konstnärer och vad gäller material så är klassiska bronsskulpturer 
dominerande. En större bredd och variation är avgörande för att både hålla 
kvaliteten, relevansen och uppmärksamhetsvärdet vid liv och för att öka 
attraktiviteten. 
 
Vård och underhåll 
Det är angeläget att den offentliga konsten är i gott skick, både för säkerheten 
och av estetiska och upplevelsebaserade skäl. Konstverken kräver kontinuerlig 
vård och skötsel och Borås har tyvärr med tiden ådragit sig en betydande 
underhållsskuld. Ansvaret för vård och restaurering behöver klargöras och 
ekonomiska medel till underhåll måste avsättas årligen. Under 2019 görs en 
genomgång av samtliga skulpturer som ägs av Borås Stad och som är placerade 
utomhus i syfte att upprätta en vård- underhållsplan. 
 
Konstens roll i destinationsutveckling – vinster och mervärden som 
staden får ut av konstsatsningar 
I Borås finns en ömsesidig vilja till samarbete mellan näringslivet och 
kommunen för att utveckla och öka stadens roll som en betydande konststad. 
Frågeställningen  ”Hur kan vi vidareutveckla och befästa  ryktet som  skulpturstaden-
textilstaden till att verkligen bli konststaden med nationellt och internationellt rykte?” är 
fundamental för vilken riktning staden bör välja för att nå upp till visionen om 
en nationellt och internationellt ryktbar konststad.  
Inom begreppet ”konst” ryms många delar såsom design, textil, innovation, 
skulptur, urban konst, Lars Tunbjörks centrum, rörlig bild, foto, samtidskonst 
mm. Allt detta finns i Borås, på olika sätt, men ett helhetsgrepp måste kopplas 
för konstområdet före enstaka satsningar som riskerar att göra helheten otydlig 
och splittrad. Nästa fråga blir därför ”Vilka framtida satsningar behövs, vilka 
samarbeten är nödvändiga för att alla ska verka för samma mål?” 
 
Konstmuseets roll är central. Museet har ett gott rykte och har sedan 1970-talet 
producerat och visat utställningar av hög kvalitet och med en stor räckvidd. 
Tyvärr är museet inte längre ändamålsenligt. Samtidskonsten ställer andra krav 
på exponeringsytor. Lastintag och magasinsutrymmen är otillgängliga och utgör 
numera både en säkerhets- och enarbetsmiljöproblematik. Uppdraget att 
utveckla Lars Tunbjörks centrum i samarbete med Tunbjörkstiftelsen begränsas 
i de nuvarande lokalerna.  
 
Det finns med andra ord många skäl till varför en bredare och djupare 
utredning om konstens roll i Borås bör genomföras för att genomlysa såväl 
Konstmuseets behov av mer ändamålsenliga lokaler som hur den offentliga 
konsten ytterligare kan stärkas och stödjas. Allt för att på sikt nå målet om att 
Borås blir ”Konststaden med nationellt och internationellt rykte” 
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Behovet av tillgängliga grönområden nära bebyggelse 
Annelundsparken är en av stadens viktigaste parker för sin stadsdel. Likt 
Stadsparken, Ramnaparken, Fjärdingsparken och Hässleholmsparken erbjuder 
den ytor för motion och rekreation på ett föredömligt sätt. Forskning visar 
tydligt på sambandet mellan tillgång till grönområde och människors hälsa och 
välbefinnande. Att vistas i gröna miljöer som parker bidra till: 

- lägre puls och blodtryck samt minskade halter av stresshormonet 
kortisol i blodet. 

- att motverka demens och stärker korttidsminnet. 
- att stimulera barns lek och hälsa 
- att stimulera till fysisk aktivitet som motverkar psykisk ohälsa, diabetes, 

övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar . 
 
Konst och gröna miljöer i samspel 
Det finns spännande och framsynta idéer om ett nytt, linjärt parkstråk, med 
arbetsnamnet ”Gröna kilen”, som planeras som ett grönt stråk från Rya åsar i 
norr till Gässlösa i söder och som kommer angöra Viskan på några platser längs 
vägen. Detta park- och torgstråk är mycket intressant att planera för framtida 
ytor för tillkommande offentliga konstverk och även för ett framtida Konstens 
Hus som skulle ersätta nuvarande Konstmuseum. I denna miljö skulle konsten 
och det gröna planeras tillsammans för en optimal helhet. 
 

 
Skiss över ”Gröna kilens” väg genom Stadsparken och över riksväg 40 samt 
möjlig lokalisering för en kulturbyggnad vid Söderbro. 
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Annelundsparkens förutsättningar  

Annelundsparkens utveckling handlar om att förädla och utveckla den karaktär 
parken har, inte att främst göra om den till en skulpturpark. Parken används 
idag flitigt av barnfamiljer, motionärer och äldre. För barnfamiljerna är det 
främst lekplatsen med tillgång till toalett som lockar. Även närheten till 
fullskalig natur ses som attraktivt för barnfamiljer, där naturleken går att 
utveckla med exempelvis pedagogiska inslag. För motionären är de slingrande 
parkvägarna inbjudande för löpning, både enskilt och i grupp. Belysningen i 
Annelundsparken är fullt utbyggd och är en viktig faktor när motionären väljer 
löpslinga under årets mörkare period. Runt boule-planerna i parkens södra del, 
kring odlingsbäddarna i koloniträdgården eller vid växtsortimenten träffas ofta 
äldre för att umgås eller lära sig mer om odling och växtkunskap. 

Utifrån nämnda förutsättningar har utredningen identifierat fem 
förbättringsförslag enligt nedan: 

  

Parkens entréer 

Parkens placering i stadsbilden innebär att det finns många angöringspunkter 
och ingångar till densamma. Några av dem håller en god standard, är 
informativa och tydliga för besökaren. Andra är mer informella och mindre väl 
skötta. Exempelvis är parken i behov av förbättrade entréer längs med 
Nyckelborgsgatan, mot nord/öst vid Nyckelbergsrondellen samt längs med 
Fjärde villagatan vid Klippbron över R 40. Även Annelundsparkens entré mot 
Sturegatan och Första villagatan behöver ses över, men där är behovet inte lika 
stort. 

 
Bild från Vallastaden, Linköping som visar en portik in till stadsdelsparken. En liknande 
portik skulle ge Annelundsparken den entré som parken saknar vid Nyckelbergsrondellen. 
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Annelundsparkens förutsättningar  

Annelundsparkens utveckling handlar om att förädla och utveckla den karaktär 
parken har, inte att främst göra om den till en skulpturpark. Parken används 
idag flitigt av barnfamiljer, motionärer och äldre. För barnfamiljerna är det 
främst lekplatsen med tillgång till toalett som lockar. Även närheten till 
fullskalig natur ses som attraktivt för barnfamiljer, där naturleken går att 
utveckla med exempelvis pedagogiska inslag. För motionären är de slingrande 
parkvägarna inbjudande för löpning, både enskilt och i grupp. Belysningen i 
Annelundsparken är fullt utbyggd och är en viktig faktor när motionären väljer 
löpslinga under årets mörkare period. Runt boule-planerna i parkens södra del, 
kring odlingsbäddarna i koloniträdgården eller vid växtsortimenten träffas ofta 
äldre för att umgås eller lära sig mer om odling och växtkunskap. 

Utifrån nämnda förutsättningar har utredningen identifierat fem 
förbättringsförslag enligt nedan: 

  

Parkens entréer 

Parkens placering i stadsbilden innebär att det finns många angöringspunkter 
och ingångar till densamma. Några av dem håller en god standard, är 
informativa och tydliga för besökaren. Andra är mer informella och mindre väl 
skötta. Exempelvis är parken i behov av förbättrade entréer längs med 
Nyckelborgsgatan, mot nord/öst vid Nyckelbergsrondellen samt längs med 
Fjärde villagatan vid Klippbron över R 40. Även Annelundsparkens entré mot 
Sturegatan och Första villagatan behöver ses över, men där är behovet inte lika 
stort. 

 
Bild från Vallastaden, Linköping som visar en portik in till stadsdelsparken. En liknande 
portik skulle ge Annelundsparken den entré som parken saknar vid Nyckelbergsrondellen. 
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Utredningen föreslår att en portik med tillhörande informationsskylt anläggs vid 
Nyckelbergsrondellen för att välkomna parkens besökare från norr. I anslutning 
till entrén finns plats för en skulptur och då gärna med ett tema hämtat från 
växtriket, naturen eller kulturlandskapet kring Borås. 

 

Naturlek 
I norra delen av parken finns goda förutsättningar för att främja barns spontana 
lek i och med naturen. T ex genom att anlägga olika stationer med 
byggnadsmaterial från naturen som barn själva får hämta för att bygga kojor 
och broar över bäcken som slingrar sig fram i skogsmiljön.  

 
Barn som leker med lösa grenar och kvistar helt fritt i naturen utan ramar eller regler. 

 

Skärm mot motorvägen 

Stora delar av Annelundsparken är förorenad av buller från R40, även vissa 
delar av parkvägen närmst slänten ned mot motorvägen behöver förbättrad 
rumslighet. En skärm bestående av ett staket som kläs med klätterväxter ut mot 
motorvägen och en häck planterad på insidan av staketet skulle råda bot på 
problemet.  

 

Utökat växtsortiment 

Annelundsparkens tre terrasser är ett arv från den ursprungliga Annelundsvillan 
som brann ned 1959. Terrassernas stödmurar är i behov av en översyn och 
växtligheten närmst murarna bör bytas ut för att komma åt murarna och 
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samtidigt förhindra att skador uppstår på dem i framtiden. Längs med murarna 
är det sedan lämpligt att utöka växtsortimentet med nya sorter och skyltar.  

I fruktträdgården finns det luckor och där behövs fler fruktträd, såsom päron, 
plommon och körsbär, planteras.  

 

Stadsodling 

I parkens sydvästra del finns en mindre koloniträdgård som idag drivs på ideell 
basis. Efterfrågan ökar på platser att odla i centrala Borås och ett koloniområde 
i Annelundsparken i mindre skala som ger tips och trix på hur odling kan 
bedrivas skulle passa bra in i strukturen. 

 
Slutsats 
Sammanfattningsvis anser båda förvaltningarna att Annelundsparken inte ska 
omdanas till en skulpturpark utan istället utvecklas och förfinas med 
utgångspunkt från sina befintliga kvaliteter och utifrån de fem 
förbättringsförslagen enligt ovan. Detta blir främst en del av Tekniska 
nämndens budgetarbete för 2020 men några mindre åtgärder kan rymmas redan 
i budget 2019. 
 
För att utveckla Borås till en konststad med nationell och internationell 
ryktbarhet föreslås en separat förstudie, på uppdrag av Kulturnämnden, för hur 
Konstmuseet kan utvecklas, såväl verksamhetsmässigt som fysiskt. 
 

 
 

 

Gunnar Isackson 
Teknisk chef 
 
Anton Spets 
Stadsträdgårdsmästare 
 
 

Eva-Lotta Franzen 
Kulturchef  
 
Eva Eriksdotter 
Konstmuseichef 
 
 

 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 
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Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid 
ska utredas 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att förvaltningen arbetar enligt 
devisen ”Alla barn och unga har rätt till ett roligt sommarlov”, vilket innebär att 
verksamheten och utbudet flyttar ut från de traditionella fritidsgårdarna och 
anpassar arbetssätt och metoder utifrån utomhusaktiviteter. 

Uppdraget från Kommunfullmäktige föreslås vara besvarat och tillgodosett.         

Sammanfattning  
Utifrån det uppdrag som ligger inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvar 
avseende verksamhet för barn och unga under sommaren och med extra stöd 
av statsbidrag är förvaltningens bedömning att den nuvarande omfattningen av 
verksamheten går att jämställas med att fritidsgårdarna är öppna under 
sommaren.                

Ärendet i sin helhet 
Fritidsgårdarna inom den Öppna ungdomsverksamheten har i sitt 
grunduppdrag öppet med start under augusti och avslut under juni månad. 
Tiderna följer till stor del skolans läsårstider. Under sommaren har 
verksamheten delvis ett annat upplägg där inriktning att verksamheten förläggs 
utanför fritidsgårdens fyra väggar är ett medvetet val. Under devisen ”Alla barn 
och unga har rätt till ett roligt sommarlov” ska verksamheten under sommaren 
präglas av att vara just ett avbrott i de vanliga rutinerna och med nya 
upplevelser för deltagarna.  
 
Sedan 2016 har sommarverksamheten fått extra ekonomiskt stöd via riktade 
och villkorade statsbidrag för sommarlovsaktiviteter. Detta har gjort det möjligt 
att under hela sommaren, måndag-fredag, bedriva verksamhet på områdena 
Norrby, Hässleholmen, Hulta, Sjöbo och Kristineberg. Det pågår också 
verksamhet i Viskafors, Dalsjöfors och Fristad under tre sommarlovsveckor. 
 
Förvaltningen menar att det verksamhetsupplägg som finns i dag där inte 
fritidsgårdslokalen är öppen under sommaren utan där verksamheten flyttar ut 
och anpassar arbetssätt och metoder utifrån en delvis annan arena är bra och 
bör fortsätta. Sommarupplägget kompletterar den verksamhet som bedrivs 
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samtidigt förhindra att skador uppstår på dem i framtiden. Längs med murarna 
är det sedan lämpligt att utöka växtsortimentet med nya sorter och skyltar.  

I fruktträdgården finns det luckor och där behövs fler fruktträd, såsom päron, 
plommon och körsbär, planteras.  

 

Stadsodling 

I parkens sydvästra del finns en mindre koloniträdgård som idag drivs på ideell 
basis. Efterfrågan ökar på platser att odla i centrala Borås och ett koloniområde 
i Annelundsparken i mindre skala som ger tips och trix på hur odling kan 
bedrivas skulle passa bra in i strukturen. 

 
Slutsats 
Sammanfattningsvis anser båda förvaltningarna att Annelundsparken inte ska 
omdanas till en skulpturpark utan istället utvecklas och förfinas med 
utgångspunkt från sina befintliga kvaliteter och utifrån de fem 
förbättringsförslagen enligt ovan. Detta blir främst en del av Tekniska 
nämndens budgetarbete för 2020 men några mindre åtgärder kan rymmas redan 
i budget 2019. 
 
För att utveckla Borås till en konststad med nationell och internationell 
ryktbarhet föreslås en separat förstudie, på uppdrag av Kulturnämnden, för hur 
Konstmuseet kan utvecklas, såväl verksamhetsmässigt som fysiskt. 
 

 
 

 

Gunnar Isackson 
Teknisk chef 
 
Anton Spets 
Stadsträdgårdsmästare 
 
 

Eva-Lotta Franzen 
Kulturchef  
 
Eva Eriksdotter 
Konstmuseichef 
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Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid 
ska utredas 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att förvaltningen arbetar enligt 
devisen ”Alla barn och unga har rätt till ett roligt sommarlov”, vilket innebär att 
verksamheten och utbudet flyttar ut från de traditionella fritidsgårdarna och 
anpassar arbetssätt och metoder utifrån utomhusaktiviteter. 

Uppdraget från Kommunfullmäktige föreslås vara besvarat och tillgodosett.         

Sammanfattning  
Utifrån det uppdrag som ligger inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvar 
avseende verksamhet för barn och unga under sommaren och med extra stöd 
av statsbidrag är förvaltningens bedömning att den nuvarande omfattningen av 
verksamheten går att jämställas med att fritidsgårdarna är öppna under 
sommaren.                

Ärendet i sin helhet 
Fritidsgårdarna inom den Öppna ungdomsverksamheten har i sitt 
grunduppdrag öppet med start under augusti och avslut under juni månad. 
Tiderna följer till stor del skolans läsårstider. Under sommaren har 
verksamheten delvis ett annat upplägg där inriktning att verksamheten förläggs 
utanför fritidsgårdens fyra väggar är ett medvetet val. Under devisen ”Alla barn 
och unga har rätt till ett roligt sommarlov” ska verksamheten under sommaren 
präglas av att vara just ett avbrott i de vanliga rutinerna och med nya 
upplevelser för deltagarna.  
 
Sedan 2016 har sommarverksamheten fått extra ekonomiskt stöd via riktade 
och villkorade statsbidrag för sommarlovsaktiviteter. Detta har gjort det möjligt 
att under hela sommaren, måndag-fredag, bedriva verksamhet på områdena 
Norrby, Hässleholmen, Hulta, Sjöbo och Kristineberg. Det pågår också 
verksamhet i Viskafors, Dalsjöfors och Fristad under tre sommarlovsveckor. 
 
Förvaltningen menar att det verksamhetsupplägg som finns i dag där inte 
fritidsgårdslokalen är öppen under sommaren utan där verksamheten flyttar ut 
och anpassar arbetssätt och metoder utifrån en delvis annan arena är bra och 
bör fortsätta. Sommarupplägget kompletterar den verksamhet som bedrivs 
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under höst och vår och ger en bra helhet för uppdraget inom den öppna 
ungdomsverksamheten. Det förändrade arbetssättet och en delvis breddad 
målgrupp gör att verksamheten med extra stöd av stadsbidrag under sommaren 
når nya grupper av barn och unga. För 2019 är statsbidraget 1 533 059 kr, 
denna resursförstärkning är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet i 
den beskrivna omfattningen på de olika bostadsområdena under hela 
sommaren. 
 
Att ha fritidsgårdarna öppna på traditionellt sätt även under sommaren skulle 
med nuvarande öppethållande kräva extra ekonomiska resurser för 
vikariekostnader under semesterperioden, då statsbidrag ej går att använda till 
ordinarie verksamhet. Om uppdraget skulle vara att inom befintlig budgetram 
bedriva fritidsgårdarnas löpande verksamhet/öppethållande även under 
sommaren skulle det innebära betydande minskning av nuvarande öppettider.   

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut från 2018-12-19-20 § 214 Uppdrag utifrån 
budget 2019, Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid ska 
utredas                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler 
föreningsdrivna fritidsgårdar kan starta 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att ett målmedvetet arbete pågår och 
att vi har sju olika inslag av samverkan med Civilsamhället. Uppdraget från 
Kommunfullmäktige är numera en del av förvaltningens ordinarie arbete.         

Sammanfattning  
Inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde, Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet, finns för närvarande tre helt föreningsdrivna enheter som 
med utgångspunkt i ”Program för Öppen ungdomsverksamhet” får ersättning 
för att bedriva verksamhet för målgruppen. Det är Kulturföreningen Tåget, 
Mariedals IK och Svenska Kyrkan. Deras uppdrag har pågått under många år 
och haft sin grund i att det inte funnits någon kommunal verksamhet i 
närområdet. Under 2018/2019 har uppdraget förtydligats och det har ingåtts ett 
IOP (idéburet offentligt partnerskap) med var och en av dessa tre. 
 
Under 2018 har två nya samverkansformer för Öppen ungdomsverksamhet 
startat. I samband med att den kommunala verksamheten på Hestra Midgård 
stängdes tecknades överenskommelser med Byttorps IF och Hestra IF om att 
bedriva öppen verksamhet i deras respektive klubbstugor.  
 
Sedan flera år finns det också ett nära samarbete runt Öppen 
ungdomsverksamhet med Borås Fältrittklubb. Hösten 2018 inleddes ett 
liknande samarbete med Västra Götalands Idrottsförbund/SISU i 
Parasportcenter i Sjuhäradshallen. Diskussioner pågår för närvarande med 
Borås Fältrittklubb och SISU om att utveckla och utöka samverkan inom dessa 
båda områden.              

Ärendet i sin helhet 
Förvaltningen är positiv till en ökad samverkan med olika delar av 
civilsamhället. En Öppna ungdomsverksamheten med inslag av parter från 
civilsamhället och en bas från den kommunala professionen ger oftast en 
dynamisk helhet. Viktigt är dock att se att de två delarnas uppdrag ser delvis 
olika ut och kompletterar varandra. Civilsamhällets styrka är i första hand att 
tillföra specialkompetens inom vissa områden medan den kommunala 
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under höst och vår och ger en bra helhet för uppdraget inom den öppna 
ungdomsverksamheten. Det förändrade arbetssättet och en delvis breddad 
målgrupp gör att verksamheten med extra stöd av stadsbidrag under sommaren 
når nya grupper av barn och unga. För 2019 är statsbidraget 1 533 059 kr, 
denna resursförstärkning är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet i 
den beskrivna omfattningen på de olika bostadsområdena under hela 
sommaren. 
 
Att ha fritidsgårdarna öppna på traditionellt sätt även under sommaren skulle 
med nuvarande öppethållande kräva extra ekonomiska resurser för 
vikariekostnader under semesterperioden, då statsbidrag ej går att använda till 
ordinarie verksamhet. Om uppdraget skulle vara att inom befintlig budgetram 
bedriva fritidsgårdarnas löpande verksamhet/öppethållande även under 
sommaren skulle det innebära betydande minskning av nuvarande öppettider.   

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut från 2018-12-19-20 § 214 Uppdrag utifrån 
budget 2019, Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid ska 
utredas                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 

 

 

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

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att ett målmedvetet arbete pågår och 
att vi har sju olika inslag av samverkan med Civilsamhället. Uppdraget från 
Kommunfullmäktige är numera en del av förvaltningens ordinarie arbete.         

Sammanfattning  
Inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde, Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet, finns för närvarande tre helt föreningsdrivna enheter som 
med utgångspunkt i ”Program för Öppen ungdomsverksamhet” får ersättning 
för att bedriva verksamhet för målgruppen. Det är Kulturföreningen Tåget, 
Mariedals IK och Svenska Kyrkan. Deras uppdrag har pågått under många år 
och haft sin grund i att det inte funnits någon kommunal verksamhet i 
närområdet. Under 2018/2019 har uppdraget förtydligats och det har ingåtts ett 
IOP (idéburet offentligt partnerskap) med var och en av dessa tre. 
 
Under 2018 har två nya samverkansformer för Öppen ungdomsverksamhet 
startat. I samband med att den kommunala verksamheten på Hestra Midgård 
stängdes tecknades överenskommelser med Byttorps IF och Hestra IF om att 
bedriva öppen verksamhet i deras respektive klubbstugor.  
 
Sedan flera år finns det också ett nära samarbete runt Öppen 
ungdomsverksamhet med Borås Fältrittklubb. Hösten 2018 inleddes ett 
liknande samarbete med Västra Götalands Idrottsförbund/SISU i 
Parasportcenter i Sjuhäradshallen. Diskussioner pågår för närvarande med 
Borås Fältrittklubb och SISU om att utveckla och utöka samverkan inom dessa 
båda områden.              

Ärendet i sin helhet 
Förvaltningen är positiv till en ökad samverkan med olika delar av 
civilsamhället. En Öppna ungdomsverksamheten med inslag av parter från 
civilsamhället och en bas från den kommunala professionen ger oftast en 
dynamisk helhet. Viktigt är dock att se att de två delarnas uppdrag ser delvis 
olika ut och kompletterar varandra. Civilsamhällets styrka är i första hand att 
tillföra specialkompetens inom vissa områden medan den kommunala 
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verksamheten står för en bredare professionalitet och för långsiktighet och 
kontinuitet. Den kommunala verksamheten tar också ansvar för helheten och 
att verksamheten drivs utifrån de riktlinjer och krav som finns via rådande 
styrdokument samt har en skyldighet att tillgodose barn och ungas rättigheter 
till en utvecklande fritidsverksamhet i ett bredare perspektiv. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut från 2018-12-19-20 § 214 Uppdrag utifrån 
budget 2019, Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna 
fritidsgårdar kan starta                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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verksamheten står för en bredare professionalitet och för långsiktighet och 
kontinuitet. Den kommunala verksamheten tar också ansvar för helheten och 
att verksamheten drivs utifrån de riktlinjer och krav som finns via rådande 
styrdokument samt har en skyldighet att tillgodose barn och ungas rättigheter 
till en utvecklande fritidsverksamhet i ett bredare perspektiv. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut från 2018-12-19-20 § 214 Uppdrag utifrån 
budget 2019, Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna 
fritidsgårdar kan starta                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 

KF uppdrag: Möjlighet till kommunala trygghetsvakter ska utredas. 

 

I samband med budget 2019 har Kommunfullmäktige givit Stadsledningskansliets avdelning Centrum 
för kunskap och säkerhet (CKS) uppdraget att utreda möjligheten att använda kommunala 
trygghetsvakter i Borås som en av flera trygghetsskapande åtgärder.  

 

Sammanfattning 

Det är möjligt att anlita kommunala Trygghetsvakter för trygghetsskapande åtgärder för Borås Stad. 
Trygghetsvakterna förutsätts finnas i Borås centrala delar samt i Knalleland under dag- och kvällstid 
samt under torsdag – fredag fram till kl 02:00. Av arbetsmiljöskäl bör dessa arbeta i par och behovet 
bedöms vara fyra trygghetsvakter i de centrala delarna och två i Knalleland. 

Utredningen har givit vid handen att det finns två alternativ till Trygghetsvakter, dels genom att anlita 
ett bevakningsföretag och väktare, dels genom att anställa Trygghetsvakter under samma villkor som 
stadsdelsvärdarna som tjänstgör vid Arbetslivsförvaltningen. 

Kostnaden för att bemanna trygghetsvakter med väktare under ovanstående villkor och tider är ca 
987 000:-/månad, en årskostnad på ca 11 844 000:-. Om stadsdelsvärdar ska anställas bedöms 
kostnaden till ca 540 000:-/mån, en årskostnad på ca 6 480 00:- enligt vidtagen utredning.  
Det bör påpekas, att stadsdelsvärdar inte har den utbildning och utrustning som väktare har. 
 
Uppdraget anses utfört. 
 

Utredning 

Utredningsuppdraget, att utreda möjligheten att använda kommunala trygghetsvakter, har tolkats 
som en politisk vilja och ett behov av personer som under ”ledning” av kommunen ”patrullerar” och 
finns tillhands i trygghetsskapande syfte i Borås, främst i Borås centrala delar och Knalleland 

Begreppet eller funktionen ”Trygghetsvakt” är inte vedertaget i det trygghetsskapande arbetet. 
Begreppet har ofta används av oseriösa grupperingar och typ ”medborgargarden”. De funktioner 
eller professioner förutom polis som används i liknande trygghetsskapande sammanhang är: 

 

Ordningsvakter 
En ordningsvakt har begränsade polisiära befogenheter och får omhänderta personer som är 
berusade eller uppträder störande på allmän plats. De får också avvisa eller avlägsna personer som 
genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen.  
 
Ordningsvakter förordnas och utbildas av Polismyndigheten som också utför tillsynen. Deras 
förordnande styrs genom Lag (1980:578) om ordningsvakter där det framgår (2-a-b§§) att de endast 
kan förordnas att tjänstgöra vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar eller vid bad-
campingplatser eller platser för idrott, friluftsliv, spel, lek, förströelse eller liknande som allmänheten 
har tillträde till samt vid säkerhetskontroller i domstolar eller vid offentliga sammanträden i 
kommuner och landsting. 
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Enl 3§ i samma lag finns det ett undantag om det finns särskilt behov och det är av väsentlig 
betydelse från allmän synpunkt får ordningsvakter förordnas även i annat sammanhang än som avses 
2-2b§§. Det är polismyndigheten som efter ansökan avgör och bedömer om ett geografiskt område 
är att betrakta som ett så kallat ”LOV 3 område” där ordningsvakter kan förordnas.  
 
Efter ett politiskt initiativ om att göra en del av Borås centrum till ett LOV 3-område, där 
ordningsvakter har förordnande att tjänstgöra, har Lokalpolisområdet lämnat ett remissvar där de 
bedömer att det inte finns förutsättningar för tillstånd för att använda ordningsvakter utifrån LOV 3§. 
 
Det innebär att utsikterna för att använda ordningsvakter för ett generellt trygghetsskapande syfte är 
små. 
 
Väktare 
En väktare är en person som är anställd av ett bevakningsföretag för att utföra en mängd olika 
bevakningssysslor, till exempel  ronderande bevakning i och runt objekt, stationär bevakning, 
områdesbevakning samt åtgärda utlösta larm. Väktare utbildas av bevakningsbolagen och det krävs 
en väktargrundutbildning. En väktare har inga särskilda befogenheter utom envars rätt. 
 
Stadsdelvärdar 
Borås stad har genom Artbetslivsförvaltningen (ALF) rekryterat stadsdelsvärdar för tjänstgöring på 
stadsdelarna Hässleholmen, Hulta, Norrby och Sjöbo. Deras uppdrag är att skapa trygghet och 
relationer till de boende samt samverka med olika aktörer till exempel skolor, bibliotek, fritidsgårdar 
samt medverkar vid olika arrangemang i närområdet. Stadsdelsvärdarna genomgår en utbildning och 
information som genomförs av både Borås Stads relevanta förvaltningar, polis och Centrum för 
kunskap och säkerhet (CKS). Idag finns ca 30 stadsdelsvärdar som enligt ALF kan styras till andra 
områden vid specifika tillfällen och med god framförhållning. 
 
Cityvärdar 
Tekniska förvaltningen har fyra Cityvärdar och en arbetsledare som arbetar dagtid i främst Borås 
Stads citykärna. Deras uppgift är främst att finnas till hands vid Resecentrum och på platser som av 
olika anledningar kan innebära oro för medborgarna. Cityvärdarna har samma villkor som 
stadsdelsvärdarna. 
 
Kostnader 
Det som utifrån utredningsuppdraget anses möjligt är att Borås Stad anställer personer 
(trygghetsvakter) med samma villkor och uppdrag som stadsdelsvärdarna eller anlitar väktare från 
ett bevakningsföretag. Av arbetsmiljöskäl arbetar dessa parvis. Det område som är aktuellt är Borås 
centrum samt Knalleland. Bedömningen är att fyra Trygghetsvakter krävs i Borås centrala delar och 
två i Knalleland, sammanlagt sex Trygghetsvakter som tjänstgör samtidigt.  
 
För att skapa en generell trygghet vid dessa platser bedöms närvaron av Trygghetsvakter vara under 
följande tider: 
 
Måndag-onsdag 09:00 – 23:00 
Torsdag – lördag 09:00 – 02:00 
Söndag  10:00 – 23:00 
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Enl 3§ i samma lag finns det ett undantag om det finns särskilt behov och det är av väsentlig 
betydelse från allmän synpunkt får ordningsvakter förordnas även i annat sammanhang än som avses 
2-2b§§. Det är polismyndigheten som efter ansökan avgör och bedömer om ett geografiskt område 
är att betrakta som ett så kallat ”LOV 3 område” där ordningsvakter kan förordnas.  
 
Efter ett politiskt initiativ om att göra en del av Borås centrum till ett LOV 3-område, där 
ordningsvakter har förordnande att tjänstgöra, har Lokalpolisområdet lämnat ett remissvar där de 
bedömer att det inte finns förutsättningar för tillstånd för att använda ordningsvakter utifrån LOV 3§. 
 
Det innebär att utsikterna för att använda ordningsvakter för ett generellt trygghetsskapande syfte är 
små. 
 
Väktare 
En väktare är en person som är anställd av ett bevakningsföretag för att utföra en mängd olika 
bevakningssysslor, till exempel  ronderande bevakning i och runt objekt, stationär bevakning, 
områdesbevakning samt åtgärda utlösta larm. Väktare utbildas av bevakningsbolagen och det krävs 
en väktargrundutbildning. En väktare har inga särskilda befogenheter utom envars rätt. 
 
Stadsdelvärdar 
Borås stad har genom Artbetslivsförvaltningen (ALF) rekryterat stadsdelsvärdar för tjänstgöring på 
stadsdelarna Hässleholmen, Hulta, Norrby och Sjöbo. Deras uppdrag är att skapa trygghet och 
relationer till de boende samt samverka med olika aktörer till exempel skolor, bibliotek, fritidsgårdar 
samt medverkar vid olika arrangemang i närområdet. Stadsdelsvärdarna genomgår en utbildning och 
information som genomförs av både Borås Stads relevanta förvaltningar, polis och Centrum för 
kunskap och säkerhet (CKS). Idag finns ca 30 stadsdelsvärdar som enligt ALF kan styras till andra 
områden vid specifika tillfällen och med god framförhållning. 
 
Cityvärdar 
Tekniska förvaltningen har fyra Cityvärdar och en arbetsledare som arbetar dagtid i främst Borås 
Stads citykärna. Deras uppgift är främst att finnas till hands vid Resecentrum och på platser som av 
olika anledningar kan innebära oro för medborgarna. Cityvärdarna har samma villkor som 
stadsdelsvärdarna. 
 
Kostnader 
Det som utifrån utredningsuppdraget anses möjligt är att Borås Stad anställer personer 
(trygghetsvakter) med samma villkor och uppdrag som stadsdelsvärdarna eller anlitar väktare från 
ett bevakningsföretag. Av arbetsmiljöskäl arbetar dessa parvis. Det område som är aktuellt är Borås 
centrum samt Knalleland. Bedömningen är att fyra Trygghetsvakter krävs i Borås centrala delar och 
två i Knalleland, sammanlagt sex Trygghetsvakter som tjänstgör samtidigt.  
 
För att skapa en generell trygghet vid dessa platser bedöms närvaron av Trygghetsvakter vara under 
följande tider: 
 
Måndag-onsdag 09:00 – 23:00 
Torsdag – lördag 09:00 – 02:00 
Söndag  10:00 – 23:00 
 
 

 
Kostnad för väktare som trygghetsvakter 
Ett av bevakningsföretagen har tillfrågats för en ungefärlig kostnadsberäkning. För 6 väktare 
(Trygghetsvakter) i tjänst under ovanstående tider bedömer de kostnaden till ca 987 000:-/månad, en 
årskostnad på ca 11 844 000:- 
 

Kostnad för stadsdelsvärdar 
För att bemanna ovanstående tider med 6 stadsdelsvärdar krävs minst 18 stadsdelsvärdar. 
Arbetslivsförvaltningen har uppskattat den totala personalkostnaden till ca 30 000:-/månad vilket 
skulle innebära 540 000:-/mån, en årskostnad på ca 6 480 00:- Det bör påpekas att stadsdelsvärdarna 
inte har den utbildning och utrustning som väktare har. 
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Lena Tyrén  
Handläggare 

UTREDNING 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-04-16 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Fritidshem/öppen förskola i samma lokaler som 
Kulturskolan Simonsland ska utredas av 
Grundskolenämnden i samverkan med övriga berörda 
nämnden 
Grundskoleförvaltningen har fått uppdrag av Fullmäktige att utreda möjligheten 
att starta fritidshem och öppen förskola i gemensamma lokaler med 
Kulturskolan på Simonsland. Utredningen ska samverkas med berörda 
nämnder.  

Representanter från Förskoleförvaltningen, Carina Einarsson, enhetschef för 
barnhälsan och Grundskoleförvaltningen, lena Tyrén Verksamhetsutvecklare 
och Håkan Anving Verksamhetschef har gjort en utredning kring behov av 
öppen fritidshemsverksamhet som främst vänder sig till elever från årskurs fyra 
till och med årskurs sex och hur det skulle kunna samordnas med öppen 
förskoleverksamhet.  

Förskoleförvaltningen har ett pågående arbete med att etablerar en fjärde 
familjecentral i centrala Borås i nära anslutning till barnavårdscentralen. 
Förskoleförvaltningen har därmed i dagsläget ingen möjlighet att etablera ännu 
en verksamhet i centrala Borås.  

Vid kartläggning hur en ev. kombinerad verksamhet skulle kunna organiseras 
uppfattar vi inget större behov av öppen fritidshemsverksamhet för de elever 
som går i årskurs fyra till och med årskurs sex. De har verksamhet att 
tillhandahålla inom fritidsgårdarnas verksamhet.  

Vi ser snarare ett behov för de elever som går i förskoleklass till och med 
årskurs tre och som inte är inskrivning i fritidshemsverksamhet. De barnen har 
däremot ingen möjlighet att ta sig från ytterområdena till centrala Borås på egen 
hand. För att möte dessa barns behov av verksamhet utanför skoltid kan 
verksamheten snarare placeras i något av de bostadsområden som idag har 
öppenförskoleverksamhet, gärna i kombination med nära anslutning till 
bibliotek.  
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Slutsats. 

Utredningen visar inget egentligt behov av Öppet fritidshem/fritidsklubb i 
samverkan med förskoleförvaltningen och Kulturskolan. 

 

Utredningen visar att frågan gällande fritidsaktiviteter för åldrarna 7-10 år och 
som inte har fritidshem kan utredas vidare, särskilt inom de områdena med 
högre strukturindex. 

 

På uppdrag 

Håkan Anving 

Verksamhetschef 

Grundskoleförvaltningen 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-05-28 

 
 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 108 Dnr GVUN 2019-00052 1.2.4.1 

Uppdrag GVUN 190429 -  Presentera en fördjupad analys av 
skolskjutskostnaderna inkluderat personalkostnader 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner presenterad analys, förklarar 
uppdraget som slutfört samt översänder informationen till Kommunstyrelsen. Detta i 
syfte att i kommunens budgetarbete inför kommande verksamhetsår belysa vikten av att 
budgetuppdrag fullt ut är finansierade.  

Reservationer/Protokollsanteckning 
Oliver Öberg (M), Rasmus Kivinen (M), Lisa Berglund (KD) och Daniel Nikolov (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.     

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrog vid nämndsammanträde 2019-04-29 
åt förvaltningschefen att till nämndens sammanträde i maj göra en fördjupad analys av 
skolskjutskostnaderna inkluderat personalkostnader. En redovisning har upprättats.  

Yrkanden 
Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Oliver 
Öberg (M), Rasmus Kivinen (M), Lisa Berglund (KD) och Daniel Nikolov (M) lägger ett 
alternativt förslag till beslut (bilaga 1 till protokollet). 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), Johan 
Hallin (S), Anders Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S) och Håkan Torstensson (C) lägger ett 
tilläggsyrkande där upprättat förslag till beslut kompletteras med texten ”…. samt 
översänder informationen till Kommunstyrelsen. Detta i syfte att i kommunens 
budgetarbete inför kommande verksamhetsår belysa vikten av att budgetuppdrag fullt ut 
är finansierade”. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

JA innebär bifall till Mitt-S-Samverkans tilläggsyrkande. 

NEJ innebär bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas alternativa förslag.      
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Omröstningsresultat 
JA röstas av Andreas Cerny (L), Anders Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S), Håkan 
Torstensson (C) och Johan Hallin (S). 

NEJ röstas av Oliver Öberg (M), Lisa Berglund (KD), Rasmus Kivinen (M) och Daniel 
Nikolov (M). 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i 
enlighet med Mitt-S-Samverkans tilläggsyrkande.      
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§ 108 Dnr GVUN 2019-00052 1.2.4.1 

Uppdrag GVUN 190429 -  Presentera en fördjupad analys av 
skolskjutskostnaderna inkluderat personalkostnader 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner presenterad analys, förklarar 
uppdraget som slutfört samt översänder informationen till Kommunstyrelsen. Detta i 
syfte att i kommunens budgetarbete inför kommande verksamhetsår belysa vikten av att 
budgetuppdrag fullt ut är finansierade.  

Reservationer/Protokollsanteckning 
Oliver Öberg (M), Rasmus Kivinen (M), Lisa Berglund (KD) och Daniel Nikolov (M) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.     

Sammanfattning av ärendet 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppdrog vid nämndsammanträde 2019-04-29 
åt förvaltningschefen att till nämndens sammanträde i maj göra en fördjupad analys av 
skolskjutskostnaderna inkluderat personalkostnader. En redovisning har upprättats.  

Yrkanden 
Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Oliver 
Öberg (M), Rasmus Kivinen (M), Lisa Berglund (KD) och Daniel Nikolov (M) lägger ett 
alternativt förslag till beslut (bilaga 1 till protokollet). 

Mitt-S-Samverkan i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Andreas Cerny (L), Johan 
Hallin (S), Anders Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S) och Håkan Torstensson (C) lägger ett 
tilläggsyrkande där upprättat förslag till beslut kompletteras med texten ”…. samt 
översänder informationen till Kommunstyrelsen. Detta i syfte att i kommunens 
budgetarbete inför kommande verksamhetsår belysa vikten av att budgetuppdrag fullt ut 
är finansierade”. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden beslutat i enlighet med Mitt-S-Samverkans förslag. 

Omröstning begärs. 

Propositionsordningar 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 

JA innebär bifall till Mitt-S-Samverkans tilläggsyrkande. 

NEJ innebär bifall till Moderaternas och Kristdemokraternas alternativa förslag.      
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Omröstningsresultat 
JA röstas av Andreas Cerny (L), Anders Jonsson (S), Anethe Tolfsson (S), Håkan 
Torstensson (C) och Johan Hallin (S). 

NEJ röstas av Oliver Öberg (M), Lisa Berglund (KD), Rasmus Kivinen (M) och Daniel 
Nikolov (M). 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har således med 5 röster mot 4 beslutat i 
enlighet med Mitt-S-Samverkans tilläggsyrkande.      
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Utvärdering av skolval 2019 

1 Planering och förarbete  
Inför skolvalet 2019 kartlades hur eleverna bodde i förhållande till skolorna och 
den kapacitet skolorna hade att ta emot elever. Om en skola inte rymde alla 
elever som bodde närmast denna anvisades eleverna enligt relativ 
närhetsprincip nästa skola med ledig plats. Detta förfarande kan i sin tur leda till 
en dominoeffekt där elever på nästa skola i sin tur måste anvisas en annan 
skola. Noggranna kalkyler av avstånd genomfördes i flera led så att samtliga 
elevers avstånd optimerades. Detta resulterade i tabeller med ”anvisad” eller 
”reserverad” skola på så sätt att elever som senare i skolvalet väljer just sin 
anvisade skola blir garanterade en plats på denna. Dock skulle önskad 
syskonförtur komma att gå före när skolvalet senare skedde för förskoleklass. 

För årskurs 7 kunde det konstateras att samtliga skolor utom Särlaskolan hade 
kapacitet att ta emot de elever som bodde närmast respektive skola. I 
planeringen räknades därför ut vilka av eleverna i Norrbys östra del som 
behövde anvisas till Engelbrektskolan respektive Erikslundskolan. Någon 
enstaka elev i Byttorps sydvästra del anvisades Daltorpskolan. Detta medförde 
dock inte att någon elev med dessa skolor som sin närmaste, i sin tur var 
tvungen att anvisas någon annan skola. Däremot minskades naturligtvis antalet 
lediga platser på dessa skolor att ta emot elever från andra stadsdelar som aktivt 
valde dessa. 

För förskoleklassen fanns dock en större problematik. Det kunde konstateras 
att det fanns flera områden där skolor inte hade kapacitet att ta emot de elever 
som bodde närmast skolan. 

I centrala delarna av Borås fanns alldeles för många elever runt Särlaskolan 
varför dessa fick anvisas Byttorpskolan och Engelbrektskolan. Erikslundskolan 
var full av ”egna” elever som i sin tur skulle förlorat mer på att behöva ta sig 
upp till Sjöboskolan jämfört med Byttorpselever till Hestra Midgård. Ett antal 
Engelbrektselever fick då istället anvisas Bergdalskolan eller Björkhöjdskolan 
och ett antal av Bergdalskolans elever fick i sin tur då istället anvisas 
Björkhöjdskolan. 

Från Brämhultshållet fylldes Myråsskolan precis av dem som hade den som 
närmaste skola. En del av eleverna med Bodaskolan som sin närmaste fick inte 
plats och anvisades istället Fjärdingskolan och några enstaka Ekarängskolan. 
Detta medförde att ett stort antal elever som hade Fjärdingskolan som sin 
närmaste skola fick anvisas Björkhöjdskolan. Endast en elev i förskoleklass 
bodde så att Björkhöjdskolan var den närmaste. Det innebär att av de 50 elever 
som nu placerats på Björkhöjdskolan så kommer 49 från andra områden. Av 
dessa har endast 22 st valt skolan i första hand. 

Ekarängskolan kunde heller inte ta emot alla elever som hade den som sin 
närmaste varför en del elever istället anvisades Trandaredskolan vilket i sin tur 
gav upphov till att en del Trandaredselever fick anvisas Svedjeskolan som dock 
ändå hade plats för eleverna i sitt närområde. Kristinebergskolan kunde inte 
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Utvärdering av skolval 2019 

heller inrymma sina elever utan en del fick hänvisas vidare till Daltorpskolan 
och faktiskt också ett litet antal till Engelbrektskolan 

Enstaka elever runt Asklandaskolan fick inte plats där utan anvisades Gula 
Skolan. 

Det fanns bekymmer med plats på Svaneholmskolan men det åtgärdades 
genom att vi skapade en klass till under planeringsfasen. 

Det sista problemområdet var Sjömarkenskolan där ett tjugotal elever inte fick 
plats trots att den var den närmaste skolan. Eleverna fick istället anvisas Hestra 
Midgård och Sandaredskolan och runt Sandaredskolan fick därför ca fem elever 
anvisas Sandhultskolan. Senare efter att skolvalet genomförts och stora 
protester inkommit från vårdnadshavarna lyckades förvaltningen skapa en klass 
till för Sjömarkenbarnen vilket i stort sett löste problematiken. 

På pappret såg det såg det med andra ord ut att vara ganska bekymmersamt. 
Förvaltningen visste dock att ett de fristående skolorna skulle ta ca 75 elever 
och att det sannolikt skulle finnas en överrepresentation från vissa stadsdelar. 
Därtill bedömdes att skolvalet i övrigt skulle skapa en så pass stor rörlighet att 
nästan alla skulle få sina önskemål tillgodosedda. 

För årskurs 4 kunde förvaltningen se att alla elever från Tummarpskolan och 
Kerstinsgårdskolan fick plats på Dalsjöskolan. Däremot stod det klart att 
eleverna på Svedjeskolan inte skulle få plats på Trandaredskolan eller 
Kristinebergskolan. Endast ungefär hälften av de 25 eleverna beräknades få 
plats och övriga anvisades Daltorpskolan. Senare i skolvalet valde en handfull 
att gå till fristående skola varför det slutade med att ca 10 elever inte fick 
önskad skola. 

En slutsats från planeringsarbetet är att förvaltningen något tidigare behöver 
klargöra platsbehoven kring respektive skola och att om möjligt tillskapa fler 
skolplatser där dessa behövs. Att vi inte redan innan skolvalet löste en extra 
klass på Sjömarkenskolan skapade onödig oro. 

I övrigt bedömer förvaltningen att planeringsarbetet fungerat utmärkt. 
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heller inrymma sina elever utan en del fick hänvisas vidare till Daltorpskolan 
och faktiskt också ett litet antal till Engelbrektskolan 

Enstaka elever runt Asklandaskolan fick inte plats där utan anvisades Gula 
Skolan. 

Det fanns bekymmer med plats på Svaneholmskolan men det åtgärdades 
genom att vi skapade en klass till under planeringsfasen. 

Det sista problemområdet var Sjömarkenskolan där ett tjugotal elever inte fick 
plats trots att den var den närmaste skolan. Eleverna fick istället anvisas Hestra 
Midgård och Sandaredskolan och runt Sandaredskolan fick därför ca fem elever 
anvisas Sandhultskolan. Senare efter att skolvalet genomförts och stora 
protester inkommit från vårdnadshavarna lyckades förvaltningen skapa en klass 
till för Sjömarkenbarnen vilket i stort sett löste problematiken. 

På pappret såg det såg det med andra ord ut att vara ganska bekymmersamt. 
Förvaltningen visste dock att ett de fristående skolorna skulle ta ca 75 elever 
och att det sannolikt skulle finnas en överrepresentation från vissa stadsdelar. 
Därtill bedömdes att skolvalet i övrigt skulle skapa en så pass stor rörlighet att 
nästan alla skulle få sina önskemål tillgodosedda. 

För årskurs 4 kunde förvaltningen se att alla elever från Tummarpskolan och 
Kerstinsgårdskolan fick plats på Dalsjöskolan. Däremot stod det klart att 
eleverna på Svedjeskolan inte skulle få plats på Trandaredskolan eller 
Kristinebergskolan. Endast ungefär hälften av de 25 eleverna beräknades få 
plats och övriga anvisades Daltorpskolan. Senare i skolvalet valde en handfull 
att gå till fristående skola varför det slutade med att ca 10 elever inte fick 
önskad skola. 

En slutsats från planeringsarbetet är att förvaltningen något tidigare behöver 
klargöra platsbehoven kring respektive skola och att om möjligt tillskapa fler 
skolplatser där dessa behövs. Att vi inte redan innan skolvalet löste en extra 
klass på Sjömarkenskolan skapade onödig oro. 

I övrigt bedömer förvaltningen att planeringsarbetet fungerat utmärkt. 
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2 Skolvalet 
Skolvalet genomfördes under december månad, för första gången digitalt. En 
skolvalsmodul till förvaltningens elevregister införskaffades. I denna fick 
vårdnadshavarna registrera sina skolval under december månad. Påminnelser 
och annan information skickades av systemet ut automatiskt. På så vis sparades 
mycket administration och risken för att vår personal matade in felaktiga 
uppgifter minimerades. Den automatik som systemet skulle ge i själva 
placeringsarbetet visade sig i praktiken inte vara användbart då uppemot 100 
elever som berördes av skolvalet flyttade ut från, in till eller inom Borås under 
skolvalsperioden. Dessutom visade sig systemet inte kunna skicka ut beslut med 
beslutsformuleringar anpassade till beslutets karaktär. Besluten blev så allmänt 
hållna att de i praktiken blev svåra att överklaga eller försvara vid en överklagan. 
Placeringsarbetet och de efterföljande utskicken av placeringsbesluten fick 
därför skötas mer manuellt. 

Vissa problem uppstod då de fristående skolorna inte ingick i det digitala 
systemet. En del vårdnadshavare som valde kommunala skolor i systemet valde 
dessutom fristående skolor vid sidan om vilket orsakade onödigt arbete för 
både förvaltningen och de fristående huvudmännen. 

Förvaltningen har tillsammans med de fristående skolorna utvärderat skolvalet 
och kommit fram till att det digitala systemet skall använda även nästa år men 
att de fristående skolorna skall ingå i detta. Exakt hur detta ska gå till ska i 
samverkan med de fristående skolornas rektorer beslutas i september. 

Parallellt med det digitala skolvalet sköttes elever med tillfälligt personnummer 
med pappersblanketter. Elever med skyddad identitet sköttes vid sidan av med 
direkta kontakter med de förskolor och skolor där dessa fanns. 

Skolvalet stängdes efter påminnelser och ett par veckors förlängning den 6:e 
januari och efter en månads handläggning skickades besluten ut till 
vårdnadshavarna den 6:e februari. Redan efter ett par dagar organiserade sig 
vårdnadshavare i Sandared och Sjömarken och protesterade och förvaltningen 
insåg att det kanske ändå skulle gå att lösa ytterligare en klass och den 20:e 
februari gick det ut nya beslut för berörda elever. 

Under våren har ca 200 elever i skolvalet ansökt om att få byta skola och vid ett 
par tillfällen har förvaltningen samlat ihop önskemålen och fattat beslut om 
byte där det varit möjligt. Ca 140 elever har kunnat få någon av sina andra 
önskade skolor i detta efterarbete. Anledningen att så pass många byten kunnat 
beviljas är att det finns en stor rörlighet. Ett stort antal elever flyttar från, till 
eller inom kommunen på bara ett par månader. Andra elever har helt enkelt 
ångrat sitt val och kanske insett att det är opraktiskt med en skola långt bort. 
Några gjorde aldrig något val i den första omgången och blev därför placerade 
på anvisad skola och önskade därför byta. 
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Allt detta pusslande har i skrivande stund, i slutet av juni, resulterat i följande 
statistik: 

 

3 Syskonförtur - resultat  
Inför årets skolval infördes syskonförtur i skolvalet till förskoleklass. 
Syskonförturen gällde till de tre närmaste skolorna. Fördelen med syskonförtur 
är att vårdnadshavare inte behöver hämta och lämna sina barn på flera olika 
fritidshem eller skolor. Nackdelen är att det leder till att vårdnadshavare som 
söker plats på sin närmaste eller anvisade skola istället måste placeras på annan 
skola. Det är inte möjligt att förutse vilken effekt syskonförtur får ett visst 
skolval utan resultatet beror helt på hur vårdnadshavarna faktiskt väljer. 

Förvaltningen bedömer att de negativa effekterna i år blev förhållandevis små. 
Antalet barn som inte fick plats på sin anvisade skola och som de i första hand 
sökt framgår av tabellen nedan: 

Ekarängskolan 6 
Engelbrektskolan 1 
Fjärdingskolan 1 
Kristinebergskolan 1 
Sjömarkenskolan 1 
Trandaredskolan 7 

 

Utöver dessa fanns ett antal som sökt annan skola än den anvisade och som 
trots bättre relativ närhet fått stå tillbaka på grund av syskonförturen. 

  

Förskoleklass - alla Antal Andel Åk 7 - alla Antal Andel
Ej valt. Plac på anvisad skola 43 3,0% Ej valt. Plac på anvisad skola 52 4,8%
Oense. Plac på anvisad skola 4 0,3% Oense. Plac på anvisad skola 1 0,1%
Plac 1:a val 1251 87,1% Plac 1:a val 972 88,9%
Plac 2:a val 65 4,5% Plac 2:a val 48 4,4%
Plac 3:e val 23 1,6% Plac 3:e val 4 0,4%
Plac på anvisad skola. Inget val uppfyllt 49 3,4% Plac på anvisad skola. Inget val uppfyllt 16 1,5%
ÖVRGR/AVBROTT Utlandsvistelse. Åter ht 20 1 0,1% Totalsumma 1093 100,0%
Totalsumma 1436 100,0%

Förskoleklass - de som gjort ett aktivt val Antal Andel Åk 7 - de som gjort ett aktivt val Antal Andel
Plac 1:a val 1251 90,1% Plac 1:a val 972 93,5%
Plac 2:a val 65 4,7% Plac 2:a val 48 4,6%
Plac 3:e val 23 1,7% Plac 3:e val 4 0,4%
Plac på anvisad skola. Inget val uppfyllt 49 3,5% Plac på anvisad skola. Inget val uppfyllt 16 1,5%

1388 100,0% 1040 100,0%
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4 Syskonförtur – rättsläget  
Regeringen har i sitt kommittédirektiv ”Ökad likvärdighet genom minskad 
skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.” (Dir 2018:71) bland annat gett 
utredaren i uppdrag att ”säkerställa att kommunerna alltid ska kunna använda 
syskonförtur som urvalskriterium” (s 9). Uppdraget är planerat att redovisas 
senast 30 mars 2020. 

I rådande lagstiftning finns ingen reglering kring syskonförtur och av ett antal 
vägledande domar från Kammarrätten i Stockholm och Högsta 
Förvaltningsdomstolen (KST 6008-17, KST 6009-17 och HFD 3676-18) 
framgår att syskonförtur inte får gå före relativ närhet som urvalsprincip. Det 
finns ett beslut från Skolväsendets överklagandenämnd (Dnr 2018:417) där det 
framgår att syskonförtur tilläts men det gällde barn som inte bodde i det som 
Eslövs kommun definierat som skolans upptagningsområde, dvs bland de barn 
som anvisats annan skola på grund av platsbrist efter uträkning enligt relativ 
närhetsprincip. 

Skollagstiftningen är något krångligt och motsägelsefullt skriven idag. Följande 
paragrafer är tillämpliga vid skolplaceringar i förskoleklass: 

Förskoleklass 9 kap 

15 §   En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare 
önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs 
berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen 
placera eleven vid en annan skolenhet. 

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade 
placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår 
för kommunen. 

15 a §   En elev som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där om 
inte något annat följer av 15 § andra stycket. Lag (2017:1115). 

15 § första stycket är det som vanligen tillämpas vid skolval. För att hantera 
detta tillämpas relativ närhetsprincip. Det är alltså inte nödvändigtvis så att en 
elev har ett berättigat krav på den närmaste skolan som anvisningsskola. Om 
det finns fler elever än vad skolan har plats för måste man räkna ut vilka av 
dessa som skulle förlora mest på att anvisas nästa skola med ledig plats. 
Samtidigt innebär ju detta att man också lutar sig på det andra stycket som ju är 
det som säger att kommunen inte är skyldig att ta in alla elever som önskar en 
viss skola genom att bygga ut den eller anställa mer personal än planerat. 

Andra stycket ger också möjlighet att neka en viss elev plats som trots rätt 
enligt relativ närhet ändå inte kan tas emot. Ett tydligt exempel skulle kunna 
vara en elev som sitter i rullstol som söker en skola som i så fall skulle behöva 
tillgänglighetsanpassas för stora belopp. 

Det andra stycket tillämpas också om en elev efter det ursprungliga skolvalet 
vill börja på en skola som redan är full och då i kombination med 15 a § som 
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säger att eleverna som redan börjat på skolan har rätt att gå kvar där. (Även om 
de bor sämre till relativt den elev som söker plats) 

Det som nu gör det besvärligt är att 15 § första stycket enligt Skollagen 28 kap 
18 § inte får överklagas utan endast laglighetsprövas enligt Kommunallagen 13 
kap, men 15 § andra stycket får enligt skollagen 28 kap 12 § 6 p överklagas till 
Skolväsendets överklagandenämnd. 

Av praktiska skäl anges därför endast 15 § första stycket som grund för 
skolplaceringsbeslutet eftersom det är orimligt att ett och samma beslut både 
får och inte får överklagas. 

Som synes står ingenting nämnt om syskonförtur varför vårdnadshavare som 
ber Förvaltningsrätten laglighetspröva skolplaceringsbeslut i samband med 
skolval i kommuner som tillämpar syskonförtur före relativ närhet får rätt. 
Paradoxalt nog inträffar då följande. 

Förvaltningsrätten upphäver kommunens placeringsbeslut och kommunen skall 
då fatta ett nytt beslut. Men eftersom den önskade skolan nu ändå är full av 
elever som placerats där och som enligt 15 a § har rätt att gå kvar och att det 
utifrån 15 § andra stycket sannolikt är så att det skulle uppstå betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta in en elev till, så blir det i 
detta läge ett avslag utifrån detta och eleven anvisas återigen samma skola som 
den tidigare placerats på eller om det finns nya andra eller tredjehandsval som 
har ledig plats. En vårdnadshavare som får rätt i laglighetsprövningen får alltså 
ändå inte plats på önskad skola. 

I år har endast sju överklaganden inkommit vilket är betydligt färre än förra året 
då hela 39 överklaganden gjordes. Av de sju har fyra stycken avslagits eller 
avskrivits. Tre är i skrivande stund inte avgjorda. De flesta angav som skäl för 
laglighetsprövningen att syskonförtur felaktigt använts. Samtliga hade dock vid 
tiden för överklagandet ansökt om att få byta skola och fått avslag på skolbytet 
varför det ursprungliga beslutet redan var upphävt av det nya. Utredarens 
bedömning är dock att om de ursprungliga besluten hade prövats så hade 
Förvaltningsrätten upphävt dessa. 
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säger att eleverna som redan börjat på skolan har rätt att gå kvar där. (Även om 
de bor sämre till relativt den elev som söker plats) 

Det som nu gör det besvärligt är att 15 § första stycket enligt Skollagen 28 kap 
18 § inte får överklagas utan endast laglighetsprövas enligt Kommunallagen 13 
kap, men 15 § andra stycket får enligt skollagen 28 kap 12 § 6 p överklagas till 
Skolväsendets överklagandenämnd. 

Av praktiska skäl anges därför endast 15 § första stycket som grund för 
skolplaceringsbeslutet eftersom det är orimligt att ett och samma beslut både 
får och inte får överklagas. 

Som synes står ingenting nämnt om syskonförtur varför vårdnadshavare som 
ber Förvaltningsrätten laglighetspröva skolplaceringsbeslut i samband med 
skolval i kommuner som tillämpar syskonförtur före relativ närhet får rätt. 
Paradoxalt nog inträffar då följande. 

Förvaltningsrätten upphäver kommunens placeringsbeslut och kommunen skall 
då fatta ett nytt beslut. Men eftersom den önskade skolan nu ändå är full av 
elever som placerats där och som enligt 15 a § har rätt att gå kvar och att det 
utifrån 15 § andra stycket sannolikt är så att det skulle uppstå betydande 
organisatoriska eller ekonomiska svårigheter att ta in en elev till, så blir det i 
detta läge ett avslag utifrån detta och eleven anvisas återigen samma skola som 
den tidigare placerats på eller om det finns nya andra eller tredjehandsval som 
har ledig plats. En vårdnadshavare som får rätt i laglighetsprövningen får alltså 
ändå inte plats på önskad skola. 

I år har endast sju överklaganden inkommit vilket är betydligt färre än förra året 
då hela 39 överklaganden gjordes. Av de sju har fyra stycken avslagits eller 
avskrivits. Tre är i skrivande stund inte avgjorda. De flesta angav som skäl för 
laglighetsprövningen att syskonförtur felaktigt använts. Samtliga hade dock vid 
tiden för överklagandet ansökt om att få byta skola och fått avslag på skolbytet 
varför det ursprungliga beslutet redan var upphävt av det nya. Utredarens 
bedömning är dock att om de ursprungliga besluten hade prövats så hade 
Förvaltningsrätten upphävt dessa. 
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5 Syskonförtur – omvärldsbevakning 
Det framgår ovan att beslutet att tillämpa syskonförtur inte fått särskilt stora 
konsekvenser rent juridisk eller praktiskt för förvaltningen. Ett litet antal 
missnöjda föräldrar finns förstås men också ett stort antal nöjda. Även om 
lagstiftaren sannolikt kommer att införa syskonförtur om ett år så är ändå 
frågan om hur hanteringen skall ske till höstens skolval inför läsåret 20/21. 
Besluten som då ska fattas sker troligen utifrån nuvarande lagstiftning. Att 
fortsätta med syskonförtur innebär ju då ett slags domstolstrots. För att 
ytterligare belysa frågan har en enkät skickats till samtliga andra kommuner 
gällande hur dessa tillämpar syskonförtur. 

Enkäten skickades ut till de andra 289 kommunerna och 142 valde att svara. 
Således en svarsfrekvens på 49% vilket är lite för lågt för att med säkerhet 
kunna uttala sig om hur det ser ut. Samtidigt är det en god spridning på små 
och stora kommuner och även en god spridning geografiskt varför siffrorna 
ändå sannolikt ger en ganska bra bild. 

 

 Fråga om syskonförtur 
Med syskonförtur avses under denna fråga ett system där elever med syskon på en viss skola får företräde till den skolan 
framför elever som enligt närhetsprincipen i Skollag 9 kap 15 § samt 10 kap 30 § har ett berättigat krav på en placering 
vid samma skola då den är en skolenhet nära hemmet. 

Välj det svar som bäst beskriver hur ni inför läsåret 2019/2020 använt syskonförtur vid skolplaceringar i förskoleklass 
och grundskola 

 Vi har inte tillämpat syskonförtur    58 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur för yngre elever   10 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur med en viss geografisk begränsning  6 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur för yngre elever och med en viss geografisk begränsning 5 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur utan någon begränsning   10 % 

 Vi har bara en skola och frågan är därför inte aktuell   11 % 

 

Om man räknar bort de kommuner som bara har en skola så har 34 % av de 
övriga tillämpat någon form av syskonförtur som då gått före närhetsprincipen 
 

Efter att Högsta Förvaltningsdomstolen i februari inte beviljade prövningstillstånd för ett par domar verkar många 
kommuner ändra sina regler.  

Välj det svar som bäst beskriver hur ni inför läsåret 2020/2021 tänker använda syskonförtur vid skolplaceringar i 
förskoleklass och grundskola 

 Vi tänker inte tillämpa syskonförtur    46 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur för yngre elever   6 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur med en viss geografisk begränsning  4 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur för yngre elever och med en viss geografisk begränsning 4 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur utan någon begränsning   9 % 

 Vi har inte tagit ställning till detta ännu   20 % 

 Vi har bara en skola och frågan är därför inte aktuell   11 % 
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5 Syskonförtur – omvärldsbevakning 
Det framgår ovan att beslutet att tillämpa syskonförtur inte fått särskilt stora 
konsekvenser rent juridisk eller praktiskt för förvaltningen. Ett litet antal 
missnöjda föräldrar finns förstås men också ett stort antal nöjda. Även om 
lagstiftaren sannolikt kommer att införa syskonförtur om ett år så är ändå 
frågan om hur hanteringen skall ske till höstens skolval inför läsåret 20/21. 
Besluten som då ska fattas sker troligen utifrån nuvarande lagstiftning. Att 
fortsätta med syskonförtur innebär ju då ett slags domstolstrots. För att 
ytterligare belysa frågan har en enkät skickats till samtliga andra kommuner 
gällande hur dessa tillämpar syskonförtur. 

Enkäten skickades ut till de andra 289 kommunerna och 142 valde att svara. 
Således en svarsfrekvens på 49% vilket är lite för lågt för att med säkerhet 
kunna uttala sig om hur det ser ut. Samtidigt är det en god spridning på små 
och stora kommuner och även en god spridning geografiskt varför siffrorna 
ändå sannolikt ger en ganska bra bild. 

 

 Fråga om syskonförtur 
Med syskonförtur avses under denna fråga ett system där elever med syskon på en viss skola får företräde till den skolan 
framför elever som enligt närhetsprincipen i Skollag 9 kap 15 § samt 10 kap 30 § har ett berättigat krav på en placering 
vid samma skola då den är en skolenhet nära hemmet. 

Välj det svar som bäst beskriver hur ni inför läsåret 2019/2020 använt syskonförtur vid skolplaceringar i förskoleklass 
och grundskola 

 Vi har inte tillämpat syskonförtur    58 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur för yngre elever   10 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur med en viss geografisk begränsning  6 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur för yngre elever och med en viss geografisk begränsning 5 % 

 Vi har tillämpat syskonförtur utan någon begränsning   10 % 

 Vi har bara en skola och frågan är därför inte aktuell   11 % 

 

Om man räknar bort de kommuner som bara har en skola så har 34 % av de 
övriga tillämpat någon form av syskonförtur som då gått före närhetsprincipen 
 

Efter att Högsta Förvaltningsdomstolen i februari inte beviljade prövningstillstånd för ett par domar verkar många 
kommuner ändra sina regler.  

Välj det svar som bäst beskriver hur ni inför läsåret 2020/2021 tänker använda syskonförtur vid skolplaceringar i 
förskoleklass och grundskola 

 Vi tänker inte tillämpa syskonförtur    46 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur för yngre elever   6 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur med en viss geografisk begränsning  4 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur för yngre elever och med en viss geografisk begränsning 4 % 

 Vi tänker tillämpa syskonförtur utan någon begränsning   9 % 

 Vi har inte tagit ställning till detta ännu   20 % 

 Vi har bara en skola och frågan är därför inte aktuell   11 % 
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Utvärdering av skolval 2019 

 

Om man räknar bort de kommuner som bara har en skola eller som inte ännu 
tagit ställning till hur de ska göra så tänker 33% av de övriga tillämpa någon 
form av syskonförtur som då går före närhetsprincipen 

 

 Fråga om syskonförtur då närhetsprincipen inte sätts ur 
spel 

Om två eller flera elever söker sig till en skola som inte är deras närmaste skola med ledig plats, dvs ingen av eleverna 
kan sägas ha ett berättigat krav på den sökta skolan som en skola nära hemmet, vad kommer då att gälla då i din 
kommun framgent? 

Välj det svar som bäst beskriver hur ni inför läsåret 2020/2021 tänker kring syskonförtur som inte sätter 
närhetsprincipen ur spel 

 Ja, vi tänker tillämpa syskonförtur när denna inte sätter närhetsprincipen ur spel 35 % 

 Nej, vi tänker inte tillämpa syskonförtur även när denna inte sätter närhetsprincipen ur spel 23 % 

 Vi har inte tagit ställning till detta ännu   30 % 

 Vi har bara en skola och frågan är därför inte aktuell   12 % 

 

Om man räknar bort de kommuner som bara har en skola eller som inte ännu 
tagit ställning till hur de ska göra så tänker 60 % av kommunerna tillämpa 
syskonförtur i de fall detta inte sätter närhetsprincipen ur spel. 

 

6 Utredarens betänkande 
Trots att införandet av syskonförtur i detta årets skolval fått relativt begränsade 
konsekvenser och trots att ca en tredjedel av landets kommuner planerar 
fortsätta att tillämpa syskonförtur, gör utredaren ändå bedömningen att Borås 
Stad bör ta bort syskonförturen. Detta efter samtal med de tjänstemän som 
ansvar för och handlägger skolvalsärenden i Grundskoleförvaltningen. 

Skolplacering är myndighetsutövning som grundas på skollagen där 
Grundskolenämnden delegerat beslutsfattandet till tjänsteman. Placeringsbeslut 
har stor inverkan på enskilda elever och deras vårdnadshavare. Tjänsteman skall 
grunda placeringsbeslut på gällande lagstiftning och rättspraxis. Eftersom 
Högsta förvaltningsdomstolen i februari beslutade att inte bevilja 
prövningstillstånd för de ovan redovisade rättsfallen torde i dagsläget rättspraxis 
vara att syskonförtur inte skall användas vid skolplacering. 

Den förestående lagändringen där syskonförtur sannolikt kommer att tillåtas 
skulle kunna komma tidigare än planerat. Om detta sker måste syskonförtur 
åter införas i regelverket. 

Borås Stad 
Datum 
2019-08-13 
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Utvärdering av skolval 2019 

Pär Arvidsson Fäldt 
Förvaltningschef 
 
Joakim Cannerfors 
Strategisk Utredare 
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Grundskolenämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Olovholmsgatan 32 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
grundskola@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Joakim Cannerfors 
Handläggare 
 

Bilaga 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-09-23 

Instans 
Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00053 3.5.4.0 
 

  

 
Urvalsprinciper för skolplacering i Borås Stads 
skolor 
 
Allmänt 
Enligt skollagen är huvudregeln att barnet ska placeras vid den skola där 
vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå. Undantag från huvudregeln ska göras 
”om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade 
krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts” (Skollagen 
2010:800, förskoleklassen 9 kap. 15 § första stycket, grundskolan 10 kap. 30 § 
första stycket). Detta brukar benämnas närhetsprincipen.  
 
Grundskoleförvaltningen placerar elever enligt vårdnadshavarnas önskemål så 
långt det är möjligt i de kommunala skolorna.  
 
Urval för placering i årskurserna F-3: Om antalet platser på en skola är färre 
än antalet sökande tillämpas i första hand syskonförtur och i andra hand relativ 
närhet.  
 
Urval för placering i 4-9: Om antalet platser på en skola är färre än antalet 
sökande tillämpas relativ närhet. 
 
Om det finns synnerliga organisatoriska skäl (t.ex. att ombyggnad av en skola 
skulle krävas för att tillgodose en elevs behov), kan en elev med omfattande 
funktionsnedsättning erbjudas förtur till en viss skola. 
 
Omvänt gäller också att en sådan elev kan anvisas annan skola än den önskade 
om den önskade placeringen skulle medföra ”att betydande ekonomiska eller 
organisatoriska svårigheter uppstår för kommunen”. 
(9 kap 15 § 2 st. och 10 kap 30 § 2 st. 1 p. SL) 
 
För elever i årskurs 1-9 gäller också att en elev kan omplaceras eller nekas 
önskad skolplacering ”om det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers 
trygghet och studiero”. 
(10 kap 30 § 2 st. 2 p. SL) 
 
Syskonförtur 
Syskonförtur gäller endast för placering i årskurserna F-3.  
För att syskonförturen ska gälla ska barnet ha syskon med placering i årskurs 
F-5 i aktuell skola det läsår som barnet börjar i skolan.  
Syskonförturen gäller endast till de tre närmaste skolorna från barnets 
folkbokföringsadress. Vårdnadshavarna måste aktivt ange att de önskar 
syskonförtur i skolvalet för att syskonförturen ska gälla. Med syskon avses 
biologiska syskon samt samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett 
vårdnadshavare.  
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Relativ närhet 
Relativ närhet innebär att kommunen får bedöma vilka elever som har bäst rätt 
till en plats på en vald skola i förhållande till andra. Syftet med den relativa 
närhetsprincipen är att ingen elev ska få orimligt långt till sin skola. Mätning av 
avstånd och bedömning av relativ närhet görs av kommunen. Med avstånd 
menas den faktiska väg som man kan gå- eller cykla till skolenhetens mitt från 
folkbokföringsadressen (husets mitt). Mätningarna sker i Lantmäteriets 
karttjänst. I de fall folkbokföringsadress saknas som t.ex. för asylsökande utgår 
Grundskoleförvaltningen från registrerad adress. 
 
Så här räknar vi ut relativ närhet: 
Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade 
skolan. 
 
Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste 
skolan som har ledig plats. Avståndsskillnaden mellan dessa kallar vi relativ 
närhet. Vi ser alltså hur mycket en elev skulle förlora i avstånd på att inte få 
önskad skola. 
 
Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga barn som har sökt samma 
årskurs på samma skola. Om två barn önskat samma skola och bara ett av dem 
kan få en plats, så är det barnet som har längst relativt avstånd till den 
alternativa skolan som har rätt till platsen. Om två elever har samma relativa 
närhet prioriteras den elev som har längst skolväg till önskad skola. Om 
eleverna skulle bo i samma trappuppgång har den elev som bor högre upp 
längst skolväg. 
 
Exempel 
Både elev 1 och elev 2 vill i första hand gå på Skola A. Enligt den relativa 
närhetsprincipen så har Elev 1 rätt till platsen på skola A, eftersom hen har 
längre till sin närmaste alternativa kommunala skola, Skola B, än vad elev 2 har. 
Elev 2 har ju bara 500 m till sin närmaste alternativa skola. Den matematiska 
uträkningen blir enligt följande:  
Elev 1: 1200 m – 400 m = 800 m (värdet för relativ närhet) 
Elev 2: 500 m – 300 m = 200 m (värdet för relativ närhet)  
 

 
 
 
 
Skolval 
Inbjudan till skolvalet görs till barn som är folkbokförda i Borås Stad och som: 
 

 ska börja förskoleklass 
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 går på en skolenhet där nästa årskurs inte finns 
 går i åk 6 på en fristående skola 
 går i åk 6 i en annan kommun 

 
Elever i åk 6 på fristående skola och i annan kommun måste aktivt efter 
inbjudan anmäla att de önskar delta i skolvalet. Om detta inte sker förutsätts 
eleven gå kvar i fristående skolan eller i annan kommun. 
 
Samtliga vårdnadshavare till elever som omfattas av skolvalet får information 
hemskickad till sin folkbokföringsadress. Grundskoleförvaltningen fastställer 
vilka datum som gäller inför varje år för skolvalet. Sökanden som omfattas av 
skolvalet har möjlighet att välja och rangordna tre skolor. Samtliga 
vårdnadshavare måste bekräfta valet för att det ska gälla. Om sökanden ej 
kunnat erbjudas plats vid något av sina tre önskemål så placeras eleven på 
närmaste kommunala skola med ledig plats enligt relativ närhet. 
 
Om vårdnadshavarna inte inkommer med en ansökan skickar 
Grundskoleförvaltningen påminnelser. Om dessa inte hörsammas av 
vårdnadshavarna placeras eleven på närmaste kommunala skola med ledig plats 
enligt relativ närhet. 
 
 
Adressändring 
Vid flytt ska den nya folkbokföringsadressen beaktas vid kommunens beslut 
om skolplacering, under förutsättning att vårdnadshavare kan visa upp ett 
köpekontrakt på en bostad eller ett hyreskontrakt. Inflyttning till den nya 
folkbokföringsadressen ska ha skett senast 1 september aktuellt år, vilket ska 
framgå i kontraktet. Kommunen kan bara ta hänsyn till adressändring om 
vårdnadshavare har meddelat detta innan beslut om skolplacering. 
 
 
Löpande skolplaceringar 
Vårdnadshavare till elever som under läsåret flyttar till Borås eller önskar byta 
skola anmäler detta till Placeringsenheten som löpande fattar beslut om 
skolplaceringar enligt dessa urvalsprinciper. En elev som får avslag på sin 
ansökan kvarstår med sin ansökan under den termin som ansökan görs och 
ärendet bevakas kontinuerligt för den händelse att en plats blir ledig på önskad 
skola. Ansökningarna gallras vid terminsslutet och vårdnadshavarna måste på 
nytt ansöka om skolplacering om de fortfarande vill byta skola. 
 
Dessa urvalsprinciper fastställdes av Grundskolenämnden 2019-09-23. 
Urvalsprinciperna skall revideras i september 2020. 
 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Linnea Nilsson 
Handläggare 
033 353414 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-04-29 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00285 2.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Personalekonomisk redovisning 2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2019.     
 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt förslag, se 
bilaga. 

Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.        

Ärendet i sin helhet 
Den personalekonomiska redovisningen ska ligga till grund för kommunens 
strategiska arbete inom personalområdet. Redovisningen beskriver 
personalarbetet för 2019 och några år bakåt med fokus på personalstruktur, lön, 
arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och utbildning.  
 
Det är en utmaning att kompetensförsörja en stor och komplex organisation 
som en kommun, speciellt i tider när konkurrensen om arbetskraften är hård. 
Det tillsammans med den demografiska utvecklingen kräver både nytänkande 
och mod att utmana traditionella arbetssätt.  
 
Arbetet med att få mer jämställda arbetsplatser i sin helhet behöver fortsätta då 
det fortfarande finns kvinno- och mansdominerade arbetsplatser. 
Kommunstyrelsen noterar att kvinnor fortsatt är underrepresenterade bland 
höga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda. 
 
Nämnderna ska under 2020 ha fokus på att 
 arbetsmiljöarbetet genomsyrar samtliga ledningsnivåer i organisationen. 
 arbeta för en jämställd arbetsgivarpolitik. 
 
Dessutom fortsätta med att 
  motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar. 
  motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  
  organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
  genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Linnea Nilsson 
Handläggare 
033 353414 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-04-29 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00285 2.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Personalekonomisk redovisning 2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna den Personalekonomiska redovisningen 2019.     
 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig Ida Legnemark (V) till förmån för sitt förslag, se 
bilaga. 

Protokollsanteckning 
Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.        

Ärendet i sin helhet 
Den personalekonomiska redovisningen ska ligga till grund för kommunens 
strategiska arbete inom personalområdet. Redovisningen beskriver 
personalarbetet för 2019 och några år bakåt med fokus på personalstruktur, lön, 
arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och utbildning.  
 
Det är en utmaning att kompetensförsörja en stor och komplex organisation 
som en kommun, speciellt i tider när konkurrensen om arbetskraften är hård. 
Det tillsammans med den demografiska utvecklingen kräver både nytänkande 
och mod att utmana traditionella arbetssätt.  
 
Arbetet med att få mer jämställda arbetsplatser i sin helhet behöver fortsätta då 
det fortfarande finns kvinno- och mansdominerade arbetsplatser. 
Kommunstyrelsen noterar att kvinnor fortsatt är underrepresenterade bland 
höga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda. 
 
Nämnderna ska under 2020 ha fokus på att 
 arbetsmiljöarbetet genomsyrar samtliga ledningsnivåer i organisationen. 
 arbeta för en jämställd arbetsgivarpolitik. 
 
Dessutom fortsätta med att 
  motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar. 
  motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  
  organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
  genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. 

Nr 27
Personalekonomisk redovisning 2019

2020-04-29 Dnr KS 2020-00285 2.3.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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  öka anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

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

Beslutsunderlag 
1. Personalekonomisk redovisning 2019 
   
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 
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  öka anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

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

Beslutsunderlag 
1. Personalekonomisk redovisning 2019 
   
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Annica Dahlén 

   Avdelningschef 

 

Borås Stad

Personalekonomisk
redovisning 2019
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Den personalekonomiska redovisningen är ett viktigt verk-
tyg för Borås Stad. Redovisningen möjliggör insyn i frågor 
som rör arbetsmiljö, jämställdhet och kompetensutveck-
ling samtidigt som den visar trender och hälso- och ohäl-
sofaktorer. Med god insyn i dessa frågor kan vi fortsätta 
arbeta aktivt med personalförsörjning, organisationshälsa 
och kompetensutveckling, och därmed utveckla och stärka 
arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare ytterligare. 

Vi är alla medvetna om den rådande kompetensförsörj-
ningsutmaningen. Andelen barn och äldre i befolkningen 
ökar vilket leder till att behovet av skola, vård och omsorg 
ökar. Idag arbetar mer än en miljon människor i välfärden. 
Inom den närmsta tioårsperioden kommer omkring en 
tredjedel av dem vara 65 år eller äldre. Det är alltså färre 
som ska arbeta för fler inom välfärden varför vi står inför 
stora rekryteringsbehov. För att säkra kompetensförsörj-
ningen krävs att vi tänker nytt och långsiktigt, något som 
Borås Stad gör genom olika arbetsgrupper och projekt.

Stadsledningskansliet har under året startat upp fem för-
valtningsövergripande arbetsgrupper som en del i arbetet 
med att klara kompetensförsörjningsutmaningen såväl nu 
som i framtiden. Äldre ska jobba längre, deltid blir heltid, 
minska sjukfrånvaron, digitalisering för att frigöra värde-
skapande tid och ökad anställningsbarhet. En grundförut-
sättning för att lyckas med dessa åtaganden är en frisk 
organisation. När äldre ska arbeta längre och när sjuk-
frånvaron ska minska måste vi arbeta ur ett hälsofräm-
jande perspektiv. Under 2019 startade projektet Frisk 
Organisation och blev en enhet – Organisationshälsa. 
Enheten arbetar med samtliga förvaltningar i Borås Stad 
och riktar in sig på de förvaltningar som har störst utma-
ningar sett till ohälsotal och kostnader.

Under 2019 har friskvårdsbidraget höjts från 1 500 till  
2 000 kronor. Samtidigt utökades möjligheten att använda 
bidraget till de aktiviteter som Skatteverket godkänt. 

Tron på våra medarbetares förmåga är oerhört viktig. I 
oktober 2019 genomfördes medarbetarenkäten med en 
svarsfrekvens på 88,9 procent. Den högsta svarsfrekvensen 
hittills. Samtliga svar visar på en positiv utveckling jämfört 
med 2017 års medarbetarenkät. Som ett led i den pågående 
Tillitsresan har stadsdirektören gett samtliga arbetsplatser 
uppdraget att arbeta för ökad stolthet, trivsel och förståelse 
för hur betydelsefull vars och ens insats är. 

Att vara en attraktiv arbetsgivare och samtidigt stå inför en tuff 
kompetensförsörjningsutmaning kräver idogt arbete. Därför är 
det glädjande när det hårda arbetet lönar sig. 2019 blev Borås 
Stad utsedd till Årets kommun inom employer branding, 
en karriärundersökning där studenter och yrkesverksamma 
rankar arbetsgivare. Under det gångna året har även Borås 
Stads personalklubb, MerKraft, utsetts till Sveriges bästa per-
sonalklubb. Dessutom är Borås Stad ett Karriärföretag 2020. 
Varje år utses 100 arbetsgivare i Sverige som anses erbjuda 
unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter och 
unga yrkesverksamma. Dessa bedrifter ska vi vara stolta över.
 
Stort tack till alla anställda i Borås Stad för ert arbete under 
det gångna året!

Ulf Olsson (S)
Ordförande i Kommunstyrelsen

Borås Stad – en arbetsgivare  
som prioriterar hälsa

Bra personalpolitik ligger steget före

Ulf Olsson (S) 
Ordförande i Kommunstyrelsen

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

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

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

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

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

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

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

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

Genom att ligga steget före antar vi utmaningen!
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Inledning
Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har genomsyrat personalarbetet under året. 
Förvaltningarna har haft i uppgift att arbeta med de uppdrag som Kommunfullmäktige beslutade om i 
samband med föregående års personalekonomiska redovisning. Stadsledningskansliet, Personal och 
förhandling har startat fem förvaltningsövergripande arbetsgrupper. Syftet är att med gemensamma krafter 
hitta nya sätt att klara välfärdsuppdraget. 

Det är en utmaning att kompetensförsörja en stor och komplex organisation som en kommun, speciellt i 
tider när konkurrensen om arbetskraften är stor. Arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare sker parallellt på flera nivåer och på olika sätt. Det handlar till exempel om marknadsföring 
lokalt, nationellt och internationellt. Det handlar om rekryteringsbonusar och lönetillägg för medarbetare 
över 65 år, kommunövergripande kompetensutveckling, det interna chefsförsörjningsprogrammet, 
möjlighet till utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter, utökning av friskvårdsförmåner och aktiv 
personalklubb.  

Projektet Frisk organisation med avdelningen organisationshälsa startade i januari 2019. Satsningen är ett 
stöd till förvaltningarnas arbete med sjukskrivningar och deras påverkan på verksamheten. Målet är att nå 
och behålla en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaron. Under det första året har enheten etablerat 
samarbete med samtliga förvaltningar och i huvudsak arbetat med de som i ohälsotal och kostnader har de 
största utmaningarna. 

Borås Stad fick 2019 utmärkelsen ”Årets Kommun” samt utsågs till Karriärföretag 2020 och 
personalföreningen MerKraft utsågs till ”Årets fritidsförening”. Samtliga utmärkelser är kvitton på att det 
långsiktiga arbete som läggs ned på att vara en attraktiv arbetsgivare ger resultat. 

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

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

Det har varit en rolig och spännande tid för mig som ny personalchef och jag ser fram emot att axla 
utmaningarna och fortsätta utveckla personalarbetet i Borås Stad.  

STADSLEDNINGSKANSLIET 

Annica Dahlén 
Personalchef 
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Inledning
Det strategiska arbetet med kompetensförsörjning har genomsyrat personalarbetet under året. 
Förvaltningarna har haft i uppgift att arbeta med de uppdrag som Kommunfullmäktige beslutade om i 
samband med föregående års personalekonomiska redovisning. Stadsledningskansliet, Personal och 
förhandling har startat fem förvaltningsövergripande arbetsgrupper. Syftet är att med gemensamma krafter 
hitta nya sätt att klara välfärdsuppdraget. 

Det är en utmaning att kompetensförsörja en stor och komplex organisation som en kommun, speciellt i 
tider när konkurrensen om arbetskraften är stor. Arbetet med att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla 
medarbetare sker parallellt på flera nivåer och på olika sätt. Det handlar till exempel om marknadsföring 
lokalt, nationellt och internationellt. Det handlar om rekryteringsbonusar och lönetillägg för medarbetare 
över 65 år, kommunövergripande kompetensutveckling, det interna chefsförsörjningsprogrammet, 
möjlighet till utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter, utökning av friskvårdsförmåner och aktiv 
personalklubb.  

Projektet Frisk organisation med avdelningen organisationshälsa startade i januari 2019. Satsningen är ett 
stöd till förvaltningarnas arbete med sjukskrivningar och deras påverkan på verksamheten. Målet är att nå 
och behålla en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaron. Under det första året har enheten etablerat 
samarbete med samtliga förvaltningar och i huvudsak arbetat med de som i ohälsotal och kostnader har de 
största utmaningarna. 

Borås Stad fick 2019 utmärkelsen ”Årets Kommun” samt utsågs till Karriärföretag 2020 och 
personalföreningen MerKraft utsågs till ”Årets fritidsförening”. Samtliga utmärkelser är kvitton på att det 
långsiktiga arbete som läggs ned på att vara en attraktiv arbetsgivare ger resultat. 

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

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

Det har varit en rolig och spännande tid för mig som ny personalchef och jag ser fram emot att axla 
utmaningarna och fortsätta utveckla personalarbetet i Borås Stad.  

STADSLEDNINGSKANSLIET 

Annica Dahlén 
Personalchef 
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Sammanfattning 
 

Verksamhetsmål 2019: 
 Sjukfrånvaron sänktes till 7,3 procent. Målet var att nå 7,2 procent.  
 Arbetade timmar av timavlönade medarbetare motsvarar 430,3 årsarbeten. Målet var 400 årsarbeten. 
 Friskvårdsbidrag: Andel medarbetare som nyttjat friskvårdsbidraget var 40 procent, vilket motsvarade 

uppsatt mål. 
 
Några fakta i korthet  
Anställda 
10 173 personer var tillsvidare- eller visstidsanställda den 1 november. 97,7 procent av de 
tillsvidareanställda har heltidstjänst. Timavlönade har utfört arbete motsvarande 430 årsarbeten. Anställda 
med utländsk bakgrund har ökat från 29,6 procent till 31 procent.  
 
Kompetensutveckling  
Riktade utbildningar till specifika grupper har genomförts, till exempel kurser för ekonomer, 
hälsoinspiratörer och utbildning i motiverande samtal. 
 
Attraktiv arbetsgivare 
Borås stad har under året utsetts till Karriärföretag 2020 samt fått utmärkelsen ”Årets Kommun” av 
employer brandingföretaget Universum. MerKraft, personalföreningen, har fått utmärkelsen ”Årets 
fritidsförening”. 
 
Personalomsättning  
Personalomsättningen har minskat från 10,4 procent till 9,4 procent. 
 
Löneläge  
Medianlönen för tillsvidareanställda var 29 250 per månad, en ökning med 750 kr. Kvinnornas medianlön 
uppgår till 97,6 procent av männens.  
 
Frisk organisation 
Under 2019 har enheten organisationshälsa etablerat samverkan med samtliga förvaltningar och arbetat 
med ett 30-tal arbetsplatser.  
 
Friska medarbetare  
Under året har frisktalet ökat från 53,8 till 55,3 procent. Kvinnorna står för den största ökningen. 
 
Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron motsvarade 823 årsarbeten, en minskning med 11 jämfört med 2018. Det medförde en 
minskad sjuklönekostnad på 2 miljoner kronor till 95,6 miljoner kronor.  
 
Personalkostnaden  
Personalkostnaden var 5,2 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 80 procent av Borås Stads totala budget.  
 
Chefer  
68 procent av cheferna är kvinnor. 14,8 procent av cheferna har utländsk bakgrund. 
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Uppdrag 
Fokus under året har varit att på bred front fortsätta arbetet med att möta kompetensutmaningarna på 
såväl kort som lång sikt. Nämndernas arbete under året redovisas här i en kort sammanfattning. 
Uppgifterna är hämtade från Stratsys. Uppdraget som handlade om hur kommunstyrelsen tar sitt 
strategiska ansvar beskrivs i avsnittet om kompetensförsörjning och kompetensutveckling.  
 
Motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65 
Förvaltningarna tar sig an frågan på lite olika sätt. Till exempel att kompetensutvecklingsinsatser erbjuds 
under hela anställningstiden oavsett ålder. Medarbetarsamtalen har en betydelsefull roll i dialogen mellan 
chef och medarbetare. Inom våra pedagogiska verksamheter lyfts bemanningsenheten fram som en bra 
möjlighet till fortsatt anställning även efter pensionsavgång. Här ges möjlighet till en ökad flexibilitet 
genom att kunna välja var och när man vill arbeta. Möjligheten att gå ned i tid utifrån heltidsbeslutet kan 
vara en väg för den äldre medarbetaren att gå ner i sysselsättningsgrad, vilket kan bidra till att man stannar 
kvar några fler år i arbetslivet. 
 
Motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid 
Heltidsanställning är norm och deltid en möjlighet. Ett stort antal framför allt inom vård och omsorg har 
begärt partiell tjänstledighet. Här finns alltså potential att arbeta för att få medarbetare att välja 
heltidsarbete. Inte minst ur ett jämställdhetsperspektiv är det av stor vikt att minska könsskillnaderna då 
det fortfarande är kvinnor som i högre grad arbetar deltid.  
 
Organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
Förvaltningarna gör många bra insatser för att arbeta med sjukskrivningar och rehabilitering. Bland annat 
görs ett aktivt arbete med deltidssjukskrivning istället för heltidssjukskrivning. Deltagande i projekt som 
”Positiv rörelse” och ”Ökad hälsa på arbetsplatsen” samt samarbete med organisationshälsa och 
medarbetarcentrum är andra exempel. Förvaltningarna arbetar främst på individnivå men det krävs att 
man även agerar på strukturer i organisationen. 
 
Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid 
E-tjänster lyfts fram på olika sätt när det gäller allt ifrån bygglov till socialtjänst online. Skypemöten 
används i allt större utsträckning för att effektivisera och minska resandet, digitala signeringar och andra 
mobilapplikationer införs successivt. Utmaningen är inte bara att få fram ny teknik utan också att få med 
sig medarbetarna i utvecklingen. Här har Servicekontoret hittat ett bra koncept genom 
”tisdagsinformation” där man går igenom digitala trix och tips.  
 
Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
Kompetensförsörjningsplanen är ett bra verktyg för att få överblick över framtida behov och hitta rätt 
åtgärder. Det finns stor kunskap kring svårigheten att rekrytera och behålla medarbetare.  
Förvaltningarna redovisar ökad anställningsbarhet både från ett inåtperspektiv och från ett utåtperspektiv. 
Inåt genom till exempel valideringsinsatser som används för att höja kompetensen för redan anställda. 
Utåt genom att man tar emot arbetspraktikanter, studiepraktikanter och ferieungdomar som ett led i att 
visa att Borås Stad är en möjlig framtida arbetsgivare. Vård- och äldreförvaltningen har infört en ny 
befattning i form av servicebiträde vilket är ett första steg att komma in på arbetsmarknaden. Kost och 
lokalvård inom grundskolan arbetar med integrationsmodellen som går ut på att personer som står långt 
från arbetsmarknaden får möjlighet att genom en tre-stegsmodell utbilda sig till ett bristyrke. Målet är att 
de ska kunna söka tillsvidaretjänster.  
 
Vägen framåt 
Forskning visar att organisationer har mycket att vinna på att koppla ihop organisatoriska strukturer och 
styrning/ledning med villkoren på den enskilda arbetsplatsen eller enskilda arbetsgruppen. Arbetsmiljö- 
och jämställdhetsarbetet ligger i dag huvudsakligen längst ut i organisationen på den enskilda arbetsplatsen 
och första linjens chefer. För att nå resultat måste det genomsyra samtliga ledningsnivåer och fungera över 
tid. En rapport från Sveriges företagshälsor (2020) visar att arbetsmiljö, organisation och hälsa hänger 
ihop. 
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Det råder fortfarande ojämlikhet mellan kvinnodominerade och mansdominerade verksamheter. Det 
handlar bland annat om lön, möjligheter till karriär, sjukfrånvaro, föräldraledighet, vård av barn och val av 
sysselsättningsgrad. SKR har tagit fram en rapport som handlar om jämställd arbetsgivarpolitik och lyfter 
fram intressanta punkter. En del av punkterna har Borås Stad kommit långt med och andra behöver 
staden bli bättre på.  
 
Nämnderna ska under 2020 ha fokus på att 
 arbetsmiljöarbetet genomsyrar samtliga ledningsnivåer i organisationen. 
 arbeta för en jämställd arbetsgivarpolitik. 
 
Dessutom fortsätta med att 
  motivera äldre medarbetare att vilja vara kvar. 
  motivera deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  
  organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
  genom digitalisering frigöra värdeskapande tid. 
  öka anställningsbarheten för personer som står till arbetsmarknadens förfogande. 
  och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som innebär 

att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och därigenom 
skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål. 
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1 Medarbetare 
Under 2019 har fokus fortsatt varit att finna vägar för att möta den demografiska utvecklingen med ökat 
antal pensionsavgångar och minskad tillgång på personer i arbetsför ålder. Det handlar ytterst om att 
kompetensförsörja kommunens verksamheter. Kompetenta medarbetare som ges stimulans och 
utvecklingsmöjligheter, som känner stolthet och trivsel blir goda ambassadörer som bidrar till att både 
behålla och rekrytera medarbetare. 
 
I avsnittet redovisas och kommenteras det som har med bemanning att göra. För den som vill ta del av 
mer statistik finns fler tabeller i slutet på avsnittet. 
 
1.1 Anställda 
2019 ökade antalet tillsvidareanställda med 101 personer. Personalgrupperna vårdbiträden, arbets- och 
fysioterapeuter samt tekniska handläggare visar den procentuellt största ökningen. 
Exempel på personalgrupper som minskat i antal är förskollärare, socialsekreterare och kökspersonal. 
Fördelningen mellan män och kvinnor visar endast en marginell förändring. 77 procent är kvinnor och 23 
procent är män. 
 
Medelåldern för Borås Stads tillsvidareanställda är 46 år vilket är något högre än för kommunanställda i 
riket som 2018 var 45,1 år.  
 
97,7 procent av de tillsvidareanställda medarbetarna har heltidsanställning. Under 2019 har fyra dispenser 
givits för deltidsanställning, bland annat för modersmålslärare. 831 medarbetare har beviljats partiell 
tjänstledighet i enlighet med heltidsbeslutet vilket är 36 fler än föregående år. Den genomsnittliga 
sysselsättningsgraden för dessa medarbetare är 80,5 procent. 4,2 procent av männen har använt sig av 
möjlighet till partiell tjänstledighet och de har en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 78,7 procent. 11 
procent av kvinnorna har motsvarande tjänstledighet med en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 80,7 
procent.  
 
 
Andel tillsvidareanställda som har 
heltidsanställning inom de kommunala bolagen 
varierar. Lägst andel har Borås Djurpark AB där 81 
procent är heltidsanställda följt av Fristadbostäder 
med 84,6 procent. Borås Kommuns Parkerings AB 
och Borås Elnät AB är exempel på bolag där alla 
har heltidsanställning. 
 
 
 
Lagen om anställningsskydd (LAS) ger tidsbegränsat anställda rätt till tillsvidareanställning när man varit 
visstidsanställd mer än två år under en femårsperiod. 2019 har 141 personer fått tillsvidareanställning 
enligt denna bestämmelse. 
 
Ur ett jämställdhetsperspektiv bör könsfördelningen bland chefer motsvara den fördelning som finns för 
anställda totalt. Andelen kvinnliga chefer är drygt 68 procent. Av de anställda är 77 procent kvinnor, alltså 
nås inte en jämställd nivå. Bland förvaltningscheferna är 37,5 procent kvinnor och 62,5 procent män. 
Andelen kvinnliga chefer är högst på enhetschefsnivå och minskar högre upp i organisationen. 
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Andelen medarbetare med utländsk bakgrund1 har ökat från 29,6 procent år 2018 till årets 31 procent. 
Männen ökar med två procentenheter till 33 procent och kvinnorna från 29,1 till 30,3 procent. 
Fritidsledare är den personalgrupp som ökat mest med 9,4 procentenheter till 47,5 procent. Vårdbiträden 
samt städ, tvätt och renhållningsarbete är de grupper som har störst andel medarbetare med utländsk 
bakgrund. Inom båda grupperna är andelen medarbetare med utländsk bakgrund större än 70 procent. 
Chefer med utländsk bakgrund har ökat marginellt från 14,4 till 14,8 procent. I förvaltningarnas 
ledningsgrupper har 6,7 procent utländsk bakgrund. Om medarbetare med utländsk bakgrund skulle 
avspeglade kommunens befolkningssammansättning av människor i yrkesverksam ålder bosatta i Borås 
skulle den utgöra 33,6 procent2.  
 

 
  

Drygt 1 750 medarbetare har någon gång under året varit föräldralediga. Genomsnittligt uttag av dagar 
skiljer sig stort mellan könen. Männen har i genomsnitt tagit ut 32,1 dagar och kvinnorna 81,7 dagar. 2 830 
personer har under året tagit ut ledighet för vård av barn (VAB). 81 procent av de medarbetare som varit 
frånvarande på grund av VAB är kvinnor och 19 procent är män. En fördelning som i stort 
överensstämmer med könsfördelningen av anställda totalt. Kvinnorna har i genomsnitt tagit ut 8,9 dagar 
vilket är 2,5 dagar mer än männens 6,4 dagar. Gapet mellan kvinnors och mäns uttag av VAB har minskat 
med 0,4 dagar jämfört med 2018. 
 

 
                                                      
1 Med utländsk bakgrund menas en person som är utrikes född eller inrikes född med två utrikes födda föräldrar. 
2 Andel i yrkesverksam ålder 15-64 år 2018. 
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Andelen anställda inom de olika verksamheterna har inte förändrats sedan tidigare år. 
 

 
  
1.2 Personalomsättning 
Personalomsättning3 uttrycks i procent i förhållande till genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. 
En sund personalomsättning är när rörligheten bidrar till att behålla kontinuitet och kvalitet i 
verksamheten. Är rörligheten alltför stor ökar arbetsbelastningen på de medarbetare som stannar kvar och 
verksamheterna riskerar lägre kvalitet och effektivitet. 
 
 

 
Följande diagram visar personalomsättningen för tre större chefsgrupper: rektorer, förskolechefer och 
chefer inom äldreomsorgen. I jämförelse med den totala personalomsättningen på 9,4 procent så ligger 
både chefer inom äldreomsorgen och rektorer lägre med 6,1 respektive 7,6 procent. Förskolechefernas 
personalomsättning på 10,9 procent förklaras av att fyra av totalt fem har valt att gå i pension.  
 

                                                      
3 Personalomsättning beräknas som antalet tillsvidareanställda som lämnat kommunen för annan arbetsgivare eller slutat på grund av att man valt 
att gå i pension dividerat med genomsnittligt antal tillsvidareanställda under året. 
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En del av personalomsättningen beror på avgångar på grund av pension. Väljer medarbetarna att gå i 
pension vid 65 års ålder kommer drygt 25 procent av dagens tillsvidareanställda att vara pensionärer inom 
en tioårsperiod. Om medarbetaren istället väljer att gå i pension vid 67 år kommer endast 22 procent att 
pensionera sig inom samma period. Att få medarbetare att arbeta längre är alltså av stor betydelse för 
Borås Stads framtida kompetensförsörjning.  
 
Stora pensionsavgångar väntas inom teknikarbeten, framförallt inom hantverks- och köksarbeten samt för 
ingenjörer. Inom teknikområdet beräknas totalt 35 procent avgå med pension inom 10 år. Även bland 
ledare och chefer kommer 28 procent att fylla 65 år de närmaste 10 åren. Drygt 40 procent av chefer och 
ledare inom individ- och familjeomsorg och kök, 39 procent inom kultur och fritid samt 33 procent av 
rektorerna blir 65 år inom samma period. 
 
 

 
Flera av de kommunala bolagen visar också en lägre personalomsättning jämfört med föregående år. Det 
ska poängteras att bolagen varierar stort i antal anställda och därför kan en enstaka medarbetares avgång 
ge en hög procentsats. En jämförelse mellan bolagen ger därför ingen rättvisande bild, bättre är att 
jämföra bolagen var för sig över tid.  
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Vad kostar personalomsättningen? 
Personalomsättningen kan föra med sig både positiva och negativa effekter. Positivt är det om rörligheten 
ger möjlighet till höjd eller förnyad kompetens men negativt om det tar allt för lång tid att återbesätta en 
ledig befattning eller om det inte är möjligt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. Konsekvenser 
av en negativ rörlighet är till exempel minskad kvalité och ökad belastningen på de medarbetare som är 
kvar. Det finns därför ett stort värde i att ha en välbalanserad rörlighet. Det är också viktigt att ha insikt i 
vad en rekrytering kostar. Det finns många faktorer att ta hänsyn till och långt ifrån alla syns i den 
ekonomiska redovisningen. En beräkning av personalomsättning ska innehålla både 
återbesättningskostnader (rekrytering, upplärningstid) och kostnader för avveckling, som till exempel 
minskad eller förlorad effektivitet som uppstår under uppsägningstid och eventuell vakansperiod. 
Kostnaderna kan delas upp i fyra olika områden enligt den personalekonomiska modellen som ekonomen 
Anders Johrén utvecklat. 
 

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

 Introduktionskostnader 
- Tid för inledande introduktion första dagen, i form av aktiviteter som till exempel 
rundvandring, presentation och genomgång av övriga praktiska frågor. 
- Tid som chef och övriga kollegor lägger ned under första perioden för löpande handledning av 
den nyanställda. 
 

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

 Avvecklingskostnader 
- Kostnad för minskad prestation från den som ska lämna.  
- Kostnad för förlorad effektivitet under vakansperiod minus insparad lönekostnad. 

 
Kostnaden för att ersätta medarbetare som slutar varierar mellan olika yrkesgrupper. Den största 
kostnaden ligger i den tid det tar att skola in nya medarbetare. Om man utgår från att en extern rekrytering 
i genomsnitt kostar 200 000 kr så är kostnaden för de 333 tillsvidareanställda medarbetare som rekryterats 
under året drygt 66 miljoner.  
 
1.3 Timavlönade 
Antalet timavlönade omvandlat till årsarbeten är en av tre indikatorer som kommunfullmäktige beslutat att 
följa sedan många år. Målet för 2019 var att timavlönade som anställts enligt avtalet allmänna 
bestämmelser (AB) inte skulle överstiga 400 årsarbeten. Utfallet blev 430 årsarbeten vilket är 17 årsarbeten 
mindre än 2018. Det är framförallt Vård- och äldreförvaltningen som bidragit till ett bättre resultat än det 
föregående året genom att minska med 12 årsarbeten. 
 
Utöver timavlönade anställda enligt AB så finns även timavlönade medarbetare anställda enligt 
beredskapsavtalet (BEA) eller PAN-avtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare). Denna grupp har 
utfört arbete motsvarande 472 årsarbeten. 
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Andelen timavlönade påverkas till exempel av faktorer som korttidssjukfrånvaro, tillfällig vård av barn och 
semester. Att avgöra när det är försvarbart att ta in eller avstå från att ta in timavlönad ersättare måste 
göras från fall till fall. En alltför restriktiv hållning kan däremot leda till ökad sjukfrånvaro eller ökad 
personalrörlighet. 
 
Korttidsfrånvaro i förhållande till timavlönade uttryckt i årsarbeten 

Verksamhet  Frånvaro  Timavlönade 
Äldreomsorg4   269  159 
Social omsorg5  97  41 
Skola och förskola6  133  110 

 
För att få en uppfattning om balansen mellan frånvaro och ersättare har de mest personalkrävande 
verksamheterna skola, förskola, äldreomsorg och social omsorg studerats. För samtliga verksamheter har 
antalet timmar frånvaro för sjukdom 1-14 dagar och tillfällig vård av barn (VAB) summerats. För 
äldreomsorg och social omsorg har även semester tagits med då dessa verksamheter har stort behov av 
ersättare även vid sådan frånvaro. Frånvarotimmarna har jämförts med antalet timmar utförda av 
timavlönade medarbetare och omräknats till årsarbeten. Jämförelsen visar att andelen timavlönade inom 
till exempel äldreomsorgen endast täcker cirka 60 procent av frånvaron i form av sjuk, VAB och semester. 
Även om jämförelsen inte ger någon exakt bild så ger den ändå en fingervisning om hur mycket av 
korttidsfrånvaron som täcks upp med ersättare. Det är viktigt att noga överväga vad det kan få för 
konsekvenser för verksamheten och för ordinarie medarbetare om man är alltför återhållsam med att ta in 
ersättare vid korttidsfrånvaro.  
 
  

                                                      
4 Summering av frånvaro p.g.a. sjukdom 1-14 dgr, VAB och semester för undersköterskor och vårdbiträden. 
5 Summering av frånvaro p.g.a sjukdom 1-14 dgr, VAB och semester för stödpedagoger, stödassisenter och vårdare. 
6 Summering av frånvaro p.g.a sjukdom 1-14 dgr och VAB för grundskollärare, gymnasielärare, förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare, övrigt 
lärararbete. 
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1.4 Resursanvändning 
Under året utfördes 15 127 658 arbetstimmar vilket motsvarar 8 899 årsarbeten. Det innebär en 
nettoarbetstid7 på 74,2 procent av överenskommen tid. Inkluderas över- och fyllnadstid blir den totalt 
arbetade tiden 74,8 procent av överenskommen tid. 

 
1 440 personer har inlöst övertid och saknar rätt till övertidsersättning. Deras övertid, så kallad TT-tid, 
registreras normalt inte i kommunens löne-/PA-system utan registreras som flextid.  
 
Det fanns 98 245 sparade semesterdagar vid årets slut vilket innebär en semesterskuld för Borås Stad på 
203 772 297 kronor inklusive PO-pålägg. Det är viktigt att ge förutsättningar och stimulera medarbetare 
att ta ut den lagstadgade semestern, inte minst ur ett arbetsmiljöperspektiv.  
 
  

                                                      
7 Nettoarbetstid = Avtalad/överenskommen arbetstid - frånvaro 
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1.5 Tabellavsnitt medarbetare 
Tabell 1.1 Anställda per nämnd 2019-11-01 

  Tillsvidareanställda Visstidsanställda Förändring 
tillsv anst jmf 
m föreg år Nämnd Kvinnor Män Kvinnor Män 

           
Revisorskollegiet 2 3 - 1  - 
Kommunstyrelsen inkl. Valnämnden 90 53 14 6  -69 
      
Lokalförsörjningsnämnden 10 27 3 -  -2 
Samhällsbyggnadsnämnden 35 35 1 -  1 
Servicenämnden 93 254 13 33  2 
Tekniska nämnden 44 87 4 2  -1 
Miljö- och konsumentnämnden 52 17 3 2  5 
      
Fritids- och folkhälsonämnden 112 83 15 8  10 
Kulturnämnden 138 72 29 11  -4 
      
Förskolenämnden 1 177 45 300 14  -2 
Grundskolenämnden 1 623 418 307 187  72 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 514 274 51 48  -33 
      
Individ- och familjeomsorgsnämnden 223 62 5 7  -6 
Arbetslivsnämnden 152 84 18 15  2 
Vård- och äldrenämnden 1 787 321 144 100  86 
Sociala omsorgsnämnden 716 166 51 12  40 
      
Totalt kommunen 6 768 2 001 958 446  101 
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Tabell 1.2 Anställda per personalgrupp 2019-11-01 
 Tillsvidareanställda Visstidsanställda 

Förändring 
tillsv anst 
jmf m föreg 
år  Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män 

      
Ledningsarbete  368  139  2  2  13 
      
Handläggar- och administratörsarbete      
Handläggararbete  332  154  23  11  15 
Administratörsarbete  298  43  26  6  24 
      
Vård och omsorg      
Psykolog  8  4  -  1  3 
Sjuksköterska  225  29  4  -  13 
Undersköterska  1 147  150  41  11  -12 
Vårdbiträde  101  56  95  86  25 
      
Rehabilitering och förebyggande arbete      
Arbets- och fysioterapeut m.fl.  81  16  2  -  18 
      
Socialt och kurativt arbete      
Socialsekreterare m.fl.  236  43  12  3  -18 
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  38  18  1  4  4 
Stödpedagog, -assistent, vårdare  486  129  44  13  2 
Personlig assistent, anhörigvårdare  126  24  6  1  -2 
Övrigt socialt och kurativt arbete  53  19  1  1  7 
      
Skol- och förskolearbete      
Grundskollärare  617  146  110  68  30 
Gymnasielärare  234  162  30  38  -13 
Förskollärare  752  36  224  18  -22 
Fritidspedagog  55  18  70  47  2 
Övrigt lärararbete  197  76  29  9  -2 
Barnskötare  433  15  97  3  4 
Dagbarnvårdare  1  -  -  -  - 
Elevassistent  160  80  35  32  25 
Övrigt skol- och förskolearbete  40  14  3  10  2 
      
Kultur, turism och friluftsarbete      
Fritidsledare  36  39  11  14  4 
Bibliotekarie, biblioteksassistent  58  17  10  -  -8 
Övrig kultur, turism och fritid  72  58  19  10  3 
       
Teknikarbete      
Teknisk handläggare  34  21  1  1  7 
Ingenjör  26  68  -  3  - 
Tekniker  12  71  1  1  -9 
Hantverkare m.m.  18  265  8  36  -3 
Köks- och måltidsarbete  297  55  21  9  -14 
Städ, tvätt och renhållningsarbete  226  36  32  8  8 
      
Kod saknas  1  -  -  -  -5 
      
Totalt kommunen  6 768  2 001  958  446  101 
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Tabell 1.3 Anställda (tillsvidare och visstid) med utländsk bakgrund i procent 
    
Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 
    
Ledningsarbete 15,1 14,1 14,8 
    
Handläggar- och administratörsarbete    
Handläggararbete 19,3 20,0 19,5 
Administratörsarbete 22,1 35,3 23,8 
    
Vård och omsorg    
Psykolog 12,5 - 7,7 
Sjuksköterska 20,1 32,1 21,4 
Undersköterska 46,8 66,0 49,1 
Vårdbiträde 64,8 79,7 71,1 
    
Rehabilitering och förebyggande arbete    
Arbets- och fysioterapeut m.fl. 20,2 12,5 19,0 
    
Socialt och kurativt arbete    
Socialsekreterare m.fl. 27,1 40,0 29,1 
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 7,9 27,3 15,0 
Stödpedagog, -assistent, vårdare 26,9 30,8 27,8 
Personlig assistent, anhörigvårdare 40,4 40,0 40,4 
Övrigt socialt och kurativt arbete 14,8 25,0 17,6 
    
Skol- och förskolearbete    
Grundskollärare 22,3 27,5 23,5 
Gymnasielärare 19,8 18,2 19,1 
Förskollärare 21,7 19,2 21,6 
Fritidspedagog 20,2 25,8 22,1 
Övrigt lärararbete 28,1 39,5 31,2 
Barnskötare 35,2 26,3 34,9 
Dagbarnvårdare - - - 
Elevassistent 22,1 39,8 28,5 
Övrigt skol- och förskolearbete 26,8 58,3 38,5 
    
Kultur, turism och friluftsarbete    
Fritidsledare 37,8 55,6 47,5 
Bibliotekarie, biblioteksassistent 25,4 5,9 21,4 
Övrig kultur, turism och fritid 12,8 18,5 15,2 
    
Teknikarbete    
Teknisk handläggare 17,6 9,1 14,3 
Ingenjör 7,7 14,1 12,4 
Tekniker 7,7 23,0 20,7 
Hantverkare m.m. - 22,8 21,0 
Köks- och måltidsarbete 43,9 44,6 44,0 
Städ, tvätt och renhållningsarbete 69,3 75,6 70,3 
    
Totalt kommunen 30,3 33,0 31,0 
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Tabell 1.4 Hel- och deltidsanställda per personalgrupp i procent  
 Kvinnor Män 
Personalgrupp Heltid Deltid Heltid Deltid 
     
Ledningsarbete  99,7  0,3  100,0  - 
     
Handläggar- och administratörsarbete     
Handläggararbete  98,1  1,9  99,3  0,7 
Administratörsarbete  91,9  8,1  90,9  9,1 
     
Vård och omsorg     
Psykolog  100,0  -  100,0  - 
Sjuksköterska  99,5  0,5  100,0  - 
Undersköterska  98,3  1,7  99,4  0,6 
Vårdbiträde  98,1  1,9  95,2  4,8 
     
Rehabilitering och förebyggande arbete     
Arbets- och fysioterapeut m.fl.  98,8  1,2  94,1  5,9 
     
Socialt och kurativt arbete     
Socialsekreterare m.fl.  98,1  1,9  100,0  - 
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  100,0  -  100,0  - 
Stödpedagog, -assistent, vårdare  98,2  1,8  99,2  0,8 
Personlig assistent, anhörigvårdare  96,9  3,1  100,0  - 
Övrigt socialt och kurativt arbete  92,9  7,1  100,0  - 
     
Skol- och förskolearbete     
Grundskollärare  98,2  1,8  99,3  0,7 
Gymnasielärare  98,3  1,7  99,4  0,6 
Förskollärare  98,7  1,3  100,0  - 
Fritidspedagog  98,2  1,8  100,0  - 
Övrigt lärararbete  97,4  2,6  96,1  3,9 
Barnskötare  97,2  2,8  100,0  - 
Dagbarnvårdare  100,0  -  -  - 
Elevassistent  94,5  5,5  95,1  4,9 
Övrigt skol- och förskolearbete  94,9  5,1  92,9  7,1 
     
Kultur, turism och friluftsarbete     
Fritidsledare  91,7  8,3  97,4  2,6 
Bibliotekarie, biblioteksassistent  89,8  10,2  100,0  - 
Övrig kultur, turism och fritid  94,4  5,6  100,0  - 
     
Teknikarbete     
Teknisk handläggare  100,0  -  100,0  - 
Ingenjör  100,0  -  98,60  1,4 
Tekniker  100,0  -  95,8  4,2 
Hantverkare m.m.  100,0  -  94,9  5,1 
Köks- och måltidsarbete  95,0  5,0  100,0  - 
Städ, tvätt och renhållningsarbete  97,0  3,0  94,9  5,1 
     
Kod saknas  100,0  -  -  100,0 
     
Totalt kommunen  97,6  2,4  97,8  2,2 
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Tabell 1.5 Tillsvidareanställda chefer 2019-11-01 
Nämnd Kvinnor Män 
    
Revisorskollegiet - 1 
Kommunstyrelsen inkl. Valnämnden 9 9 
   
Lokalförsörjningsnämnden 1 5 
Samhällsbyggnadsnämnden 2 2 
Servicenämnden 9 26 
Tekniska nämnden 4 14 
Miljö- och konsumentnämnden 4 2 
   
Fritids- och folkhälsonämnden 16 10 
Kulturnämnden 13 4 
   
Förskolenämnden 45 6 
Grundskolenämnden 48 26 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 26 13 
   
Individ- och familjeomsorgsnämnden 12 6 
Arbetslivsnämnden 9 7 
Vård- och äldrenämnden 78 10 
Sociala omsorgsnämnden 42 6 
   
Totalt kommunen 318 149 

 
 
Tabell 1.6 Personalomsättning för personalgrupper med minst 100 tillsvidareanställda 

Personalgrupp 
Genomsnittligt antal 

anställda  
Antal externa 

avgångar Personalomsättning 
    
Ledningsarbete  501  51  10,2 % 
    
Handläggar- och administratörsarbete    
Handläggararbete  461  51  11,1 % 
Administratörsarbete  320  23  7,2 % 
    
Vård och omsorg    
Sjuksköterska  244  41  16,8 % 
Undersköterska  1 278  135  10,6 % 
Vårdbiträde  149  18  12,1 % 
    
Socialt och kurativt arbete    
Socialsekreterare m.fl.  268  37  13,8 % 
Stödpedagog, -assistent, vårdare  608  55  9,0 % 
Personlig assistent, anhörigvårdare  149  14  9,4 % 
    
Skol- och förskolearbete    
Grundskollärare  755  60  8,0 % 
Gymnasielärare  397  34  8,6 % 
Förskollärare  774  48  6,2 % 
Övrigt lärararbete  273  21  7,7 % 
Barnskötare  443  46  10,4 % 
Elevassistent  232  14  6,0 % 
    
Kultur, turism och friluftsarbete    
Övrig kultur, turism och fritid  125  11  8,8 % 
    
Teknikarbete    
Hantverkare m.m.  288  19  6,6 % 
Köks- och måltidsarbete  357  32  9,0 % 
Städ, tvätt och renhållningsarbete  262  22  8,4 % 
    
Totalt kommunen  8 630  808  9,4% 
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Tabell 1.7 Möjliga pensionsavgångar 2020-2029 

 
Område 

Antal 
pensionsavgångar 

% av totalt antal 
tillsvidareanställda 

   
Ledararbete 142 28,0 
Handlägggar- och administrationsarbete 231 27,9 
Vård- och omsorgsarbete 466 27,1 
Rehabilitering och förebyggande arbete 19 19,6 
Socialt och kurativt arbete 294 25,1 
Skol- och förskolearbete 692 22,8 
Kultur, turism och friluftsarbete 58 20,7 
Teknikarbete 395 35,0 
   
Totalt kommunen 2 297 26,2 

 
 
Tabell 1.8 Antal arbetade timmar för timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN 

   2019 
Personalgrupp 2017 2018 Kvinnor Män Totalt 
      
Ledningsarbete  0,4  0,8  -  1,4  1,4 
      
Handläggar- och administratörsarbete      
Handläggararbete  3,1  4,5  3,5  1,2  4,7 
Administratörsarbete  9,0  10,5  7,6  2,5  10,1 
      
Vård och omsorg      
Psykolog  Iu  -  -  -  - 
Sjuksköterska  3,6  3,7  2,8  0,2  3,0 
Undersköterska  iu  56,3  41,3  5,8  47,1 
Vårdbiträde  iu  133,8  74,2  37,0  111,2 
      
Rehabilitering och förebyggande arbete      
Arbets- och fysioterapeut m.fl.  0,6  1,2  0,3  -  0,3 
      
Socialt och kurativt arbete      
Socialsekreterare m.fl.  iu  8,7  2,7  2,3  5,0 
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent  iu  -  2,3  0,8  3,2 
Stödpedagog, -assistent, vårdare  iu  26,1  29,2  17,6  46,8 
Personlig assistent, anhörigvårdare  14,2  9,3  5,3  3,8  9,1 
Övrigt socialt och kurativt arbete  iu  1,7  0,2  0,6  0,8 
      
Skol- och förskolearbete      
Grundskollärare  5,1  1,3  0,4  0,1  0,5 
Gymnasielärare  3,1  1,8  0,5  0,2  0,7 
Förskollärare  12,9  0,9  0,7  -  0,7 
Fritidspedagog  3,4  0,2  0,1  0,1  0,2 
Övrigt lärararbete  84,6  108,7  90,3  17,1  107,4 
Barnskötare  11,6  0,5  1,1  0,1  1,2 
Elevassistent  6,2  3,6  0,8  -  0,8 
Övrigt skol- och förskolearbete  16,3  22,9  20,8  4,4  25,2 
      
Kultur, turism och friluftsarbete      
Fritidsledare  5,7  4,5  1,7  2,7  4,4 
Bibliotekarie, biblioteksassistent  2,3  2,6  1,4  0,3  1,7 
Övrig kultur, turism och fritid  5,1  4,4  4,1  2,2  6,3 
      
Teknikarbete      
Teknisk handläggare  0,3  0,1  -  -  - 
Ingenjör  0,3  1,1  -  1,4  1,4 
Tekniker  0,2  0,4  0,1  0,5  0,6 
Hantverkare m.m.  11,1  11,8  1,7  9,2  10,9 
Köks- och måltidsarbete  25,0  22,5  13,7  9,9  23,5 
Städ, tvätt och renhållningsarbete  9,9  2,8  0,7  1,3  2,0 
      
Totalt kommunen  407,9  446,6  307,8  122,6  430,3 
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2 Lön 
Lönen är ett styrmedel för att åstadkomma ständiga förbättringar i verksamheten och ska stimulera till 
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Borås Stads lönepolitik visar hur vi ska arbeta med lön och 
inkludera medarbetarna. Varje arbetsplats ska föra en dialog kring verksamhetens mål, resultat och 
lönekriterier för att kunna bidra till det positiva sambandet mellan mål, resultat och lön. Under 2018 och 
2019 har ett partsgemensamt arbete för att utveckla löneöversynsprocessen genomförts för att stärka 
arbetet med lön som styrmedel. Utvecklingen av processen ska stärka chefernas roll då de har en viktig 
uppgift att använda lön som styrmedel.  
 
Under 2018 startade en pilotgrupp för att testa decentraliserad löneinplacering vid nyanställning inom 
Hälso- och sjukvårdsverksamhetens yrkesgrupper. Projektet utvärderades under 2019 och kommer under 
2020 att utökas med ytterligare yrkesgrupper. Detta projekt tydliggör chefers mandat att styra och ta fullt 
ansvar för lönesättningen av medarbetarna. I lönearbetet är lönekartläggning och arbetsvärdering viktigt. 
Borås Stad har ett strukturerat arbetssätt som ger möjlighet att kartlägga och analysera lönerna utifrån ett 
helhetsperspektiv.  
 
Lön och förmåner påverkar förutsättningarna att rekrytera och attrahera nya medarbetare men också 
förutsättningarna att behålla nuvarande medarbetare. Borås Stad har haft en medianlöneutveckling på 24,2 
procent från 2012 till 2019 vilket motsvarar 5 768 kr. Vid löneöversynen 2019 ökade lönerna med 2,77 
procent. Borås Stad har flera förmåner som tagits fram för att attrahera, rekrytera och behålla våra 
medarbetare. Bland annat möjligheten att växla semesterdagstillägget till fler lediga dagar, 
erfarenhetssatsning, bruttolöneväxling, mentorsavtal, friskvårdsbidrag, fria bad och förmånscyklar.  
 
2.1 Lönepolitik 
Lönepolitiken är viktig för att skapa förutsättningar för Borås Stad att rekrytera och behålla medarbetare 
med rätt kunskap och erfarenhet. Den ska bidra till att verksamhetens mål kan uppnås och att goda 
prestationer kan belönas. Det förutsätter att målen, såväl för verksamheten som för medarbetarna, är 
tydliga och går att följa upp.  
 
Borås Stad eftersträvar en ökad lönespridning och lönen ska differentieras med hänsyn till 
arbetsuppgifternas svårighetsgrad, hur väl medarbetaren uppfyller arbetets krav samt resultat och 
prestation. Förutsättningarna för en god löneutveckling ska vara väl kända för samtliga medarbetare.  
 
Löneöversyn 
I löneöversyn 2019 gjordes särskilda satsningar på första linjens chefer, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter, badmästare, kockar, lärare inom kulturskola, modersmålslärare och personal inom 
autismboenden. Dessutom gjordes en särskild satsning på barnskötare, elevassistenter, måltidspersonal 
och lokalvårdare i det centrala avtalet. 
Förvaltningscheferna ansvarade för analys av sin verksamhet, prioriteringar och åtgärder som behövde 
göras i löneöversynen utöver de centrala direktiven. Löneökningarna för samtliga avtalsområden 
motsvarade 2,77 procent. 
 
Lönekartläggning och arbetsvärdering 
För att kvalitetssäkra den lokala lönebildningen och utifrån lagstiftning gör Borås Stad årligen en 
lönekartläggning med syftet att upptäcka, åtgärda och förebygga osakliga löneskillnader. Lönekartläggning 
och analys görs på central nivå, en analys görs även på förvaltningsnivå vilket är en viktig del av 
löneprocessen. Kartläggning görs av löneskillnader mellan kvinnor och män inom lika arbeten (det vill 
säga mellan medarbetare som utför samma eller nästan samma arbetsuppgifter) men också mellan kvinnor 
och män som utför likvärdigt arbete. Vid bedömningen i en arbetsvärdering om två arbeten är likvärdiga, 
ser man till arbetets krav när det gäller arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Eventuella skillnader 
analyseras i syfte att upptäcka om de har ett indirekt eller direkt samband med kön. Resultatet redovisas i 
en handlingsplan. 
 
Arbetsvärdering genomförs på central nivå och är en del i den lagstadgade lönekartläggningen. Årets 
lönekartläggning visar att det finns ett återkommande behov av att revidera gruppernas befattningar och 
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indelning i lika-grupper. Särskilda budgetfinansierade satsningar utifrån handlingsplanen kommer att 
genomföras från 1 januari 2020 för förskollärare. 
 
Övriga åtgärder för lön 
Mentorsavtal 
Inom några avtalsområden har kollektivavtal slutits som reglerar uppdrag som mentor inom följande 
yrkesgrupper: förskollärare, fritidspedagoger, samtliga lärargrupper, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och samtliga socionomgrupper med myndighetsutövning. Avtalen innebär att 
medarbetare som genomgår mentorsutbildning får ett lönepåslag på 500 kr samt ett lönetillägg på 1 500 kr 
per månad under tiden man har ett uppdrag som mentor. Under 2019 hade 80 medarbetare 
mentorsuppdrag. 
 
Erfarenhetssatsning 
Borås Stad har beslutat om en särskild erfarenhetsatsning för att försöka minska personalomsättningen 
bland socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, psykiatrihandläggare, metodhandledare och 
1:e socialsekreterare, vilket innebär att medarbetare som tjänstgör ett år eller längre med samma 
arbetsuppgifter inom Borås Stad erhåller ett lönepåslag. Två års sammanhängande erfarenhet gav 2019 ett 
lönepåslag på 1 000 kr och efter fyra år 1 500 kr per månad. Verksamheterna bedömer att behovet inte är 
lika stort längre varför erfarenhetssatsningen kommer att trappas ner. 
 
Cyklar som personalförmån 
Sedan 2016 finns förmånen att hyra cykel genom bruttolöneavdrag. En förmån som ger möjlighet till 
förbättrad hälsa och bidrar till en bättre miljö samt är en del av stadens budgetmål för att sänka CO2-
utsläppen. Vid utgången av 2019 har 413 medarbetare hyrt totalt 476 cyklar. 43 medarbetare har avslutat 
sin anställning under hyresperioden vilket medfört att hyresavtal för 44 cyklar har upphört. Det är 300 
kvinnor och 113 män som har förmånscyklar. Det innebär att 4,6 procent av alla tillsvidareanställda hyr en 
förmånscykel vilket är lägre än tidigare år.  
 
Lönetillägg för anställda 65+ 
Från februari 2017 finns möjlighet för förvaltningarna att besluta om lönetillägg om 2 000 kr per månad 
för medarbetare som fyller 66 år under kalenderåret. Lönetillägget kan användas för att behålla 
medarbetare och kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade grupper. Under 
2019 var det 58 månadsavlönade medarbetare som fick lönetillägget vilket är 3 fler än 2018. 
 
Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar 
Borås Stad erbjuder medarbetare anställda under ett helt kalenderår möjlighet att växla 
semesterdagstillägget till extra lediga dagar. Medarbetare som är 39 år eller yngre får 5 extra lediga dagar 
och medarbetare som är 40 år eller äldre får 6 extra lediga dagar. Under 2019 var det 1 451 medarbetare 
som växlade semesterdagar vilket motsvarar cirka 17 procent av de som har möjlighet att växla till extra 
lediga dagar.  
 
Årskort för kollektivtrafik 
Medarbetare i Borås Stad har möjlighet att köpa Västtrafiks årskort på avbetalning under 12 månader 
genom nettoavdrag på lön. Genom att utnyttja detta sparar medarbetaren två månadsavgifter jämfört med 
att köpa månad för månad. Kortet gäller för resor i 365 dagar och är inte personligt. Vid årets slut hade 
225 medarbetare totalt 234 busskort. Köp genom Borås Stad har minskat jämfört med föregående år.  
 
Rekryteringsbonus 
En bonus tilldelas medarbetare som kan tipsa en legitimerad lärare, sjuksköterska, arbetsterapeut, 
fysioterapeut eller socionom (till myndighetsutövande befattning) att söka och få en tillsvidareanställning i 
Borås Stad. Bonusen betalas ut när anställningen för den man tipsat varat i ett år. Detta i syfte att 
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Under 2019 betalades totalt 41 stycken rekryteringsbonusar à 
15 000 kr ut.  
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Övriga åtgärder för lön 
Mentorsavtal 
Inom några avtalsområden har kollektivavtal slutits som reglerar uppdrag som mentor inom följande 
yrkesgrupper: förskollärare, fritidspedagoger, samtliga lärargrupper, sjuksköterskor, fysioterapeuter, 
arbetsterapeuter och samtliga socionomgrupper med myndighetsutövning. Avtalen innebär att 
medarbetare som genomgår mentorsutbildning får ett lönepåslag på 500 kr samt ett lönetillägg på 1 500 kr 
per månad under tiden man har ett uppdrag som mentor. Under 2019 hade 80 medarbetare 
mentorsuppdrag. 
 
Erfarenhetssatsning 
Borås Stad har beslutat om en särskild erfarenhetsatsning för att försöka minska personalomsättningen 
bland socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS-handläggare, psykiatrihandläggare, metodhandledare och 
1:e socialsekreterare, vilket innebär att medarbetare som tjänstgör ett år eller längre med samma 
arbetsuppgifter inom Borås Stad erhåller ett lönepåslag. Två års sammanhängande erfarenhet gav 2019 ett 
lönepåslag på 1 000 kr och efter fyra år 1 500 kr per månad. Verksamheterna bedömer att behovet inte är 
lika stort längre varför erfarenhetssatsningen kommer att trappas ner. 
 
Cyklar som personalförmån 
Sedan 2016 finns förmånen att hyra cykel genom bruttolöneavdrag. En förmån som ger möjlighet till 
förbättrad hälsa och bidrar till en bättre miljö samt är en del av stadens budgetmål för att sänka CO2-
utsläppen. Vid utgången av 2019 har 413 medarbetare hyrt totalt 476 cyklar. 43 medarbetare har avslutat 
sin anställning under hyresperioden vilket medfört att hyresavtal för 44 cyklar har upphört. Det är 300 
kvinnor och 113 män som har förmånscyklar. Det innebär att 4,6 procent av alla tillsvidareanställda hyr en 
förmånscykel vilket är lägre än tidigare år.  
 
Lönetillägg för anställda 65+ 
Från februari 2017 finns möjlighet för förvaltningarna att besluta om lönetillägg om 2 000 kr per månad 
för medarbetare som fyller 66 år under kalenderåret. Lönetillägget kan användas för att behålla 
medarbetare och kompetens i verksamheter med personalbrist eller inom svårrekryterade grupper. Under 
2019 var det 58 månadsavlönade medarbetare som fick lönetillägget vilket är 3 fler än 2018. 
 
Semesterdagstillägg, växling till extra lediga dagar 
Borås Stad erbjuder medarbetare anställda under ett helt kalenderår möjlighet att växla 
semesterdagstillägget till extra lediga dagar. Medarbetare som är 39 år eller yngre får 5 extra lediga dagar 
och medarbetare som är 40 år eller äldre får 6 extra lediga dagar. Under 2019 var det 1 451 medarbetare 
som växlade semesterdagar vilket motsvarar cirka 17 procent av de som har möjlighet att växla till extra 
lediga dagar.  
 
Årskort för kollektivtrafik 
Medarbetare i Borås Stad har möjlighet att köpa Västtrafiks årskort på avbetalning under 12 månader 
genom nettoavdrag på lön. Genom att utnyttja detta sparar medarbetaren två månadsavgifter jämfört med 
att köpa månad för månad. Kortet gäller för resor i 365 dagar och är inte personligt. Vid årets slut hade 
225 medarbetare totalt 234 busskort. Köp genom Borås Stad har minskat jämfört med föregående år.  
 
Rekryteringsbonus 
En bonus tilldelas medarbetare som kan tipsa en legitimerad lärare, sjuksköterska, arbetsterapeut, 
fysioterapeut eller socionom (till myndighetsutövande befattning) att söka och få en tillsvidareanställning i 
Borås Stad. Bonusen betalas ut när anställningen för den man tipsat varat i ett år. Detta i syfte att 
attrahera, rekrytera och behålla medarbetare. Under 2019 betalades totalt 41 stycken rekryteringsbonusar à 
15 000 kr ut.  
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2.2 Lönestatistik och lönespridning 
Medianlönen har ökat med 750 kronor jämfört med 2018 vilket motsvarar en medianlöneökning med 2,6 
procent. Totalt har medianlönen ökat med 24,2 procent eller 5 768 kronor under perioden 2012 till 2019. 
En jämförelse inom respektive personalgrupp visar att kvinnornas medianlön är högre än männens i 17 av 
totalt 31 personalgrupper.  
 
 

 
 
Vid lönekartläggningen som genomfördes i november 2019, där både tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda ingick, var kvinnornas lön i förhållande till männens 97,6 procent, en ökning från 2018 då 
motsvarande siffra var 97,1 procent. Diagrammet nedan visar på kvinnors lön i förhållande till mäns lön 
för tillsvidareanställda. Ingen hänsyn har tagits till befattningarnas olika arbetsuppgifter, krav på kompe-
tens, ålder, erfarenhet och ansvar. 
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Lönespridningen1 för kvinnor är 16 200 kronor, för män 19 355 kronor och totalt för båda könen 16 900 
kronor. Den totala lönespridningen för tillsvidareanställda ökade med 700 kronor eller 4,3 procent jämfört 
med 2018. 
 
Medianlönen varierar stort mellan de kommunala bolagen. Då både antal anställda och verksamheter 
varierar mycket så bör jämförelse göras över tid och inte mellan bolagen. I diagrammet har endast medianlön 
för de kommunala bolag som har minst nio anställda tagits med.  

 
 
 
2.3 Tabellavsnitt lön 
Tabell 2.1 Medianlön i kronor per månad för tillsvidareanställd medarbetare 2019-12-31. 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Kvinnors lön i 
förhållande  

till männens i 
procent 

      
Ledningsarbete 44 000 48 700 44 900 90,3 
     
Handläggar- och administratörsarbete     
Handläggararbete 36 900 39 700 37 700 92,9 
Administratörsarbete 28 700 29 910 28 800 96,0 
     
Vård och omsorgsarbete     
Psykolog 45 000 43 150 45 000 104,3 
Sjuksköterska 35 200 35 700 35 200 98,6 
Undersköterska 26 300 25 650 26 204 102,8 
Vårdbiträde 22 440 22 462 22 449 99,9 
     
Rehabilitering och förebygg. arbete     
Arbets- och fysioterapeuter m.fl. 31 850 31 150 31 750 102,2 
     
Socialt och kurativt arbete     
Socialsekreterare m.fl. 35 500 33 850 35 300 104,9 
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 29 960 29 650 29 800 101,0 
Stödpedagog, -assistent, vårdare 26 431 26 400 26 400 100,1 
Personlig assistent, anhörigvårdare 25 382 25 725 25 523 98,7 
Övrigt socialt och kurativt arbete 33 780 31 822 33 000 106,2 
     

                                                      
1 Lönespridning är skillnaden mellan 90:e och 10:e percentilen 
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Skola och förskola     
Grundskollärare 34 700 35 200 34 900 98,6 
Gymnasielärare 38 000 38 400 38 000 99,0 
Förskollärare 31 300 31 000 31 300 101,0 
Fritidspedagog 31 100 29 700 31 000 104,7 
Övrigt lärararbete 37 800 36 000 37 400 105,0 
Barnskötare 25 000 24 300 25 000 102,9 
Dagbarnvårdare 25 800 - 25 800 - 
Elevassistent 26 150 26 000 26 100 100,6 
Övrigt skol- och förskolearbete 33 200 28 400 30 550 116,9 
     
Kultur, turism och fritidsarbete     
Fritidsledare 26 000 25 740 25 950 101,0 
Bibliotekarie, biblioteksassistent 29 100 29 500 29 200 98,6 
Övrig fritid, kultur, turism 30 200 29 400 29 600 102,7 
     
Teknik     
Teknisk handläggare 37 000 35 500 35 800 104,2 
Ingenjör 35 500 37 600 36 375 94,4 
Tekniker 30 000 31 050 31 000 96,6 
Hantverkararbete 25 995 26 950 26 850 96,5 
Köks- och måltidsarbete 25 600 26 100 25 707 98,1 
Städ, tvätt och renhållningsarbete 23 850 23 700 23 825 100,6 
     
Totalt kommunen 29 100 29 700 29 250 98,0 

 
 
Tabell 2.2 Löneutveckling i procent för tillsvidareanställda 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
         
Kvinnor 3,3 2,5 2,3 2,6 3,2 4,4 3,1 2,8 
Män 4,0 2,4 2,3 2,3 1,5 5,5 1,7 1,7 
         
Totalt kommunen 3,4 2,5 2,3 2,5 3,1 4,4 3,3 2,6 

 
 
Tabell 2.3 Lönespridning 2019-12-31 för tillsvidareanställda 

 10:e percentilen2 Median 90:e percentilen3 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 
       

Kvinnor 23 300 23 800 28 300 29 100 38 800 
 

40 000 
Män 23 152 23 185 29 200 29 700 41 700 42 540 

       
Totalt kommunen 23 300 23 700 28 500 29 250 39 500 40 600 

 

                                                      
2 10:e percentilen är den nivå under vilken 10 procent av lönerna återfinns. 
3 90:e percentilen är den nivå under vilken 90 procent av lönerna återfinns 
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3 Arbetsmiljö 
Som arbetsgivare är det viktigt att ha en hälsofrämjande 
och hållbar personalpolitik och arbetsmiljöarbetet är en 
stor del av det arbetet. Medarbetare är med och skapar 
kvalitet i verksamheten varje dag, därför måste också 
arbetsgivarens stödja och ge förutsättningar för människor 
att göra ett gott jobb. Ett strategiskt arbetsmiljöarbete tar 
fasta på insatser utifrån både ett främjande, förebyggande 
och efterhjälpande perspektiv och måste finnas på alla 
ledningsnivåer. I Borås Stad används arbetsmiljö som ett 
paraplybegrepp där hälsa, systematiskt arbetsmiljöarbete 
och jämlikhetsfrågor ingår och interagerar med varandra.  
 
Forskning kring organisatorisk och social arbetsmiljö har successivt breddat bilden av vilka faktorer som 
har betydelse för hälsosamma arbetsplatser. Från ett snävare perspektiv på individer, medarbetare och 
första linjens chefer, sätts nu mer hela organisationen och dess omgivning i fokus. Sveriges företagshälsor 
(2019) belyser hur den övergripande styrningen och ledningen har en stark påverkan på arbetsmiljön och 
poängterar vikten av att den högsta ledningen tar sitt ansvar för arbetet. 
 
Ett främjande arbetsmiljöarbete är en långsiktig process, ett förändringsarbete som rätt genomfört möjliggör 
för medarbetare att behålla och förbättra sin hälsa. Det kräver kontinuerlig och strategisk planering, bra 
kommunikation, resurser och målinriktade insatser. Det handlar inte om att undvika sjukfrånvaro, utan om 
att förstå vilka situationer, orsaker och sammanhang som kan ge effekter i sjukfrånvaro. Höga sjuksiffor är 
konsekvenser av något som sker på arbetsplatsen, men de ger inte hela bilden på egen hand. Ändå är det 
oftast mot sjukfrånvaro och sjukskrivning som uppmärksamheten riktas. Det är viktigt att inkludera fler 
personalindikatorer i diskussionen om den hållbara hälsosamma arbetsplatsen med friska medarbetare.  
 
3.1 Personalindikatorer 
Långtidsfriska - Begreppet långtidsfrisk har använts sedan mitten av 90-talet, när forskningen för att hitta 
de positiva faktorerna inom och utom arbetet som främjar hälsa och välmående tog fart. Begreppet bidrog 
till att lyfta fram arbetsorganisationen, företagskulturen, ledarskapet och medarbetarskapet som viktiga 
parametrar för en välmående arbetsplats. Det gjorde att fokus kunde förskjutas från individens sjuklighet till 
avgörande faktorer på organisationsnivå. Idag visar forskning än mer att själva organiseringen av arbetet och 
den sociala arbetsmiljön har stor betydelse för arbetsmiljö och hälsa. Nyckeltalet långtidsfriska redovisar antal 
medarbetare som inte har någon sjukdag under 2 år.  
 
Hälsa - Nyckeltalet hälsa följer upp antalet helårsfriska medarbetare under 1 år. Det hjälper till att förskjuta 
fokus från individens sjuklighet till faktorer på organisationsnivå som har betydelse för hälsa och välmående. 
Det är ett tal som använts av Sveriges företagshälsor sedan 2007 och har därmed bra jämförelsedata. Var 
kommunfullmäktiges indikator fram till 2018. 
 
Frisktalet - Svarar för det som kan benämnas normal sjuklighet. Frånvaro på grund av sjukdom ligger i en 
genomsnittlig grupp människor någonstans mellan två och fyra procent. Omräknat till sjukdagar handlar 
det om ett spann mellan 0 och 5 sjukdagar på ett år. 
 
Sjukfrånvaro - Sjukfrånvaron i relation till arbetad tid. Denna siffra är enligt lag obligatorisk för alla 
Sveriges kommuner att redovisa för att möjliggöra nationella jämförelser. 
 
Rehabilitering inflöde - Antal påbörjade rehabiliteringsärenden. 
 
Rehabilitering återgång - Antal avslutade rehabiliteringsärenden. 
 
Personalomsättning - Personalomsättning kan synliggöra brister i arbetsmiljön och är därför en viktig 
parameter vid bedömning om en arbetsplats är välmående. Personalomsättning beräknas genom att 
dividera antalet externa avgångar med genomsnittligt antal tillsvidareanställda under perioden.  



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2020

 B 1441

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2019 ARBETSMILJÖ 

25 

Sammanställning personalindikatorer i procent  
Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 

    Mål Kvinnor Män Totalt 

Hälsa 31,5 30,3 29,1  25,6 39,5 28,8 
Långtidsfrisk 19,6 19,5 18,5  14,9 27,9 17,9 
Frisktal 55,8 55,5 53,8  52,2 64,7 55,3 

        
Obligatorisk sjukfrånvaro  7,5 7,3 7,4 7,2 8,2 4,6 7,3 
Sjukfall 12,9 13,9 14,2  15,5 11,5 14,5 
        
Rehabilitering - inflöde 1,0 1,2 0,9  0.9 0,4 0,9 
Rehabilitering - återgångar 0,6 0,5 0,4  0,5  0,6 0,5 
Personalomsättning (extern) 14,0 12,9 10,4  7,2   6,5 7,0 

 
Hälsa, långtidsfrisk, frisktal  
Nyckeltalen hälsa och långtidsfrisk sjunker under året för både män och kvinnor. Andelen helårsfriska 
medarbetare ligger på totalt 28,8 procent, 25,6 procent av kvinnorna och 39,5 procent av männen. 
Andelen helårsfriska kvinnor minskar medan andelen helårsfriska män ökar. Under tvåårsperioden 2018-
2019 har Borås Stad 17,9 procent långtidsfriska medarbetare.  
 

 
Utvecklingen för Borås Stad är avspeglar den nationella utvecklingen av andelen helårsfriska i arbetslivet. 
Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex har följt helårsfriska arbetare i Sverige sedan 2007. 
Det visar att de helårsfriska blir allt färre och att de yngre oftare är frånvarande på grund av sjukskrivning 
medan de äldre friska går i pension.  
 
Frisktal per åldersintervall 

 2016 2017 2018 2019 

    Kvinnor Män Totalt 

29 år och yngre 54,3 52,4 52,0 50,5 60,8 50,5 

30-50 år 58,3 59,1 56,5 55,1 66,3 55,1 

51 år och äldre 53,0 52,1 50,9 48,6 64,9 48,6 

Totalt kommunen 55,8 55,5 53,8 52,2 64,7 55,3 

 
Frisktalet utvecklas positivt och är uppe på ungefär samma nivå som 2017. Det ökar för både män och 
kvinnor inom samtliga åldersgrupper med undantag för män 29 år och yngre.  
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Sjuktal och sjukfall 
Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sveriges kommuner ligger i år på 6,5 procent, jämfört med 6,6 procent 
för 2017. Borås Stad följer landet i övrigt och sjukfrånvaron minskar från 7,4 procent till 7,3 procent.  
 
Sjukfrånvaron minskar i de äldre åldersintervallen för både kvinnor och män. Däremot ökar den i gruppen 
yngre medarbetare för båda könen, där männen står för största ökningen. En ökad sjukfrånvaro i de yngre 
åldersgrupperna överensstämmer med den bild som Jobbhälsoindex (2019) ser i hela landet. 
Jobbhälsoindex är Sveriges största årliga arbetsmiljökartläggning med 10 200 svarande.  
 
I beskrivningen av de senaste årens sjukfallsutveckling läggs tonvikten på kvinnor och den ökade psykiska 
ohälsan. Men en kunskapsöversikt som gjordes på uppdrag av forskningsrådet Forte ( 2015) visar att 
kvinnor och män påverkas på ett likartat sätt när de att utsätts för samma faktorer/belastning i arbetet. 
SKL:s rapport Sjukfrånvaro i kommuner och landsting. Vad är problemet? från 2017 visar att den totala nivån på 
sjukfrånvaron inom ett verksamhetsområde samvarierar med andelen kvinnor i yrket men rapporten säger 
också att den högre sjukfrånvaron slår likartad mot männen inom dessa verksamheter. Det tyder på att det 
inte är könet som är det avgörande utan att det viktiga är hur arbetsmiljön är utformad runt om individen. 
Försäkringskassans rapport över uppföljning av sjukfallsutvecklingen från 2018 befäster bilden. Därmed 
blir det utifrån ett arbetsgivarperspektiv nödvändigt att analysera verksamheternas förutsättningar både ur 
ur ett jämställdhetsperspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv. Arbetsgivaren har ett stort ansvar att erbjuda 
förutsättningar för en god arbetsmiljö oavsett om det berör ett manskodat eller ett kvinnokodat yrke. 
Nyckeltalsinstitutets årsrapport för 2019 lyfter fram en stark samvariation mellan storlek på arbetsgrupper 
(mätt utifrån antal anställda per chef) och långtidssjukfrånvaro. Arbetsgrupper med många underställda 
per chef har högre långtidssjukfrånvaro. Statistiken visar att det finns en större andel stora arbetsgrupper 
inom kvinnokodade verksamheter än i manskodade.  
 

 
 
Den längre sjukfrånvaron (över 60 dagar) ligger, sett i relation till sjukperioder, kvar på samma nivå som 
för 2018. Kvinnornas sjukskrivningar över 60 dagar har ökat något medan männen har fortsätter att 
minska. Inflödet i den korta sjukskrivningen (1- 14 dagar) bromsar upp och ligger i år kvar på samma nivå 
som föregående år. Försäkringskassan (2017) visar att det finns samband mellan nivån på inflödet i antal 
sjukfall och sjukskrivningens längd. Det vill säga ett samband mellan antal sjukskrivningsärenden och antal 
dagar som sjukskrivningen pågår. Ett högt inflöde genererar fler sjukskrivningsdagar medan ett lägre 
inflöde genererar färre sjukskrivningsdagar på sikt. Det betyder att ett sänkt inflöde av sjukfallen också ger 
en positiv effekt på den längre sjukfrånvaron över 60 dagar. 
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Sjukfrånvaron minskar i de äldre åldersintervallen för både kvinnor och män. Däremot ökar den i gruppen 
yngre medarbetare för båda könen, där männen står för största ökningen. En ökad sjukfrånvaro i de yngre 
åldersgrupperna överensstämmer med den bild som Jobbhälsoindex (2019) ser i hela landet. 
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ohälsan. Men en kunskapsöversikt som gjordes på uppdrag av forskningsrådet Forte ( 2015) visar att 
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också att den högre sjukfrånvaron slår likartad mot männen inom dessa verksamheter. Det tyder på att det 
inte är könet som är det avgörande utan att det viktiga är hur arbetsmiljön är utformad runt om individen. 
Försäkringskassans rapport över uppföljning av sjukfallsutvecklingen från 2018 befäster bilden. Därmed 
blir det utifrån ett arbetsgivarperspektiv nödvändigt att analysera verksamheternas förutsättningar både ur 
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Nyckeltalsinstitutets årsrapport för 2019 lyfter fram en stark samvariation mellan storlek på arbetsgrupper 
(mätt utifrån antal anställda per chef) och långtidssjukfrånvaro. Arbetsgrupper med många underställda 
per chef har högre långtidssjukfrånvaro. Statistiken visar att det finns en större andel stora arbetsgrupper 
inom kvinnokodade verksamheter än i manskodade.  
 

 
 
Den längre sjukfrånvaron (över 60 dagar) ligger, sett i relation till sjukperioder, kvar på samma nivå som 
för 2018. Kvinnornas sjukskrivningar över 60 dagar har ökat något medan männen har fortsätter att 
minska. Inflödet i den korta sjukskrivningen (1- 14 dagar) bromsar upp och ligger i år kvar på samma nivå 
som föregående år. Försäkringskassan (2017) visar att det finns samband mellan nivån på inflödet i antal 
sjukfall och sjukskrivningens längd. Det vill säga ett samband mellan antal sjukskrivningsärenden och antal 
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Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Utvecklingen över tid 
är relativt lika men männen ligger betydligt lägre. Försäkringskassan (2018) lyfter fram Sveriges 
könssegregerade arbetsmarknad, som innebär att kvinnor och män har olika arbetsförhållanden och 
villkor, som en viktig förklaring. Rapporten lyfter fram flera studier av arbetsmiljöns betydelse som visar 
att kvinnor och män som utsätts för samma situationer, arbetsuppgifter och belastningar påverkas på 
liknande sätt. Kvinnors ökade risk för ohälsa beror alltså inte på att kvinnor skulle vara mer känsliga för 
påfrestningar. En större andel kvinnor, särskilt inom kvinnodominerade yrken, rapporterar till exempel 
högre krav och lägre resurser i arbetet och höga psykologiska och emotionella krav, än vad män gör. 
Tillsammans med att kvinnor har sämre möjligheter än män till återhämtning i arbetet och till sömn och 
vila efter arbetet kan det delvis förklara könsskillnader i sjukfrånvaro.  
 
Dubbelarbete, det vill säga att både förvärvsarbeta och ha huvudansvar för hem- och omsorgsarbete, är en 
annan riskfaktor. Kvinnors situation idag innebär i hög grad att familjebildning och yrkeskarriär ska 
kombineras. Trots det har kvinnor till stor del fortfarande huvudansvar för hemmet, vilket leder till en hög 
total belastning. Fler kvinnor än män rapporterar rollkonflikter mellan arbets- och privatliv och studier har 
funnit att det medför en ökad risk för stress och sjukskrivning. En ökad jämställdhet i yrkes- och 
hemarbetet skulle ge kvinnor och män samma möjligheter till karriär- och löneutveckling samtidigt som 
det skulle ge barnen tillgång till båda sina föräldrar. Det skulle sannolikt även påverka normer, värderingar 
och förväntningar och på sikt innebära på att föräldrar på ett jämställt sätt att fördelar sin tid mellan arbete 
och familjeansvar. 
 
Sjukfrånvaron i bolagen ligger generellt något lägre än för staden som helhet, undantaget är Borås 
Djurpark AB. Det är viktigt att notera att det är stor variation på antalet medarbetare i bolagen från 1 till 
nästan 300 medarbetare. Det är därför inte lämpligt att jämföra bolagen med varandra utan istället studera 
förändringar över tid i respektive bolag. För bolagen redovisas sjukfrånvaro för de med fler än fem 
medarbetare. 
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De större kommunerna har i stort sett samma utveckling riket med undantag av Örebro var sjukfrånvaro 
sjunkit mycket. De mindre kommunerna i Borås närhet visar ett blandat resultat där några ligger kvar på 
samma nivå som 2018 medan andra ökar markant. 
 
Sjukfall för att beskriva inflödet i sjukfrånvaro 
Försämringar av arbetsmiljön på en arbetsplats slår vanligen igenom i sjukstatistiken först efter ett par år, 
vilket innebär att en arbetsplats där arbetsmiljön försämras kan ha rimliga sjuktal under lång tid. För att få 
en samlad bild av kort- och långtidssjukfrånvaron och belysa förändringar och skillnader inom och mellan 
yrkesgrupper används en matris. Matrisen visar om det handla om lång- eller korttidssjukfrånvaro, 
arbetsmiljöförändringar i närtid eller dåtid. För att hålla fokus på organisatoriska faktorer som 
arbetsgivaren kan påverka jämför matrisen personalgrupper fördelade på yrken och kön.  
De siffror som används som indelningsgrund är från 2012. Dessa svarar bäst upp mot för att svara upp 
mot regeringens målsättning för rimlig sjukfrånvaro.  
 
 Många sjukfall (många sjuka personer) 

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

(< 13,6) 

 
 
 

Högt sjuktal  
(många sjukdagar) 

( > 5,4) 

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

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

 
 

Lågt sjuktal 
 (få sjukdagar) 

(< 5,4) 

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

D 
Låga sjuktal och få sjukfall  
För de yrken som hamnar i den här rutan är 
hälsoläget troligtvis gott, men det kan vara bra 
att vara observant på viss sjuknärvaro. 
Önskescenariot är givetvis att flertalet 
yrkesgrupper hamnar här.  
 

  



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2020

 B 1445

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2019 ARBETSMILJÖ 

28 
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samma nivå som 2018 medan andra ökar markant. 
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arbetsmiljöförändringar i närtid eller dåtid. För att hålla fokus på organisatoriska faktorer som 
arbetsgivaren kan påverka jämför matrisen personalgrupper fördelade på yrken och kön.  
De siffror som används som indelningsgrund är från 2012. Dessa svarar bäst upp mot för att svara upp 
mot regeringens målsättning för rimlig sjukfrånvaro.  
 
 Många sjukfall (många sjuka personer) 

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

(< 13,6) 

 
 
 

Högt sjuktal  
(många sjukdagar) 

( > 5,4) 

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

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

 
 

Lågt sjuktal 
 (få sjukdagar) 

(< 5,4) 

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

D 
Låga sjuktal och få sjukfall  
För de yrken som hamnar i den här rutan är 
hälsoläget troligtvis gott, men det kan vara bra 
att vara observant på viss sjuknärvaro. 
Önskescenariot är givetvis att flertalet 
yrkesgrupper hamnar här.  
 

  

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2019 ARBETSMILJÖ 

29 

Placering i matrisen efter personalgrupp 

Personalgrupp 

Plac. 
Kvinnor 
2018 

Plac. 
Kvinnor 

2019 

Plac. 
Män 
2018 

Plac. 
Män 
2019 

     
Ledningsarbete D D D D 
     
Handläggar- och administrationsarbete     
Handläggararbete  D D D D 
Administratörsarbete  B B D D 
     
Vård- och omsorg     
Psykolog - A - D 
Sjuksköterska B D B D 
Undersköterska A A A A 
Vårdbiträde  A A A A 
     
Rehabilitering och förebyggande arbete     
Arbets- och fysioterapeut m.fl. A A A A 
     
Socialt och kurativt arbete     
Socialsekreterare m.lf. B A B D 
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent B A D D 
Stödpedgog, -assistent, vårdare C A B B 
Personlig assistent, anhörigvårdare B B D D 
Övrigt socialt och kurativt arbete A B D D 
     
Skol- och förskolearbete     
Grundskollärare  D D D D 
Gymnasielärare  B D D D 
Förskollärare  A A C C 
Fritidspedagog  A A A A 
Övrigt lärararbete  D B D D 
Barnskötare  A A A A 
Dagbarnvårdare  - - - - 
Elevassistent  A A C A 
Övrigt skol- och förskolearbete  B B C A 
     
     
Kultur, turism och friluftsarbete     
Fritidsledare  A A A A 
Bibliotekarie, biblioteksassistent A A C C 
Övrig fritid, kultur, turism B A D D 
     
Teknikarbete     
Teknisk handläggare  A C D D 
Ingenjör D D D D 
Tekniker  D D D D 
Hantverkararbete A A B B 
Köks- och måltidsarbete  B B B B 
Städ, tvätt och renhållningsarbete  B B D D 
     

 
I Borås Stad, liksom i övriga riket, är sjukfrånvaron högst inom yrken där arbetsdagen bestäms utifrån 
någon annans behov och där det ställs höga emotionella krav. Många gånger omnämns dessa yrken som 
”kontaktyrken”. En utmaning med att arbeta inom ett så kallat kontaktyrke är att ens arbetsdag är styrd 
utifrån någon annans behov och att den egna kontrollen över arbetsuppgifterna därmed minskar. 
Kombineras detta med höga känslomässiga insatser från medarbetaren så ökar behovet av socialt stöd från 
chef och arbetsgrupp. I Karaseks och Theorells krav-kontroll-stödmodell lyfts sambanden mellan dessa 
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faktorer fram som viktiga för välmående: krav och kontroll i balans tillsammans med gott socialt stöd är 
viktiga friskfaktorer för ett hållbart arbetsliv. Det är viktigt att lyfta fram att om det ges rätt förutsättningar 
inom dessa så kallade kontaktyrken, så innehåller arbetet i sig friskfaktorer. Det brukarnära, ganska 
emotionellt krävande arbetet är något av det mest stimulerande och meningsfulla arbete som finns enligt 
Annika Härenstam, tidigare professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. 
 
Matrisen visar att även män inom kontaktyrken har hög sjukfrånvaro. Det är främst kvinnor som arbetar 
inom dessa yrken så när ohälsan drabbar yrket så drabbar den också gruppen kvinnor mer än gruppen 
män. Kommer man tillrätta med arbetsmiljön här så kommer också kvinnors överrepresentation i 
sjukskrivningsstatistiken att minska. Det visar på vikten av att se på statistiken utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv.  
 
Jämställdhetsperspektivet är också viktigt utifrån att samma yrke kan visa upp helt olika hälsolägen när det 
presenteras uppdelat efter kön. Det är rimligt att ställa frågan om män och kvinnor med samma yrkestitel 
ges samma uppdrag och arbetsuppgifter. Arbetsmiljöverket har i en rad rapporter visat att det fortfarande 
finns stora könsskillnader på arbetsmarknaden. Hur förhåller det sig på kommunens arbetsplatser? Finns 
det skillnader i de uppdrag och förutsättningar som ges för uppdragen som män respektive kvinnor har? 
Finns det hjälpmedel på arbetsplatserna som är bättre anpassade till det ena eller andra könet? Bemöts 
kvinnor och män på samma sätt? Erbjuds män och kvinnor lika villkor på arbetsplatserna? Erbjuds lika 
villkor för chefskap inom traditionellt mansdominerade verksamheter som inom traditionellt 
kvinnodominerade verksamheter? 
 
Rehabilitering, inflöde och återgång 
Ett tidigt agerande i rehabiliteringsprocessen är bästa sättet att förhindra en längre sjukskrivning. Det 
minskar efterföljande rehabiliteringsarbete och minimerar de konsekvenser som frånvaron får för 
individen, arbetsgruppen och verksamheten. I enlighet med Borås Stads rehabiliteringsrutiner ska ett 
rehabiliteringsärende påbörjas om individen har varit sjukfrånvarande vid fler än sex tillfällen de senaste 12 
månaderna, varit sjuk längre än 28 dagar eller om medarbetaren ber om det. I samtliga skeenden behövs 
en bra dialog mellan medarbetare och chef och ett tidigt agerande. I rehabiliteringssammanhang tenderar 
ärenden att blir alltmer komplicerade ju längre tiden går, oavsett om orsakerna bakom sjukskrivningen är 
arbetsrelaterade eller inte.  
 
Rehabiliteringsbehov efter 28:e dagen - inflöde 
 Antal Nyckeltal 1) 
Inflöde Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

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

2018 
2017 
2016 

 1 522 
 1 570 

1 519 

248 
214 
237 

1 770 
1 811 
1 756 

1,1 
1,4 
1,1 

0,5 
0,6 
0,5 

0,9 
1,2 
1,0 

1) Antal sjukfall som påbörjar dag 29/totalt arbetad tid x 10 000     
 
Tabellen beskriver rehabiliteringsbehovet när sjukskrivning pågått längre än 28 dagar. Vid denna gräns kan 
antas att de allra flesta har ett omfattande rehabiliteringsbehov ur både ett hälso- och 
verksamhetsperspektiv. Enligt Borås Stads rutiner ska alla ärenden som passerat dag 28 hanteras som 
rehabiliteringsärenden.  
 
Av alla sjukfall avslutas merparten, 91 procent, utan någon rehabiliteringsinsats inom 14 dagar. Ytterligare 
2 procent är avslutade inom 28 dagar och efter 60 dagar är 96 procent tillbaka i arbete. Endast 4 procent 
av sjukfallen blir kvar i långtidssjukskrivning som kräver längre tid för rehabilitering och återhämtning så 
att återgång i arbete ska bli möjlig. 
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Rehabilitering – återgångar 
 Antal Nyckeltal 

Återgångar  Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 

2019 180 55 235 05 0,6 0,5 

2018 
2017 
2016 

81 
101 
306 

40 
39 
45 

121 
140 
351 

0,4 
0,5 
0,6 

0,7 
0,7 
0,8 

0,4 
0,5 
0,7 

1) Antal avslutade rehabiliteringsärenden/påbörjade rehabiliteringsärenden enligt förvaltningarnas inrapporterade uppgifter. 
 
Tabellen visar återgångar i arbete efter påbörjade rehabiliteringsutredningar. Uppgifterna är hämtade från 
förvaltningarnas rapportering om påbörjade och avslutade rehabiliteringsärenden.  
 
Statistiken visar att fler rehabiliteringsärenden än tidigare år avslutas under året. Vilket är positivt och ett 
kvitto på förvaltningarnas aktiva arbete med rehabilitering. Av de ärenden som avslutas står männen 
procentuellt sett för ett högre utfall än kvinnorna. En del av förklaringen till det kan finnas i själva 
sjukskrivningsorsaken. Psykiatriska diagnoser står för den största ökningen av nya sjukfall och är den 
vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige sedan 2014 och det är inom de kvinnodominerade 
verksamheterna som den psykiska ohälsan är störst. Enligt Försäkringskassan (2018) är kunskapsnivån om 
diagnostik, behandling och rehabilitering för psykiska diagnoser bristfällig jämfört med andra mer 
väldefinierade diagnoser, som till exempel för hjärtinfarkt och primärvårdsläkare har visat sig i en 
granskning av Riksrevisionen (2018b) ha svårigheter att bedöma arbetsförmåga vid psykisk ohälsa. Detta 
sammantaget kan ha betydelse för sjukfallens längd samt återgång i arbete.  
 
Forskning visar också att män generellt får specialistremisser snabbare och det förs en diskussion om att 
män rehabiliteras utifrån arbete medan kvinnor rehabiliteras utifrån sin sociala situation. Borås Stad 
behöver dels analysera om det görs skillnad i rehabilitering mellan män och kvinnor, dels om det finns 
skillnader i återgång i arbete utifrån yrke och kön. För att kunna göra bättre analyser är det nödvändigt att 
samtliga förvaltningar använder Heroma i hanteringen av rehabiliteringsärenden. Det är också av betydelse 
att se över hur andra berörda parter, som exempelvis den allmänna sjukvården och sjukskrivande läkare, 
reagerar och agerar i de ärenden som berör Borås Stads medarbetare.  
 
3.2 Sjuklön och kostnader vid sjukfrånvaro 
Sjuklönekostnaderna för Borås Stad minskar i år med 2 miljoner kronor till 95,6 miljoner. Detta är den 
kostnad Borås Stad bär för sjuklön för de två första veckornas sjukskrivning. Ett positivt resultat som 
visar att staden är på väg åt rätt håll. Minskningen har skett trots den årliga uppräkningen på lönekostnader 
som för året beräknas till 2,6 procent. Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen står båda för 
stora minskningar i kostnaderna för sjuklön. 
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3.3 Värdet av god hälsa 
Det är viktigt att i resonemanget kring värdet av friska medarbetare ha med att den kostnad som består av 
sjuklön endast är en del av de kostnader som arbetsgivaren har vid en sjukskrivning. Övriga ekonomiska 
aspekter en kring sjukskrivning och dess effekter på verksamheten fångas inte lika lätt. Det rör sig om 
kostnader för vikarier, nyrekryteringar, introduktion, personalomsättning, kvalitetssänkning mm. Frånvaro 
ger produktions- och kvalitetsbortfall och rent krasst betalar kommunen för den som är frånvarande utan 
att få någon motprestation tillbaka. Man kan vända på resonemanget och se de positiva effekter som 
uppkommer av att ha friska medarbetare på plats, effekterna och värdet av god hälsa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Friska medarbetare 
 
- Sjuka medarbetare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellen beskriver möjliga konsekvenser av att ha hög sjukskrivning och möjliga vinster av 
att friska medarbetare.  
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I vissa verksamheter krävs det direkt en vikarie när en medarbetare är sjukskriven vilket innebär att 
arbetsgivaren under korttidsjukfrånvaro betalar dubbelt för samma arbete. Om man dessutom utgår ifrån 
att den ordinarie medarbetaren är mer produktiv när denna är på arbetet än vikarien så betalar 
arbetsgivaren en större summa pengar men får mindre arbete utfört. För de verksamheter där det inte sätts 
in någon vikarie betalar arbetsgivaren sjuklön utan att få någon motprestation tillbaka. En viktig effekt av 
att beräkna vad kort- och långtidssjukskrivning faktiskt kostar är att visa värdet av att ha medarbetare som 
är friska. För att illustrera vilka storheter det handlar om beskrivs två exempel.  
 
Vid en längre sjukskrivning har arbetsgivaren ingen kostnad för utbetalning av sjuklön men exemplen 
nedan visar att kostnaderna ändå kan vara höga. Vid långtidssjukfrånvaro rekryteras ofta en vikarie och 
denna tar då över den ordinarie medarbetarens arbetsplats inklusive kostnader för lokal, utrustning med 
mera. I det fallet blir de stora utgifterna istället kostnader för rekrytering av vikarien och kostnader för 
rehabilitering av den sjukskrivna medarbetaren. En korttidssjukfrånvarodag kostar minst 10 procent av 
månadslönen och kostnaden för en långtidssjukfrånvaro på sex månader är minst 100 000 kr (Johrén, 
Högberg och Catasus, 2012). 
 
Exemplen visar de faktiska siffrorna vad gäller antal sjuktimmar för respektive personalgrupp. I 
beräkningen ingår medianlön, semesteravgift, sociala avgifter, OH-kostnad och produktionsstörning. 
 
Förskollärare Kostnad kr/tim Sjuktimmar Total kostnad 
    
I arbete 386   
    
Sjuk dag 1-14 333 63 742 21 226 086 
Långtidssjuk dag 15-90 58 22 756 1 319 848 
    
Ord sjukkostnad + vikariekostnad 
vid korttidssjukfrånvaro 730 63 742 46 531 660 
Ord sjukkostnad + vikariekostnad 
vid långtidssjuk upp till 90 dagar 444 22 756 10 103 664 

 
 
 
Undersköterska Kostnad kr/tim Sjuktimmar Total kostnad 
    
I arbete 323   
    
Sjuk dag 1-14 279 84 332 23 528 628 
Långtidssjuk dag 15-90 49 43 503 2 131 647 
    
Ord sjukkostnad + vikariekostnad 
vid korttidssjukfrånvaro 628 84 331 52 959 868 
Ord sjukkostnad + vikariekostnad 
vid långtidssjuk upp till 90 dagar 372 43 503 16 183 116 

 
Det intressanta är skillnaden mellan frisk och sjuk. I exemplet med förskollärare blir det en ökad kostnad 
med 344 kr per timme vid korttidssjukfrånvaro och 58 kr per timme vid långtidssjukfrånvaro. För en 
undersköterska är motsvarande siffror 304 kr respektive 49 kr per timme. Om man väljer att inte ta in 
någon vikarie borde det bli en produktions-/verksamhetsstörning i åtminstone samma storleksordning 
som vad den ordinarie skulle ha kostat. Om inte så är fallet bör man fråga sig vad den ordinarie gör när 
denna är på arbetet. 
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3.4 Åtgärder för en god arbetsmiljö 
Arbetsmiljöarbetet kräver insatser utifrån ett hälsofrämjande-, förebyggande, efterhjälpande perspektiv och 
samspel mellan fler aktörer. Arbetsgivaren råder inte ensam över de faktorer som orsakar höga 
sjukskrivningstal. Här handlar det om både individ-, arbetsplats-, organisations- och samhällsnivå. Men de 
områden där arbetsgivaren styr och eller har möjlighet att påverka, där ska också arbetsgivaren agera så bra 
det bara går.  
 
Under 2019 har följande insatser skett inom området från centralt håll. Utöver dessa så arbetar respektive 
förvaltning med riktade insatser utifrån sin behovsbild.  
 
Främjande insatser 
Positiv Rörelse är ett ESF-projekt som letts av samordningsförbundet och pågått 2018-2019. Projektets 
syfte är att främja ett hållbart arbetsliv för att minska den psykiska ohälsan hos kvinnor och män i 
arbetslivet, framförallt i kontaktyrken inom vård, omsorg och utbildningssektorn. Målet med insatserna 
har varit att stärka individernas ställning på arbetsmarknaden, genom att förhindra sjukskrivningar som 
orsakas av psykisk ohälsa samt möjliggöra för individer med psykisk ohälsa att kunna arbeta i en högre 
utsträckning. Samt stärka deltagande arbetsorganisationer och nyckelaktörer i arbetet med att förebygga 
arbetsrelaterad ohälsa. Från Borås Stad har bland annat kost- och lokalvårdsorganisationen deltagit och 
Vård- och äldre förvaltningen genom sitt projekt ”Ökad hälsa”.  
 
Friskvårdsbidraget som erbjuds medarbetare oavsett förvaltningstillhörighet och anställningsgrad är på 
max 2 000 kr per person och år. Det kräver att medarbetaren själv bidrar med 50 procent av kostnaden. 
Vikarier och timavlönad personal kan ta del av bidraget utifrån intjänade LAS-dagar. Under 2020 har detta 
varit en av Kommunfullmäktiges indikatorer med målet att öka nyttjandegraden och få fler medarbetare 
att välja en aktiv fritid. Under året har 4 073 medarbetare hämtat ut hela eller delar av bidraget, en ökning 
med nära 500 personer jämfört med 2018. Totalt har 5 673 960 kronor betalats ut i friskvårdsbidrag.  
 
Fria bad vid kommunens bad/friluftsanläggningar. Det har skett nära 22 000 bad fördelade mellan 
Stadsparksbadet, Borås Simarena, Dalsjöforsbadet och Sandaredsbadet. Det är en ökning med drygt 5 000 
bad jämfört med 2018 och ytterligare 5 000 i jämförelse med 2017. För baden debiterades förvaltningarna i 
år totalt 1 355 865 kr.  
 
Familjeföreläsning, en inspirationsföreläsning anordnas varje vår i syfte att inspirera och motivera 
medarbetare. Till föreläsningen får medarbetaren bjuda med sig en gäst, därav namnet Familjeföreläsning. 
 
MerKraft är Borås Stads personalklubb som genom ett brett utbud av aktiviteter och arrangemang har 
uppdraget att inspirera, aktivera och ge möjligheter till fritidsuppleveler för alla medarbetare. 2019 blev 
MerKraft utsedd till årets fritidsförening av KAF, Kommunanställdas fritidsförbund.  
 
Pausit, pausprogram på datorn för att motverka stillasittande och främja rörelse och återhämtning under 
arbetsdagen.  
 
PriusHealth, en hälsocoach online för att motivera livsstilsförändringar ur ett helhetsperspektiv på hälsa. 
Möjliggörs genom ett samarbete med Göteborgs och Lunds universitet. 
 
Medarbetarcentrum är en neutral resurs för tillsvidareanställda medarbetare med fokus på välmående 
och möjlighet till utveckling på arbetsplatsen. Medarbetarcentrum medvetandegör och fokuserar på 
möjligheter, utmanar, väcker mod och inspirerar medarbetare i vägval genom flera olika tjänster.  
 
Hälsoinspiratörer verkar på den egna arbetsplatsen för att tillsammans med chef sätta fokus på arbets-
platsens främjande arbetsmiljö- och hälsoarbete. Idag finns det nära 600 hälsoinspiratörer runt om på 
stadens arbetsplatser.  
 
Förebyggande åtgärder 
 
Frisk organisation är ett projekt över tre år (2019-2021) med syftet att minska inflödet till sjukskrivning 
och minska rehabiliteringsärendena. Satsningen är ett stöd till förvaltningarna i arbetet kring sjukskrivning 
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och dess påverkan på verksamheten. Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaro. Under det 
första året har enheten etablerat samarbete med samtliga förvaltningar i Borås Stad och i huvudsak arbetat 
med de förvaltningar som i ohälsotal och kostnader har de största utmaningarna. 
 
Enhetens uppdrag är att tidigt identifiera arbetsplatser där en stor andel medarbetare har hög eller ökande 
ohälsa. Man ska inventera verksamhet och arbetsmiljö med metoden screening, och lämna förslag på 
utvecklingsområden och finnas som ett stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet. Enheten har under året 
screenat ett 30-tal arbetsplatser kring deras sociala och organisatoriska arbetsmiljö och har på så sätt nått 
cirka 10 procent av stadens medarbetare. Under året har enheten också stöttat ett antal arbetsplatser med 
t.ex. individuellt chefsstöd, grupputveckling, processhandledning och/eller andra insatser på grupp- och 
organisationsnivå. När ett antal screeningar genomförts på en och samma förvaltning har återkommande 
områden eller teman lyfts till förvaltningsledningen och till Borås Stadsnivå.  
 
Projektet följs och utvärderas av extern part, RISE, (Research Institutes of Sweden) vid två tillfällen per år 
i process- respektive effektutvärderingar. I den första processutvärderingen hösten 2019 rapporterar RISE 
några tidiga resultat samt viktiga områden att fokusera under 2020. 
 
RISEs bedömning utifrån utvärderingen är att enheten upplevs besitta en ny kompetens som utgör ett 
viktigt komplement till andra stödjande insatser och att det fortsättningsvis finns ett behov av stöd som är 
tillgängligt över tid. Organisationshälsas arbetsprocess upplevs stärka samarbetet mellan olika funktioner 
och därmed skapa goda förutsättningar för att skapa en gemensam bild av vad som behöver göras. 
Sannolikheten att Borås Stad att som helhet når målet är avhängigt i vilken mån staden förmår att ta hand 
om lärdomar och insikter som man gör i projektet. Man pekar vidare på att rutiner för sjukfrånvaro bör 
uppdateras. Ur ett samordningsperspektiv påtalar man att det finns ett för stort avstånd mellan 
funktionsnivåer, d.v.s. mellan verksamhetschefer, enhetschefer, medarbetare och HR. Det saknas också ett 
fungerande statistikstöd vilket får till följd att dialogen i ledningsgrupper och samarbetet mellan 
stödfunktioner som ekonomi och HR kring ohälsan, dess orsaker och effekter försvåras. 
 
SAM-i-Stratsys, det systematiska arbetsmiljöarbetet på enhetsnivå är inbyggt i stadens styr- och 
ledningssystem, Stratsys, med en egen modul. Det är ett chefsstöd för det systematiska arbetsmiljöarbetet 
som samlar alla aktiviteter, stödmaterial, tips och blanketter samt arbetsplatsens handlingsplan för det 
kontinuerliga arbetsmiljöarbetet. Den förvaltningsövergripande SAM-kalendern ger en tydlig styrning i vad 
som ska göras enligt arbetsmiljölag och personalpolitik, den stärker likvärdighet och underlättar 
uppföljning av arbetsmiljöarbetet.  
 
Rutin för skyddsorganisationen, ny rutin framtagen för att stärka och säkerställa att samverkan 
fungerar. Syftet i detta arbete har varit att sätta fokus på skyddsområde, skyddsombud och 
huvudskyddsombud samt skyddskommittéuppgifterna.  
 
Rutin för kränkande särbehandling, den tidigare rutinen har reviderats och förtydligats med arbetet 
mot repressalier. Rutinen är nu ett eget dokument, tidigare var den en del av tillämpningen av OSA-
föreskriften 2015:4 Organisatorisk och socialarbetsmiljö. 
 
Efterhjälpande åtgärder 
Rutin för rehabilitering har reviderats under året. Parallellt pågår också arbetet med att säkerställa 
processen för hela staden genom processverktyget Canea. 
 
Rehabilitering, företagshälsovården är en aktiv part i individärenden vad gäller rehabiliteringsärenden.  
 
Aleforsstiftelsen, samarbete med Aleforsstiftelsen vid alkohol- och drogärenden har stärkts under året. 
Aleforsstiftelsen är behjälpliga med stöd vid översyn av rutin, utbildning inom riskbruk, missbruk och 
beroende samt ger stöd till chef/HR vid behandling. 
 
Samverkan med Försäkringskassan sker genom en överenskommelse som revideras årligen. 
Överenskommelsen hanterar till exempel möjlighet till avstämningsmöten inom rehabiliteringsärenden 
Försäkringskassan är en viktig part i samarbetet mellan Närhälsan och Borås Stad. 
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3.5 Arbetsskador och tillbud 
Arbetsrelaterad ohälsa kan ta sig många olika uttryck. Under de senaste åren har antalet anmälningar och 
arbetssjukdomar som orsakats av stress och hög arbetsbelastning fördubblats enligt rapport från 
Arbetsmiljöverket. Rapporteringen av arbetsskador och tillbud är ett sätt att uppmärksamma risker i det 
dagliga arbetet och utgör ett viktigt underlag för det förebyggande arbetsmiljöarbetet. I detta arbete vilar 
ett stort ansvar på skyddskommittéerna liksom på chef och medarbetare att agera lärande utifrån de 
arbetsskador och tillbud som uppstår.  
 
Ibland kan det vara svårt att avgöra när ett tillbud har skett och om det är en händelse som ska rapporte-
ras. Definitionen på ett tillbud är att ett tillbud är en händelse som skulle kunna leda till olycksfall eller 
ohälsa. Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska dessutom alltid anmälas till Arbetsmiljö-
verket.  
 

 
 
Arbetsmiljöverket beskriver förhållandet mellan arbetsskador, tillbud och riskabla förhållanden/beteenden 
som en pyramid. En väl genomförd riskbedömning och skyddsrond är viktiga friskfaktorer för att 
förebygga tillbud och arbetsskador. En god säkerhetskultur fungerar som en stödjande struktur i det 
främjande arbetsmiljöarbetet.  
 
Antalet anmälda arbetsskador uppgick 2019 till totalt 979 stycken, en ökning med 171 anmälningar jämfört 
med 2018. De två i särklass vanligaste orsakerna är ”skadad av person” och ”fallolyckor”. ”Skadad av 
person” (även oavsiktligt) är den vanligaste orsaken för både kvinnor och män, den står för nästan 30 
procent för båda könen. ”Fallolyckor” kommer på andra plats, med 25 procent för kvinnorna och nära 20 
procent för männen. För kvinnornas del ligger arbetsskada på grund av fysisk överbelastning kvar på 
tredje plats på 11 procent. För männens del är det ”skada av (egen) hanterat föremål”, precis som under 
2018 och även här på 11 procent.  
 
Antalet anmälda tillbud har minskat till 1 142 jämfört med 1 263 förra året. Utifrån Arbetsmiljöverkets 
pyramid blir det tydligt att en organisation som har drygt 1 100 tillbud på ett år indirekt har väldigt många 
riskabla förhållanden och beteenden att arbeta med ute i verksamheterna. Bland tillbuden är ”hotsituation” 
den vanligaste orsaken på nära 60 procent. För männen står ”hotsituation” för hela 76 procent av 
tillbuden. För kvinnorna handlar det om drygt 50 procent. Sedan följer ”tidsbrist och stress” samt ”brister 
i arbetsorganisationen”, inkluderat båda könen på 12 respektive 10 procent.  
 
Rapportering av tillbud och arbetsskador via egenrapportering i Heroma görs enligt förvaltningarna i 
otillräcklig omfattning. Systemets komplexitet uppges vara en orsak till att inte alla tillbud rapporteras. För 
att komma tillrätta med detta testas AFA:s system IA för rapportering av tillbud och arbetsskador. De 
pilotarbetsplatser som testade IA under 2019 utvärderas och följs upp under våren.  
 
Bilden är tydlig. Det är viktigt att både komma tillrätta med inrapporteringen och användandet av de 
stödsystem som finns och att agera främjande, förebyggande och lärande utifrån rapporteringen. Allt för 
att undvika att dagens arbetsmiljö leder till framtida arbetsskador och sjukskrivningar.  
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3.6 Jämställdhet och likabehandling 
Jämställdhet innebär att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och möjligheter. Jämlikhet innebär att 
alla människor oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, skall ha samma rättigheter och 
möjligheter. Att arbeta med jämlikhet och likabehandling är en självklar del inom arbetsmiljöarbetet och 
innebär att arbeta med diskrimineringsfrågor och skydda de grundläggande mänskliga rättigheterna. Att 
skapa en arbetsmiljö fri från diskriminering är en viktig del i arbetet med att attrahera, rekrytera och 
behålla rätt kompetens.  
 
Nyckeltalsinstitutet lyfter i sin rapport för 2019 fram att korttidssjukfrånvaro kan hanteras utifrån ett 
arbetsmiljöperspektiv men att långtidssjukfrånvaro i mångt och mycket bör hanteras utifrån ett 
jämlikhetsperspektiv. Här behöver Borås Stad, som Sverige i övrigt, bli bättre på att arbeta främjande och 
förebyggande med arbetsmiljön inom traditionellt kvinnliga yrken och lyfta blicken och se 
arbetsmiljöfrågorna och sjukfallsutvecklingen ur ett organisatoriskt perspektiv och ett samhällsperspektiv.  
 
IFAU, institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har i uppdrag att följa upp och 
utvärdera arbetsmarknadseffekter inom socialförsäkringsområdet. De forskar bland annat på sambandet 
mellan hälsa och sjukfrånvaro, rehabilitering tillbaka till arbetslivet och hälsans samband med 
arbetskraftsdeltagande och produktivitet. IFAU slår fast att kvinnor är borta från arbetet längre och 
inlagda på sjukhus längre än män vid samma diagnos. Slutsatsen är att det inte bara är den enskildes ohälsa 
eller upplevda hälsa som avgör. Det är även en fråga om inställning till sjukskrivning hos såväl individen 
som arbetsgivaren och sjukvården. Det kan alltså finnas skäl att anta att skillnaderna i synen på kvinnors 
och mäns arbete och ohälsa befästs av arbetsgivare, myndigheter och hälso- och sjukvården.  
 
Oavsett vilka förklaringar som finns till kvinnors högre sjukfrånvaro är det viktigt att den inte betraktas 
som norm. Kvinnors sjukfrånvaro ska inte behöva vara högre än mäns, vad den än beror på. Annika 
Härenstam, tidigare professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, förstärker det här 
resonemanget. Enligt Härenstam är det inte könet som skapar ojämställdheten, det är organiseringen av 
arbetet som gör det. Nyckeltalsinstitutets rapport (2019) understryker detta genom att beskriva 
samvariationen mellan långtidssjukskrivning, stora arbetsgrupper och kvinnodominerade verksamheter. 
Det som idag benämns som kvinnors arbetsmiljö är i själva verket en konsekvens av hur arbetsmarknaden 
är könssegregerad och organiserad och det finns systematiska skillnader mellan mans- och 
kvinnodominerade verksamheter.  
 
Arbetet med lika rättigheter och möjligheter på enhetsnivå i Borås Stad ligger som en aktivitet i SAM-
kalendern. Aktiviteten innebär att arbetsplatsen undersöker risker, analyserar orsaker, genomför åtgärder 
och följer upp arbetet på samma sätt som annat arbetsmiljöarbete. Liksom med det övriga 
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arbetsmiljöarbetet är det av stor vikt att samtliga hierarkiska nivåer i organisationen lyfter fram och agerar i 
de här frågorna. Jämlikhetsarbetet är inte något som enbart medarbetare och första linjens chef ska eller 
kan lösa på egen hand.  
 
Som arbetsgivare har Borås Stad ett stort ansvar för att identifiera och motverka arbetsmarknadsrelaterade 
ojämlikheter. Borås Stad arbetar med jämställdhetsfrågor genom lagstadgade lönekartläggningar och 
arbetsvärderingar. Beslutet om heltid som norm togs utifrån ett tydligt fokus på jämställdhet. Men det 
finns mycket kvar att göra inom jämställdhetsarbetet. Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram en 
rapport om jämställd arbetsgivarpolitik (2020) där nio viktiga områden att arbeta med lyfts fram. Med dem 
som utgångspunkt kan Borås Stad ta viktiga kliv framåt i det lokala jämställdhetsarbetet.  
 

1. Arbetstid: heltid som norm 
2. Föräldraledighet: Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande för ett jämställt arbetsliv 
3. Sjukfrånvaro: Kvinnors sjukfrånvaro ska minska 
4. Lön: Det ska vara lika lön för lika arbete och osakliga löneskillnader ska försvinna 
5. Lönespridning: Lönespridning i kvinnodominerade yrken ska öka 
6. Chefer: Det ska vara jämställt på högsta toppen. 
7. Yrkesval: Föreställningar om kön ska inte begränsa studie- och yrkesval 
8. Karriärvägar: Fler utvecklingsvägar ska skapas inom välfärden 
9. Arbetsmiljö: Trakasserier, kränkande särbehandling, eller könsrelaterat våld i arbetslivet ska inte 

förekomma.  
 
3.7 Företagshälsovård 
Företagshälsovårdens uppdrag är att stötta Borås Stad som arbetsgivare i hälso- och arbetsmiljöarbetet och 
att finnas som resurs i det rehabiliterande, förebyggande och främjande arbetet. Borås Stads leverantör av 
företagshälsovård var under 2019 Feelgood. Avtalet omfattar företagshälsovårdstjänster inom arbetsmiljö 
och rehabilitering. Främjande tjänster som chefscoachning, grupp- och ledarutveckling har lyfts ut i 
separata avtal för att ge förvaltningarna ett större utbud och fler leverantörer för dessa uppdrag. Under 
2019 har ett nytt avtal upphandlats. Ny leverantör från 2020-01-01 är Avonova.  
 
Feelgood  
Kostnaden för företagshälsovårdstjänster under 2019 är drygt 6,2 miljoner kronor. Av dessa har merparten 
gått till efterhjälpande åtgärder 4,4 miljoner kronor jämfört med förebyggande insatser 1,6 miljoner kronor 
och främjande insatser 200 000 kr. Fördelningen har en tydlig övervikt åt efterhjälpande åtgärder men 
procentuellt sett har det skett en stor förflyttning åt det förebyggande hållet. 2018 gick 90 procent av 
Borås Stads samlade insatser för företagshälsovård till efterhjälpande åtgärder. Under 2019 har det 
förändrats till nära 30 procent. De mest frekvent beställda tjänsterna är ”konsultation individ” och 
”stödsamtal individ”. Psykolog är den profession som använts mest, följd av sjuksköterska och läkare. 
Detta är väntat mot bakgrund av att det är psykisk ohälsa i olika form som merparten av 
rehabiliteringsärendena handlar om.  
 
3.8 Medarbetarenkät 
Under oktober genomfördes för femte gången en medarbetarenkät med den hittills högsta 
svarsfrekvensen, 88,9 procent. Utöver förvaltningarna deltog två av bolagen: Borås Parkeringsbolag AB 
och Borås Djurpark AB. Resultatet av medarbetarenkäten kan ses som ett kvitto på det arbetsmiljöarbete 
som bedrivits, men också som en utgångspunkt för det framtida arbetet. Årets resultat är följden av ett 
aktivt, målinriktat och uthålligt arbete då samtliga påståenden visar en positiv utveckling jämfört med 
enkäten som genomfördes 2017. Även vid en jämförelse med tidigare års medarbetarenkäter visar 2019 års 
resultat en positiv utveckling på i stort sett alla påståenden. För 37 av totalt 56 påståenden där man svarar 
utifrån en värdeskala 1-5 har 75 procent angett att man är ganska eller mycket nöjd. 
 
Även med ett så positivt resultat som i år så finns det områden att förbättra. Det är också viktigt att arbeta 
för att bibehålla det som är bra. Varje chef har ett ansvar för att återrapportera enkätresultaten och 
tillsammans med medarbetarna analysera och ta fram konkreta åtgärder, risk- och friskfaktorer som 
enheten ska arbeta vidare med. Ett stödmaterial finns framtaget för att visa och underlätta för hur man 
kan gå tillväga.  
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Efter varje genomförd medarbetarenkät beslutas om ett eller flera övergripande fokusområden som 
förvaltningarna och bolagen ska arbeta vidare med. Årets fokusområde är att arbeta för att öka andelen 
medarbetare som känner stolthet, trivsel och har förståelse för hur betydelsefull vars och ens insats är. 
Olika undersökningar har visat, inte minst bland ungdomar, att ett vanligt svar när frågan ställs om vad 
som är viktigt i ett arbete är att det ska vara meningsfullt och göra skillnad för andra. Årets fokusområde 
har därför en koppling till arbetet med Tillitsresan likväl som arbetet med arbetsgivarvarumärket. 
 
Sedan 2013 har Borås haft med de frågor som tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i 
syfte att utvärdera den arbetsgivarpolitik som har bäring på Hållbart medarbetarengagemang, HME. För 
HME-frågorna finns möjlighet att göra jämförelser med andra kommuner i ett lärande och utvecklande 
syfte. Totalt är det nio påståenden grupperade i tre delområden: motivation, ledarskap och styrning. Ett 
indexvärde 0-100 tas fram för varje delområde samt ett totalindex.  
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3.9 Tabellavsnitt arbetsmiljö 
 
Tabell 3.1 Total sjukfrånvaro per personalkategori i procent av ordinarie arbetstid 

Personalgrupp 

   

2017  2018  2019  
   Kvinnor Män Totalt 
Ledningsarbete  3,2 2,8 2,7 1,4 2,3 
      
Handläggar- och administrationsarbete      
Handläggararbete  3,8 3,8 5,2 3,1 4,5 
Administratörsarbete  6,0 6,0 7,0 5,2 6,7 
      
Vård- och omsorgsarbete      
Psykolog Iu 7,7 19,8 1,9 13,5 
Sjuksköterska 6,8 7,4 7,4 5,0 7,1 
Undersköterska Iu 11,6 12,7 5,9 11,9 
Vårdbiträde  iu 8,8 11,3 7,3 9,8 
      
Rehabilitering och förebyggande arbete      
Arbets- och fysioterapeut m.fl. 8,2 9,2 7,7 8,7 7,9 
      
Socialt och kurativt arbete      
Socialsekreterare m.fl. Iu 6,7 6,5 3,9 6,1 
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent Iu 7,3 14,0 4,6 11,0 
Stödpedagog, -assistent, vårdare Iu 10,3 10,6 7,1 9,9 
Personlig assistent, anhörigvårdare 6,7 6,5 6,3 1,4 5,2 
Övrigt socialt och kurativt arbete iu 5,5 7,0 2,6 5,7 
      
Skol- och förskolearbete      
Grundskollärare  3,8 3,9 4,2 2,7 3,8 
Gymnasielärare  2,7 4,4 4,9 1,7 3,5 
Förskollärare  8,4 9,5 9,8 5,1 9,6 
Fritidspedagog  6,4 7,8 6,2 9,3 7,3 
Övrigt lärararbete  4,0 4,5 6,0 1,9 4,9 
Barnskötare  9,9 10,0 10,4 9,5 10,4 
Dagbarnvårdare  10,4 16,9 37,6 - 37,6 
Elevassistent  7,9 7,7 8,9 5,0 7,5 
Övrigt skol- och förskolearbete  7,3 7,1 10,4 4,2 8,2 
      
Kultur, turism och friluftsarbete      
Fritidsledare  10,4 9,0 13,6 6,8 9,6 
Bibliotekarie, biblioteksassistent 7,8 6,7 7,2 3,7 6,4 
Övrig fritid kultur turism  3,4 5,0 6,1 2,6 4,5 
      
Teknikarbete      
Teknisk handläggare  7,1 5,9 5,2 2,1 4,1 
Ingenjör 2,7 2,5 3,4 4,1 3,9 
Tekniker  4,4 4,4 1,4 3,2 2,9 
Hantverkararbete  6,3 7,0 10,1 6,6 6,9 
Köks- och måltidsarbete  8,1 7,2 6,9 6,2 6,8 
Städ tvätt och renhållningsarbete 7,4 7,3 7,9 5,3 7,4 
      
Kod saknas 0,6 0,1 1,0 0,2 0,6 
      
Totalt kommunen 7,3 7,4 8,2 4,6 7,3 
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3.9 Tabellavsnitt arbetsmiljö 
 
Tabell 3.1 Total sjukfrånvaro per personalkategori i procent av ordinarie arbetstid 

Personalgrupp 

   

2017  2018  2019  
   Kvinnor Män Totalt 
Ledningsarbete  3,2 2,8 2,7 1,4 2,3 
      
Handläggar- och administrationsarbete      
Handläggararbete  3,8 3,8 5,2 3,1 4,5 
Administratörsarbete  6,0 6,0 7,0 5,2 6,7 
      
Vård- och omsorgsarbete      
Psykolog Iu 7,7 19,8 1,9 13,5 
Sjuksköterska 6,8 7,4 7,4 5,0 7,1 
Undersköterska Iu 11,6 12,7 5,9 11,9 
Vårdbiträde  iu 8,8 11,3 7,3 9,8 
      
Rehabilitering och förebyggande arbete      
Arbets- och fysioterapeut m.fl. 8,2 9,2 7,7 8,7 7,9 
      
Socialt och kurativt arbete      
Socialsekreterare m.fl. Iu 6,7 6,5 3,9 6,1 
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent Iu 7,3 14,0 4,6 11,0 
Stödpedagog, -assistent, vårdare Iu 10,3 10,6 7,1 9,9 
Personlig assistent, anhörigvårdare 6,7 6,5 6,3 1,4 5,2 
Övrigt socialt och kurativt arbete iu 5,5 7,0 2,6 5,7 
      
Skol- och förskolearbete      
Grundskollärare  3,8 3,9 4,2 2,7 3,8 
Gymnasielärare  2,7 4,4 4,9 1,7 3,5 
Förskollärare  8,4 9,5 9,8 5,1 9,6 
Fritidspedagog  6,4 7,8 6,2 9,3 7,3 
Övrigt lärararbete  4,0 4,5 6,0 1,9 4,9 
Barnskötare  9,9 10,0 10,4 9,5 10,4 
Dagbarnvårdare  10,4 16,9 37,6 - 37,6 
Elevassistent  7,9 7,7 8,9 5,0 7,5 
Övrigt skol- och förskolearbete  7,3 7,1 10,4 4,2 8,2 
      
Kultur, turism och friluftsarbete      
Fritidsledare  10,4 9,0 13,6 6,8 9,6 
Bibliotekarie, biblioteksassistent 7,8 6,7 7,2 3,7 6,4 
Övrig fritid kultur turism  3,4 5,0 6,1 2,6 4,5 
      
Teknikarbete      
Teknisk handläggare  7,1 5,9 5,2 2,1 4,1 
Ingenjör 2,7 2,5 3,4 4,1 3,9 
Tekniker  4,4 4,4 1,4 3,2 2,9 
Hantverkararbete  6,3 7,0 10,1 6,6 6,9 
Köks- och måltidsarbete  8,1 7,2 6,9 6,2 6,8 
Städ tvätt och renhållningsarbete 7,4 7,3 7,9 5,3 7,4 
      
Kod saknas 0,6 0,1 1,0 0,2 0,6 
      
Totalt kommunen 7,3 7,4 8,2 4,6 7,3 
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Tabell 3.2 Sjukfrånvaro per nämnd i procent av ordinarie arbetstid  
Nämnder Kvinnor Män Totalt 
    
Revisorskollegiet 0,0 0,3 0,2 
Kommunstyrelsen inkl Valnämnden 3,8 1,3 2,8 
    
Lokalförsörjningsnämnden 20,1 3,4 9,3 
Samhällsbyggnadsnämnden 5,7 5,4 5,6 
Servicenämnden 5,1 4,5 4,7 
Tekniska nämnden 4,6 7,7 6,7 
Miljö- och konsumentnämnden 6,2 4,2 5,7 
    
Fritids- och folkhälsonämnden 10,2 6,4 8,6 
Kulturnämnden 5,8 1,5 4,3 
    
Förskolenämnden 9,7 6,5 9,6 
Grundskolenämnden 6,6 4,4 6,1 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,5 2,6 4,5 
    
Individ- och familjeomsorgsnämnden 7,8 4,7 7,1 
Arbetslivsnämnden 3,4 3,7 3,5 
Vård- och äldrenämnden 10,7 5,9 9,9 
Sociala omsorgsnämnden 9,1 5,6 8,4 
    
Totalt kommunen 8,2 4,6 7,3 

 
Tabell 3.3 Sjukfrånvaro bolag i procent av ordinarie arbetstid  
Bolag 2017 2018 2019 

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

Borås Elnät AB 2,8 3,6 2,9 

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

Södra Älvsborgs Räddningsförbund    1,7 

AB Bostäder i Borås 5,5 5,0 4,8 

Borås Regionen Sjuhärads kommunalförbund  3,2 1,9 

Fristadbostäder AB   3,3 

BoråsBorås TME AB   3,2 

Inkubatorn i Borås AB 3 4 3 

Kv Strömsdal 3 AB   0 

Borås Djurpark AB 8,1 8,2 14,6 
    

 
Tabell 3.4 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid per åldersintervall 
  2019 
 2016 2017 2018 Kvinnor Män Totalt 
       
29 år och yngre 5,6 6,7 6,8 7,7 5,3 7,0 
30-49 år 7,2 6,7 7,1 7,9 4,0 7,0 
50 år och äldre 9,0 8,4 8,1 9,0 5,0 7,9 
       
Totalt kommunen 7,5 7,3 7,4 8,2 4,6 7,3 

 
 
Tabell 3.5 Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av total sjukfrånvarotid 
 2016 2017 2018 2019 
     
Kvinnor 62,2 58,5 56,7 57,1 
Män 49,8 43,5 41,4 38,7 
     
Totalt kommunen 60,2 56,1 54,2 54,2 
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Tabell 3.6 Sjukfrånvaro för heltids- och deltidsanställda i procent av ordinarie arbetstid  
År Deltid Heltid 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 
       
2015 10,2 5,1 9,2 8,6 5,2 7,8 
2016 10,1 5,6 9,1 8,7 4,4 8,0 
2017 6,5 3,1 5,3 8,4 4,9 7,5 
2018 11,1 5,7 9,7 8,4 4,9 7,6 
2019 10,1 6,1 9,0 8,4 4,6 7,5 

 
 
Tabell 3.7 Sjukfallsfrekvens – inflödet i sjukfrånvaro  

  2014  2015  2016 2017 2018 2019 
       
Kvinnor  15,3 16,1  13,9  15,1 15,8 15.5 
Män  9,8 10,6  9,8  10,4 10,7 11.5 
       
Totalt kommunen  13,9 14,7  12,9  13,9 14,5 14.5 

 
 
Tabell 3.8 Placering i matrisen procentuellt efter antal personalgrupper 

 Kvinnor Män 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
       

A 46,4 45 50 7,1 20 27 

B 28,5 35 23 17,8 14 10 

C 0,0 3 3 14,2 14 7 

D 25,0 17 23 60,7 52 57 
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Tabell 3.6 Sjukfrånvaro för heltids- och deltidsanställda i procent av ordinarie arbetstid  
År Deltid Heltid 

 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt 
       
2015 10,2 5,1 9,2 8,6 5,2 7,8 
2016 10,1 5,6 9,1 8,7 4,4 8,0 
2017 6,5 3,1 5,3 8,4 4,9 7,5 
2018 11,1 5,7 9,7 8,4 4,9 7,6 
2019 10,1 6,1 9,0 8,4 4,6 7,5 

 
 
Tabell 3.7 Sjukfallsfrekvens – inflödet i sjukfrånvaro  

  2014  2015  2016 2017 2018 2019 
       
Kvinnor  15,3 16,1  13,9  15,1 15,8 15.5 
Män  9,8 10,6  9,8  10,4 10,7 11.5 
       
Totalt kommunen  13,9 14,7  12,9  13,9 14,5 14.5 

 
 
Tabell 3.8 Placering i matrisen procentuellt efter antal personalgrupper 

 Kvinnor Män 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
       

A 46,4 45 50 7,1 20 27 

B 28,5 35 23 17,8 14 10 

C 0,0 3 3 14,2 14 7 

D 25,0 17 23 60,7 52 57 
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Tabell 3.9 Antal sjukfall över 60 dagar per personalgrupp 2019 

Personalgrupp Kvinnor Män Totalt 

Dagar 
per 

anställd 
     
Ledningsarbete 22 5 27 5,0 
     
Handläggar- och administrationsarbete     
Handläggararbete  34 10 44 11,4 
Administratörsarbete  41 5 46 16,1 
     
Vård- och omsorg     
Psykolog 2 - 2 37,2 
Sjuksköterska 34 1 35 15,8 
Undersköterska 253 8 261 25,1 
Vårdbiträde.  24 13 37 14,7 
     
Rehabilitering och förebyggande arbete     
Arbets- och fysioterapeut m.fl. 10 4 14 14,8 
     
Socialt och kurativt arbete     
Socialsekreterare m.fl. 24 3 27 13,2 
Behandlingsassistent, arbetsmarknadskonsulent 11 1 12 16,9 
Stödpedgog, -assistent, vårdare 89 15 104 20,7 
Personlig assistent, anhörigvårdare 11 1 12 11,4 
Övrigt socialt och kurativt arbete 9 - 9 8,8 
     
Skol- och förskolearbete     
Grundskollärare  55 4 59 6,1 
Gymnasielärare  25 5 30 7,3 
Förskollärare  140 5 145 19,4 
Fritidspedagog  10 6 16 8,4 
Övrigt lärararbete  18 1 19 6,2 
Barnskötare  85 3 88 22,0 
Elevassistent  30 3 33 13,1 
Övrigt skol- och förskolearbete  7 1 8 16,5 
     
Kultur, turism och friluftsarbete     
Fritidsledare  12 5 17 21,2 
Bibliotekarie, biblioteksassistent 6 1 7 15,0 
Övrig fritid, kultur, turism 10 3 13 7,1 
     
Teknikarbete     
Teknisk handläggare  4 - 4 4,8 
Ingenjör 2 6 8 8,7 
Tekniker  - 2 2 1,5 
Hantverkararbete 3 24 27 11,0 
Köks- och måltidsarbete  29 5 34 13,9 
Städ, tvätt och renhållningsarbete  36 6 42 18,5 
     
     
Totalt kommunen 1 038 146 1 184 14,8 
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Tabell 3.10 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal arbetsskador 2018 
Orsak Kvinnor  Män Totalt 
    
Elolycka, brand, explosion, sprängning 4 2 6 

Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller smittämne 9 2 11 

Den skadade föll 205 34 239 

Den skadade slog eller stötte emot något (ej vid fall) 36 11 47 

Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse) 8 3 11 

Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering) 17 3 20 

Skadad av hanterat föremål (egen hantering) 60 19 79 

Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt) 229 52 281 

Skadad av djur 2 1 3 

Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse) 89 17 106 

Psykisk överbelastning (hot, chock) 35 4 39 

Snedtramp, feltramp, ”spik”-tramp (ej fall) 27 4 31 

Fordonsskada eller påkörd 24 9 33 

Annat 55 18 73 
 

Totalt kommunen 800 179 979 

 
 
Tabell 3.11 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal tillbud 2019 
Orsak Kvinnor  Män Totalt 
    
Tekniska brister 45 13 58 

Brister i underhåll och service 60 15 75 

Brister i arbetsinstruktioner 29 2 31 

Brister i utbildning 6 0 6 

Brister i kommunikation 33 20 53 

Brister i arbetsorganisation 104 15 119 

Tidsbrist eller stress  116 17 133 

Hotsituation 411 256 667 

 
Totalt kommunen 

 
 

804 

 
 

338 

 
 

1142 
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Tabell 3.10 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal arbetsskador 2018 
Orsak Kvinnor  Män Totalt 
    
Elolycka, brand, explosion, sprängning 4 2 6 

Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller smittämne 9 2 11 

Den skadade föll 205 34 239 

Den skadade slog eller stötte emot något (ej vid fall) 36 11 47 

Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse) 8 3 11 

Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering) 17 3 20 

Skadad av hanterat föremål (egen hantering) 60 19 79 

Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt) 229 52 281 

Skadad av djur 2 1 3 

Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse) 89 17 106 

Psykisk överbelastning (hot, chock) 35 4 39 

Snedtramp, feltramp, ”spik”-tramp (ej fall) 27 4 31 

Fordonsskada eller påkörd 24 9 33 

Annat 55 18 73 
 

Totalt kommunen 800 179 979 

 
 
Tabell 3.11 Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal tillbud 2019 
Orsak Kvinnor  Män Totalt 
    
Tekniska brister 45 13 58 

Brister i underhåll och service 60 15 75 

Brister i arbetsinstruktioner 29 2 31 
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Brister i arbetsorganisation 104 15 119 
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4 Kompetensförsörjning och kompetensutveckling 
Definition: Kompetensförsörjning 
Kompetensförsörjning är en process för att på både kort och lång sikt säkerställa att verksamheten har 
den kompetens som krävs för att fullgöra sina uppdrag. Kompetensförsörjningsprocessen innebär att med 
rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare och därigenom 
skapa förutsättningar för att verksamheten ska klara sina mål. 
 
Definition: Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är aktiviteter för att ge medarbetare och grupper kompetens att klara nuvarande 
eller framtida arbetsuppgifter. Dessa aktiviteter kan vara kurser och utbildningar likväl som kollegialt 
erfarenhetsutbyte eller att man lär sig saker genom att utföra sina arbetsuppgifter. 
 
4.1 Framtida kompetensförsörjning 
Stora pensionsavgångar och demografiska förändringar är något som Borås Stad, liksom andra kommuner, 
har att brottas med. Konkurrensen om arbetskraften är hård och kommer med all sannolikhet att bli 
hårdare under de närmsta åren. Befolkningsutvecklingen i Borås under perioden 2018-2026 utmärks av en 
ökning av både gruppen barn och gruppen äldre. Barn och unga i åldrarna 6-19 år ökar under perioden 
med 16 procent. Bland dessa ökar ungdomar i gymnasieåldern (17-19 år) allra mest med 23 procent. Äldre 
över 80 år ökar med drygt 24 procent. Under samma period ökar befolkningen i arbetsför ålder (20-67 år) 
med 8 procent. Att den procentuella ökningen är större i de grupper som till stor utsträckning nyttjar de 
kommunala välfärdstjänsterna (0-19 år samt 80 år och äldre) än gruppen i arbetsför ålder (20-67 år) skapar 
utmaningar gällande den framtida kompetensförsörjningen.  
 
För att ha ett gemensamt och strukturerat sätt att arbeta med strategisk kompetensförsörjning har en 
arbetsgrupp arbetat fram ett underlag för förvaltningarnas kompetensförsörjningsarbete, vilket kommer 
att implementeras under 2020. Arbetet med att trygga den framtida kompetensförsörjningen i Borås Stad 
sker på flera fronter, bl.a. är det av dessa skäl viktigt att minska ohälsan. 2019-2021 pågår projektet ”Frisk 
organisation” med syfte att arbeta med organisatoriska faktorer bakom ohälsa och sjuktal. Sänkta sjuktal 
kommer i sin tur att leda till fler medarbetare i arbete, vilket också blir en del av organisationens 
kompetensförsörjning. Att genom digitalisering utveckla verksamheten är ytterligare en strategi. Det 
behövs också nya sätt att tänka kring hur befintlig kompetens kan användas på bästa sätt.  
 
Arbetet med stadens KAL-grupper (Kompetens- och personalförsörjning, Arbetsvillkor och 
Lönebildning) för socialsekreterare och medarbetare inom hälso- och sjukvårdsverksamhet har följts upp 
under året. Borås Stad har bland annat ingått ett avtal med Hälsohögskolan i Jönköping gällande 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för arbetsterapeutstudenter samt en utökad tillämpning av 
studentmedarbetaravtalet. Införandet av så kallade HSV-dagar där legitimerad personal träffas över 
förvaltningsgränserna för gemensam kompetensutveckling har lyfts fram som något positivt. 
 
Arbetet med stadens arbetsgivarvarumärke är en viktig del av kompetensförsörjningen. Det syftar till att 
på ett enhetligt, tydligt och attraktivt sätt kommunicera Borås Stad som arbetsgivare och paketera det 
erbjudande vi som arbetsgivare har till både framtida och nuvarande medarbetare. Ett inslag i detta arbete 
är en gemensam grafisk profil för Borås Stad som skapar igenkänning och tydlighet. Kanaler för att 
kommunicera vårt arbetsgivarvarumärke är bland annat personliga kontakter, tryckt media, internet och 
sociala medier samt närvaro på arbetsmarknadsdagar. Borås Stad har bland annat medverkat på STARK-
dagen på Högskolan i Borås och på flera mässor både i Borås och i Göteborg.  
 
Ytterligare aktiviteter inom detta område som har genomförts under året har varit att engagera nya 
yrkesambassadörer, omarbeta arbetsgivarvarumärkesmaterialet, uppdatera karriärsidorna på boras.se samt 
att implementera riktlinjer för platsannonser. Under året har också Borås Stad utsetts till Karriärföretag 
2020 samt fått utmärkelsen ”Årets Kommun” av employer brandingföretaget Universum. 
Grundskoleförvaltningen och Vård- och äldreomsorgsförvaltningen har, för att möta framtidens 
rekryteringsbehov, arbetat med att rekrytera lärare, undersköterskor samt vårdbiträden från andra länder, 
till exempel Finland och Spanien där det finns ett överskott av kompetens i de yrken där Borås Stad har 
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rekryteringsbehov. Det har skett i samarbete med organisationen Nordjobb samt Eures, en del av 
Arbetsförmedlingen som hjälper arbetsgivare att rekrytera från europeiska länder.  
 
4.2 Personalförsörjning ”De fem uppdragen” 
Utifrån att Borås Stad behöver utmana traditionella arbetssätt och ha en beredskap för att möta 
omfattande förändringar, inte minst med anledning av den demografiska utvecklingen, så lyfte den 
personalekonomiska redovisningen fram sex uppdrag till nämnderna för 2018-2019. Det handlade om hur 
nämnderna 

 motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 
 motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid.  
 organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron. 
 genom digitalisering kan frigöra värdeskapande tid. 
 kan öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande. 
 och hur Kommunstyrelsen tar sitt strategiska ansvar för kompetensförsörjningsprocessen som 

innebär att med rätt strategisk inriktning attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare 
och därigenom skapa förutsättningar för att verksamheterna ska klara sina mål.  

 
Under året har det startat fem grupper bestående av personer från Borås Stads centrala personalavdelning 
samt HR-representanter från förvaltningarna. Omvärldsbevakning, kollektivavtals- och förmånsfrågor 
samt facklig och politisk förankring sköts i första hand av Personal och förhandling medan 
verksamhetsförankring sköts av förvaltningarnas HR. Det sjätte uppdraget från personalekonomisk 
redovisning utgör grunden för att detta arbete har satts igång. Den förväntade nyttan med arbetet är att 
med gemensamma krafter hitta nya sätt att klara välfärdsuppdraget. Det innebär att målet är att både vara 
”ett steg före” d.v.s. att ha ett strategiskt fokus samt att vara ”här och nu” d.v.s. att ta fram konkreta och 
relativt snabbt genomförbara ideér.  
 
Här följer en kort sammanfattning från de olika arbetsgrupperna:  
 
Motiverar äldre medarbetare att vilja vara kvar efter 65 
Valet att lämna eller stanna kvar i arbetslivet innebär en komplex beslutssituation där flera faktorer spelar 
in. Individen fattar sitt beslut efter att, mer eller mindre medvetet, ha tagit ställning till 
fyra huvudområden: arbetsmiljöns hälsoeffekter, privatekonomi, stöd och gemenskap samt utförande av 
uppgift. Genom att utgå från det som påverkar beslutet har ett antal idéer tagits fram som ska analyseras 
och värderas. 
 
Motiverar deltidstjänstgörande att arbeta heltid 
Utifrån heltidsbeslutet har arbetsgruppen gjort en analys av hur det ser ut med partiella tjänstledigheter för 
medarbetare som inte valt att arbeta heltid. Resultatet visade att det är mest inom kontaktnära yrken som 
medarbetare valt att begära partiell tjänstledighet. 
 
Organiserar verksamheten för att minska sjukfrånvaron 
Gruppen har fokuserat på tre huvudspår: arbetsförmåga, anpassning och rehabilitering. Utifrån en 
nulägesbild av Borås Stads riktlinjer, rutiner och verktyg för området har gruppens arbete fokuserat på vad 
som försvårar tillämpningen och diskuterat förslag och idéer som skulle kunna minska gapet mellan teori 
och praktik.  
 
Genom digitalisering frigöra värdeskapande tid 
Behov finns av ett kompetensförsörjningsverktyg för kompetenskartläggning samt webbaserade 
internutbildningar. Arbetsgruppen har studerat vad jämförbara kommuner använder för 
kompetensförsörjningsverktyg och tagit fram ett förslag till prioriteringsordning för kompetensstrategens 
kommande arbete. 
 
Öka anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande 
Arbetsgruppen har i arbetet kring ökad anställningsbarhet inkluderat personer som står till 
arbetsmarknadens förfogande men även redan anställda medarbetare. En kartläggning har gjorts av det 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2020

 B 1463

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2019 KOMPETENSFÖRSÖRJNING OCH 
KOMPETENSUTVECKLING  

 

 47 

arbete som sker idag för att öka anställningsbarheten. Ett exempel är integrationsmodellen som ger 
personer möjlighet via en tre-stegsmodell att utbilda sig till ett bristyrke.  
 
 
4.3 Centrala utbildningar och kurser 
En stor del av stadens kompetensutvecklingsinsatser sker på respektive förvaltning i egen regi. Det rör sig 
om exempelvis introduktionsutbildningar för nyanställda och andra verksamhetsspecifika 
utbildningsinsatser.  
 
Stadsledningskansliet arrangerar ett antal utbildningar som riktar sig till hela organisationen. Under 2019 
genomfördes utbildningar i bland annat kompetensbaserad rekrytering, att leda utan att vara chef och 
riskbruk, missbruk och beroende. Centrala utbildningar riktade till specifika grupper som återfinns på flera 
olika förvaltningar har också genomförts. Exempel på sådana är kurser för ekonomer och 
hälsoinspiratörer samt utbildningen motiverande samtal. 
 
Med stöd av pengar från omställningsfonden TLO-KL har olika insatser gjorts för medarbetare som 
berörs av förändringsprocess vid avveckling, återgång efter rehabilitering till annan anställning samt till 
grupper som behöver tillskott av kompetens för att klara anställningskraven inom bristyrken. 2019 har 
medel från fonden använts till bland annat validering till kock, barnskötare, stödassistenter och 
badmästare. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har fått kompetensutveckling i psykisk ohälsa. 
Medel har också använts till utbildning i svåra samtal och excel. 
 
4.4 Chef- och ledarutveckling 
Systematiskt chefsutvecklingsprogram 
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett omfat-
tande utbildningsprogram tagits fram. Samtliga utbildningar som ryms i programmet finansieras centralt. 
Programmet riktar sig till samtliga chefer, och för en förstagångschef sprids utbildningsinsatserna över tre 
till fyra år. Bland annat ingår utbildning i arbetsrätt, arbetsmiljö och lönesättning. Även Borås Stads interna 
chefsutbildning, ”Chef- och ledarskap i praktiken”, som omfattar nio dagar och är obligatorisk för 
samtliga chefer på samtliga nivåer oavsett chefserfarenhet, ingår i programmet. 
 
Framtidens chef 
Borås Stad arbetar systematiskt med att rekrytera chefer från de egna leden. Detta arbete bidrar till 
organisationens chefsförsörjning och skapar goda karriärmöjligheter. 
 
Under 2019 genomgick sju personer det interna chefsrekryteringsprogrammet Framtidens chef. 
Programmet omfattar cirka 25 dagar spridda över ett år och syftar till att förbereda de utvalda 
kandidaterna inför en ny roll som chef.  
 
4.5 Fritidsstudier 
58 personer har enligt uppgift från förvaltningarna beviljats fritidsstudiebidrag under året. Exempel där 
bidrag beviljats är för kompletterande utbildning för skolkuratorer där 13 kvinnor och 10 män har haft 
möjlighet att studera på del av arbetstid (KAL-beslut). Fritidsstudier har även innefattat 
yrkeslärarlegitimation, didaktikutbildning, fysik, vård- och omsorgsadministration, masterutbildning i 
pedagogik och behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare. Även vidareutbildning till arbetsterapeut, 
utbildning till stödpedagog och kompletterande socionomutbildning. 
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Definitioner 
 
Anställd Fysisk person med en eller flera anställningar i kommunen. Personen räknas 

endast en gång oavsett antal anställningar. 
 
Anställning En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar. 
 
Anställningsform Anställningsformen bestäms utifrån den anställningsform som gäller för 

grundanställningen. De anställda fördelas på anställningsformerna:  
- tillsvidareanställd = person anställd utan tidsbegränsning 
- visstidsanställd = person anställd för begränsad tid. Hit räknas exem-

pelvis projektanställda och vikarier. 
 
Extern personal- Andel tillsvidareanställda som slutat sin anställning i kommunen under 
omsättning året i procent av totalt antal tillsvidareanställda. 
  
Fyllnadstid Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det 

arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning. 
 
Medianlön Den mittersta lönen av det antal som ingår. Samtliga löner är omräknade till 

heltidslöner. Ersättning för över-, mer- och beredskapstid ingår inte. 
 
Nettoarbetstid Den del av överenskommen arbetstid som har utförts efter avdrag för olika 

typer av frånvaro. Över- och mertid ingår inte. 
 
Personalgrupp Utgår från klassificeringssystemet AID för kommuner och landsting. 
 Systemet är uppbyggt av cirka 120 så kallade etiketter. När dessa slås 

samman på olika nivåer bildas huvudgrupper (8 stycken) och personal-
grupper (30 stycken). 

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

arbetsgivaravgift enligt avtal. 
 
Sjukfall Antal tillfällen anställda har varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Oavsett om 

den anställde varit sjuk 1 eller 300 dagar i följd räknas det som ett sjukfall. 
 
Totalt arbetad tid Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid. Se också figur på sidan 11. 
 
Årsarbete Ett årsarbete motsvarar 1 700 h/år, vilket motsvarar 38,5 h/vecka under 44 

veckor. De 44 arbetsveckorna erhålls genom att årets 52 veckor minskas 
med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar. 

 
Överenskommen  Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Kan även 
arbetstid   kallas avtalad tid eller kontrakterad tid.  
 
Övertid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställ-

ning. 
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Definitioner 
 
Anställd Fysisk person med en eller flera anställningar i kommunen. Personen räknas 

endast en gång oavsett antal anställningar. 
 
Anställning En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar. 
 
Anställningsform Anställningsformen bestäms utifrån den anställningsform som gäller för 

grundanställningen. De anställda fördelas på anställningsformerna:  
- tillsvidareanställd = person anställd utan tidsbegränsning 
- visstidsanställd = person anställd för begränsad tid. Hit räknas exem-

pelvis projektanställda och vikarier. 
 
Extern personal- Andel tillsvidareanställda som slutat sin anställning i kommunen under 
omsättning året i procent av totalt antal tillsvidareanställda. 
  
Fyllnadstid Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det 

arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning. 
 
Medianlön Den mittersta lönen av det antal som ingår. Samtliga löner är omräknade till 

heltidslöner. Ersättning för över-, mer- och beredskapstid ingår inte. 
 
Nettoarbetstid Den del av överenskommen arbetstid som har utförts efter avdrag för olika 

typer av frånvaro. Över- och mertid ingår inte. 
 
Personalgrupp Utgår från klassificeringssystemet AID för kommuner och landsting. 
 Systemet är uppbyggt av cirka 120 så kallade etiketter. När dessa slås 

samman på olika nivåer bildas huvudgrupper (8 stycken) och personal-
grupper (30 stycken). 

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

arbetsgivaravgift enligt avtal. 
 
Sjukfall Antal tillfällen anställda har varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Oavsett om 

den anställde varit sjuk 1 eller 300 dagar i följd räknas det som ett sjukfall. 
 
Totalt arbetad tid Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid. Se också figur på sidan 11. 
 
Årsarbete Ett årsarbete motsvarar 1 700 h/år, vilket motsvarar 38,5 h/vecka under 44 

veckor. De 44 arbetsveckorna erhålls genom att årets 52 veckor minskas 
med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar. 

 
Överenskommen  Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Kan även 
arbetstid   kallas avtalad tid eller kontrakterad tid.  
 
Övertid Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställ-

ning. 
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PF1 Tilläggsförslag, Kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-14 
Personalekonomisk redovisning 2019 
 
Vänsterpartiet ser med oro på den bristande jämställdhet som fortfarande råder på svensk 
arbetsmarknad. Det är därför glädjande att Borås Stads personalekonomiska redovisning för 
2019 har ett tydligt jämställdhetsperspektiv och att ”arbeta för en jämställd arbetsgivarpolitik” 
är ett nytt uppdrag för nämnderna 2020.  

Ett område där bristande jämställdhet visar sig tydligt i den personalekonomiska 
redovisningen är i redovisningen av sjuktal. Framför allt inom vård- och omsorgsyrkena där 
det arbetar många kvinnor är sjuktalen höga, särskilt bland kvinnor över 50 år. Vänsterpartiet 
har tidigare föreslagit förkortad arbetstid för undersköterskor över 60 år. Rätt till heltid är 
positiv först då arbetsvillkoren är sådana att alla orkar arbeta heltid och inte själva tvingas 
bekosta sin arbetstidsförkortning. Med tanke på att sjuktalen fortfarande är höga i många 
personalgrupper är det angeläget att se över hur arbetstidens läng och förläggning påverkar 
hälsan hos medarbetarna. Vänsterpartiet förslår därför att Kommunstyrelsen lägger till 
följande uppdrag i skrivelsen till Kommunfulläktige: 

- att Kommunstyrelsen utreder olika arbetstidsmodeller som kan minska sjuktalen i 
förvaltningar eller yrkesgrupper där sjuktalen idag är höga. 

- att minst ett sådant försök påbörjas under 2020. 

 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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PF1 Tilläggsförslag, Kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-14 
Personalekonomisk redovisning 2019 
 
Vänsterpartiet ser med oro på den bristande jämställdhet som fortfarande råder på svensk 
arbetsmarknad. Det är därför glädjande att Borås Stads personalekonomiska redovisning för 
2019 har ett tydligt jämställdhetsperspektiv och att ”arbeta för en jämställd arbetsgivarpolitik” 
är ett nytt uppdrag för nämnderna 2020.  

Ett område där bristande jämställdhet visar sig tydligt i den personalekonomiska 
redovisningen är i redovisningen av sjuktal. Framför allt inom vård- och omsorgsyrkena där 
det arbetar många kvinnor är sjuktalen höga, särskilt bland kvinnor över 50 år. Vänsterpartiet 
har tidigare föreslagit förkortad arbetstid för undersköterskor över 60 år. Rätt till heltid är 
positiv först då arbetsvillkoren är sådana att alla orkar arbeta heltid och inte själva tvingas 
bekosta sin arbetstidsförkortning. Med tanke på att sjuktalen fortfarande är höga i många 
personalgrupper är det angeläget att se över hur arbetstidens läng och förläggning påverkar 
hälsan hos medarbetarna. Vänsterpartiet förslår därför att Kommunstyrelsen lägger till 
följande uppdrag i skrivelsen till Kommunfulläktige: 

- att Kommunstyrelsen utreder olika arbetstidsmodeller som kan minska sjuktalen i 
förvaltningar eller yrkesgrupper där sjuktalen idag är höga. 

- att minst ett sådant försök påbörjas under 2020. 

 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 

 

PF1 Protokollsanteckning, Kommunstyrelsens sammanträde 2020-04-14 
Personalekonomisk redovisning 2019 
 
Vänsterpartiet ser med oro på den bristande jämställdhet som fortfarande råder på svensk 
arbetsmarknad. Det är därför glädjande att Borås Stads personalekonomiska redovisning för 
2019 har ett tydligt jämställdhetsperspektiv och att ”arbeta för en jämställd arbetsgivarpolitik” 
är ett nytt uppdrag för nämnderna 2020. Det är angeläget att nämnderna i detta arbete tar sig 
an alla de nio punkter som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har lyft fram för en 
jämställd arbetsgivarpolitik: 

1. Arbetstid: Heltidsarbete ska vara norm. 
2. Föräldraledighet: Ett jämställt uttag av föräldraledigheten är avgörande för ett 

jämställt arbetsliv. 
3. Sjukfrånvaro: Kvinnors sjukfrånvaro ska minska. 
4. Lön: Det ska vara lika lön för lika arbete och osakliga löneskillnader ska försvinna. 
5. Lönespridning: Lönespridningen i kvinnodominerade yrken ska öka. 
6. Chefer: Det ska vara jämställt på högsta toppen. 
7. Yrkesval: Föreställningar om kön ska inte begränsa studie- och yrkesval. 
8. Karriärvägar: Fler utvecklingsvägar ska skapas inom välfärden. 
9. Arbetsmiljö: Trakasserier, kränkande särbehandling eller könsrelaterat våld i 

arbetslivet ska inte förekomma. 

Vänsterpartiet ser fram emot att ta del av nämndernas arbete med samtliga ovanstående 
punkter. 

Ett område där bristande jämställdhet visar sig tydligt i den personalekonomiska 
redovisningen är i redovisningen av sjuktal. Framför allt inom vård- och omsorgsyrkena där 
det arbetar många kvinnor är sjuktalen höga, särskilt bland kvinnor över 50 år. Vänsterpartiet 
har tidigare föreslagit förkortad arbetstid för undersköterskor över 60 år. Rätt till heltid är 
positiv först då arbetsvillkoren är sådana att alla orkar arbeta heltid och inte själva tvingas 
bekosta sin arbetstidsförkortning. Med tanke på att sjuktalen fortfarande är höga i många 
personalgrupper är det angeläget att se över hur arbetstidens läng och förläggning påverkar 
hälsan hos medarbetarna. Vänsterpartiet har därför föreslagit att Kommunstyrelsen under 
2020 tittar på olika arbetstidsmodeller som kan minska sjuktalen i förvaltningar eller 
yrkesgrupper där sjuktalen idag är höga. 

 
För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 
Ida Legnemark och Stefan Lindborg 
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 Kommunfullmäktige 

 

Stöd till Borås näringsliv 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Godkänna vidtagna åtgärder gällande elevluncher från 30 mars 2020 samt 
bevilja Kommunstyrelsen ett utökat kommunbidrag med 15 000 000 kronor för 
finansiering av elevluncher. 

Vidare föreslås Kommunfullmäktige besluta att: 
Ingen årlig avgift för kontroll av livsmedelsverksamheter tas ut av företag i 
Borås Stad för år 2020.  

Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i 
Borås Stad för år 2020.  

Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås 
Stad för uteservering och torghandel för år 2020.             

Ärendet i sin helhet 
Borås Stads näringsliv är drabbat av effekterna av Coronapandemin och Covid-
19. Borås Stad får många samtal från företag som upplever stora problem. 
Regering och riksdag har sjösatt ett antal åtgärder för att mildra krisen, men fler 
insatser behövs.  

Kommuner runtom i landet behöver agera för att näringslivet ska kunna klara 
den kris Sverige nu går igenom. 

Elever har erbjudits elevluncher med start måndag den 30 mars 2020. Borås 
gymnasieelever erbjuds lunch för avhämtning via någon av de restauranger i 
kommunen som anslutit sig till en ny tjänst; tillsammans med företaget Optidev 
har Borås Stads tagit fram en lösning som innebär att varje enskild 
gymnasieelev dagligen får en QR-kod sänd till sin privata telefon som sedan 
kostnadsfritt kan omsättas i en näringsrik 75-kronorslunch. Restaurangerna 
ansluter sig till systemet via en e-postadress administrerad av Borås Stad. 
Tjänsten kommer att gälla så länge undervisningen sker på distans, och som 
längst till skolavslutningen. Kostnaden för detta beräknas till 15 miljoner 
kronor. 

Utöver dessa åtgärder föreslås även Kommunfullmäktige besluta att ingen årlig 
avgift för kontroll av livsmedelsverksamheter tas ut av företag i Borås Stad för 
år 2020, ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av 

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

företag i Borås Stad för år 2020 samt ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser 
och torgplatser tas ut av företag i Borås Stad för uteservering och torghandel 
för år 2020. Kostnaden för detta beräknas till 7 miljoner kronor och kommer 
kompenseras till Miljö- och konsumentnämnden samt Tekniska Nämnden vid 
ett senare tillfälle. 

 

Borås Stad har även genomfört andra insatser för att stödja näringslivet i Borås: 

- Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2020-03-
31, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för 
oklarheter. 

- Borås Stad har från 2020-03-30 och tills vidare att tillämpa 
betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder. (De kommunala 
bolagen omfattas för närvarande inte av förlängd betaltid eller 15 dagars 
betalning till leverantörer) 

- Borås energi och miljö beviljar på kunds begäran förlängt anstånd på 
fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och 
fjärrvärme. Borås energi och miljö förlänger på kunds begäran 
intervaller för hämtning av sopor och avfall. 

- AB Bostäder förlänger på kunds begäran betalningstider för hyra i 
lokaler för företag. 

- Uteserveringar har kunnat öppna efter att serveringstillstånd 
snabbehandlats. 

- Fyra timmars fri parkering i p-huset Vulcanus vid Österlånggatan, plus 
30 minuters fri parkering på 15-minutersparkeringar i centrum. 
Skyltning gäller.  

- Utöver detta utökar Borås Stad sitt stöd via Näringslivets servicecenter, 
där lokala och regionala näringsidkare kan få råd, stöd och svar på 
frågor som omfattar lokala, regionala och nationella stödinsatser och 
problem som kan uppstå i verksamheten på grund av den pågående 
krisen.          

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 
   Ekonomichef 



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2020

 B 1469

Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

företag i Borås Stad för år 2020 samt ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser 
och torgplatser tas ut av företag i Borås Stad för uteservering och torghandel 
för år 2020. Kostnaden för detta beräknas till 7 miljoner kronor och kommer 
kompenseras till Miljö- och konsumentnämnden samt Tekniska Nämnden vid 
ett senare tillfälle. 

 

Borås Stad har även genomfört andra insatser för att stödja näringslivet i Borås: 

- Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2020-03-
31, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för 
oklarheter. 

- Borås Stad har från 2020-03-30 och tills vidare att tillämpa 
betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder. (De kommunala 
bolagen omfattas för närvarande inte av förlängd betaltid eller 15 dagars 
betalning till leverantörer) 

- Borås energi och miljö beviljar på kunds begäran förlängt anstånd på 
fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, sophantering, elnät och 
fjärrvärme. Borås energi och miljö förlänger på kunds begäran 
intervaller för hämtning av sopor och avfall. 

- AB Bostäder förlänger på kunds begäran betalningstider för hyra i 
lokaler för företag. 

- Uteserveringar har kunnat öppna efter att serveringstillstånd 
snabbehandlats. 

- Fyra timmars fri parkering i p-huset Vulcanus vid Österlånggatan, plus 
30 minuters fri parkering på 15-minutersparkeringar i centrum. 
Skyltning gäller.  

- Utöver detta utökar Borås Stad sitt stöd via Näringslivets servicecenter, 
där lokala och regionala näringsidkare kan få råd, stöd och svar på 
frågor som omfattar lokala, regionala och nationella stödinsatser och 
problem som kan uppstå i verksamheten på grund av den pågående 
krisen.          

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 
   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2020-04-29

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00152 1.1.1.4

Kommunfullmäktige 

Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i 
Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2020 till Centerpartiet i Borås kan utbetalas     

Sammanfattning  
Centerpartiet i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2019 
har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad        

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås

Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Kommunchef 

Nr 29
Redovisning av kommunalt partistöd för  
Centerpartiet i Borås
2020-04-29 Dnr

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2020

 B 1471



kommunfullmäktiges handlingar  |  29 april 2020

B 1472

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2020-04-29

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00120 1.1.1.4

Kommunfullmäktige 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Sverigedemokraterna Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2020 till Sverigedemokraterna Borås kan utbetalas

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2019 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad          

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna Borås

Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Kommunchef 
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Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2020-04-29

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00120 1.1.1.4

Kommunfullmäktige 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Sverigedemokraterna Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2020 till Sverigedemokraterna Borås kan utbetalas

Sammanfattning 
Sverigedemokraterna Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2019 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad          

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna Borås

Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Kommunchef 

Nr 30
Redovisning av kommunalt partistöd för 
Sverigedemokraterna Borås
2020-04-29 Dnr KS 2020-00120 1.1.1.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2020-04-29

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00077 1.1.1.4

Kommunfullmäktige 

Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i 
Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2020 till Moderaterna i Borås kan utbetalas

Sammanfattning  
Moderaterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2019 har 
använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad          

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Moderaterna i Borås

Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Kommunchef 

Nr 31
Redovisning av kommunalt partistöd för  
Moderaterna i Borås
2020-04-29 Dnr KS 2020-00077 1.1.1.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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 B 1479Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2020-04-29

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00164 1.1.1.4

Kommunfullmäktige 

Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna 
Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2020 till Liberalerna Borås kan utbetalas

Sammanfattning  
Liberalerna Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2019 har 
använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad          

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Liberalerna Borås

Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Kommunchef 

Nr 32
Redovisning av kommunalt partistöd för  
Liberalerna Borås
2020-04-29 Dnr KS 2020-00164 1.1.1.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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 B 1483Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2020-04-29

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00171 1.1.1.4

Kommunfullmäktige 

Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de 
Gröna i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2020 till Miljöpartiet de Gröna i Borås kan utbetalas

Sammanfattning  
Miljöpartiet de Gröna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2019 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad          

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Miljöpartiet de Gröna i Borås

Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Kommunchef 

Nr 33
Redovisning av kommunalt partistöd för  
Miljöpartiet de Gröna i Borås
2020-04-29 Dnr KS 2020-00171 1.1.1.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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B 1486

Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(1)

Datum
2020-04-29

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00179 1.1.1.4

Kommunfullmäktige 

Redovisning av kommunalt partistöd för Vänsterpartiet 
i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2020 till Vänsterpartiet i Borås kan utbetalas

Sammanfattning 
Vänsterpartiet i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2019 
har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad          

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Vänsterpartiet i Borås

Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Kommunchef

Nr 34
Redovisning av kommunalt partistöd  
för Vänsterpartiet i Borås
2020-04-29 Dnr KS 2020-00179 1.1.1.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen
Postadress
501 80 Borås

Besöksadress
Kungsgatan 55

Hemsida
boras.se

E-post Telefon
033-35 70 00 vxl

Carl Morberg
Handläggare
033 358429

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE
Sida
1(2)

Datum
2020-04-29

Instans
Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00283 1.1.1.4

Kommunfullmäktige 

Redovisning av kommunalt partistöd för 
Kristdemokraterna i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunalt partistöd 2020 till Kristdemokraterna i Borås kan utbetalas

Sammanfattning  
Kristdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 
2019 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad          

Beslutsunderlag 
1. Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås

Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 
Stadsdirektör

Nr 35
Redovisning av kommunalt partistöd för 
Kristdemokraterna i Borås
2020-04-29 Dnr KS 2020-00283 1.1.1.4

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Lisette Elander 
Handläggare 
033 357036 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-04-29 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Rapportering av ej verkställda gynnande 
biståndsbeslut t.o.m. 31 december 2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Rapporterna läggs till handlingarna.        
 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
     

Sammanfattning  
 Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 
omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 
 
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade.                

Ärendet i sin helhet 
Till IVO och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 
som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala 

Nr 36
Enkäter gällande rapportering av ej verkställda  
gynnande biståndsbeslut år 2019
2020-04-29 Dnr KS 2019-00449 3.7.2.25

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 
 
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade. 
 
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 
om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 
IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 
över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 
av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 
 
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 
kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 
sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO. 
  
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 
period.         
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omsorgsnämnden skall rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För varje beslut ska anges 
tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen för 
dröjsmålet. Personen ska vara identifierbar. Rapportering ska ske en gång per 
kvartal. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare 
verkställs, ska nämnden anmäla detta till IVO och Stadsrevisionen. 
 
Till Kommunfullmäktige ska Arbetslivsnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut enligt 
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive 
beslut. I rapporten ska anges vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur 
lång tid som förflutit från dagen för respektive beslut. Uppgifterna i rapporten 
ska vara avidentifierade. 
 
Som en yttersta konsekvens av lagändringen kan IVO ansöka hos Länsrätten 
om att den dömer ut särskild avgift till kommun som inte inom skälig tid 
tillhandahåller bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL eller 9 § LSS. 
IVO har kommit överens om att rapporteringen ska göras på ett enhetligt sätt 
över landet, genom e-socialtjänst. Det är ett webbaserat system för rapportering 
av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 
 
Kommunen har till IVO anmält en huvudrapportör som fungerar som 
kontaktperson gentemot IVO och sköter nyanmälan och ändringar av 
rapportörer. Det har också utsetts en rapportör per berörd förvaltning som 
sköter själva inrapporteringen av ej verkställda beslut till IVO. 
  
För att kunna följa ej verkställda beslut presenteras en graf över en längre 
period.         
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Stadsledningskansliet 
 

 
 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § 
LSS t.o.m. den 31 december 2019 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 december 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 664 M 

  X Daglig verksamhet 587 M 

  X Daglig verksamhet 585 K 

  X Daglig verksamhet 1666 M 

  X Daglig verksamhet 424 M 

  X Daglig verksamhet 407 M 

  X Daglig verksamhet 441 K 

  X Daglig verksamhet 410 K 

  X Daglig verksamhet 861 M 

  X Daglig verksamhet 258 M 

  X Daglig verksamhet 218 K 

  X Daglig verksamhet 299 M 

  X Daglig verksamhet 468 M 

  X Daglig verksamhet 161 M 

  X Daglig verksamhet 512 M 

  X Daglig verksamhet 187 K 

  X Daglig verksamhet 157 M 

  X Daglig verksamhet 125 M 

  X Daglig verksamhet 168 M 

  X Daglig verksamhet 166 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 94 M 
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Kvalitet och utveckling 
Lisette Elander 
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Stadsledningskansliet 
 

 
 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § 
LSS t.o.m. den 31 december 2019 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 december 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 664 M 

  X Daglig verksamhet 587 M 

  X Daglig verksamhet 585 K 

  X Daglig verksamhet 1666 M 

  X Daglig verksamhet 424 M 

  X Daglig verksamhet 407 M 

  X Daglig verksamhet 441 K 

  X Daglig verksamhet 410 K 

  X Daglig verksamhet 861 M 

  X Daglig verksamhet 258 M 

  X Daglig verksamhet 218 K 

  X Daglig verksamhet 299 M 

  X Daglig verksamhet 468 M 

  X Daglig verksamhet 161 M 

  X Daglig verksamhet 512 M 

  X Daglig verksamhet 187 K 

  X Daglig verksamhet 157 M 

  X Daglig verksamhet 125 M 

  X Daglig verksamhet 168 M 

  X Daglig verksamhet 166 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Daglig verksamhet 94 M 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 december 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

  X Daglig verksamhet 167 K 

  X Ledsagning 609 
 

M 
 

  X Ledsagning 171 K 

  X Ledsagning 133 M 

  X Kontaktperson 467 M 

  X Kontaktperson 377 M 

  X Kontaktperson 369 M 

  X Kontaktperson 456 K 

  X Kontaktperson 412 M 

  X Kontaktperson 221 M 

  X Kontaktperson 307 M 

  X Kontaktperson 213 M 

  X Kontaktperson 201 K 

  X Kontaktperson 122 K 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

2052 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

1426 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

937 K 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

966 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

838 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

690 K 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

500 K 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

418 M 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

396 K 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

403 M 

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

397 M 

4(3) 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 december 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

111 K 

  X Bostad med särskild 
service för barn 

386 M 

  X Korttidsvistelse 462 M 

  X Avlösarservice 188 K 

  X Avlösarservice 92 K 

  X Avlösarservice 111 M 

  X Avlösarservice 103 M 

  X Avlösarservice 133 M 

  X Korttidstillsyn 133 M 

  X Korttidstillsyn 334 M 

  X Korttidstillsyn 133 M 

  X Personlig assistans 309 K 

 

Analys 

Sociala omsorgsnämnden 
 
Daglig verksamhet enligt LSS 
Vid utgången av fjärde kvartalet 2019 rapporterades tjugotvå beslut om daglig 
verksamhet som ej verkställda. Sju av dessa beslut har dock verkställts under 
rapporteringsperioden. 
 
Elva av de ej verkställda besluten är uppehåll i en pågående verkställighet utifrån 
sjukdom eller andra personliga skäl hos brukaren. Resterande beslut har ej kunnat 
verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas, att brukaren har tackat nej till 
föreslagen plats eller att brukaren ej gått att komma i kontakt med. 
 
Ledsagning enligt LSS 
Det rapporterades tre beslut om ledsagning som ej verkställda vid utgången av fjärde 
kvartalet 2019. Ett av besluten har dock verkställts under rapporteringsperioden. I de 
resterande ärendena har de enskilda tackat nej till föreslagen ledsagare. 
 
 
Kontaktperson enligt LSS 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § LSS t.o.m. den 31 december 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

  X Bostad med särskild 
service för vuxna 

111 K 

  X Bostad med särskild 
service för barn 

386 M 

  X Korttidsvistelse 462 M 

  X Avlösarservice 188 K 

  X Avlösarservice 92 K 

  X Avlösarservice 111 M 

  X Avlösarservice 103 M 

  X Avlösarservice 133 M 

  X Korttidstillsyn 133 M 

  X Korttidstillsyn 334 M 

  X Korttidstillsyn 133 M 

  X Personlig assistans 309 K 

 

Analys 

Sociala omsorgsnämnden 
 
Daglig verksamhet enligt LSS 
Vid utgången av fjärde kvartalet 2019 rapporterades tjugotvå beslut om daglig 
verksamhet som ej verkställda. Sju av dessa beslut har dock verkställts under 
rapporteringsperioden. 
 
Elva av de ej verkställda besluten är uppehåll i en pågående verkställighet utifrån 
sjukdom eller andra personliga skäl hos brukaren. Resterande beslut har ej kunnat 
verkställas då lämplig plats inte kunnat erbjudas, att brukaren har tackat nej till 
föreslagen plats eller att brukaren ej gått att komma i kontakt med. 
 
Ledsagning enligt LSS 
Det rapporterades tre beslut om ledsagning som ej verkställda vid utgången av fjärde 
kvartalet 2019. Ett av besluten har dock verkställts under rapporteringsperioden. I de 
resterande ärendena har de enskilda tackat nej till föreslagen ledsagare. 
 
 
Kontaktperson enligt LSS 
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När det gäller beslut om kontaktperson enligt LSS rapporterades tio beslut som ej 
verkställda. Fyra av besluten har dock verkställts under rapporteringsperioden. Sex av 
de resterande besluten är uppehåll i en pågående verkställighet och ett är ett beslut 
som ej verkställts. 
 
Svårigheten i att verkställa besluten beror på matchningen mellan brukare och 
kontaktperson, eller att den enskilde önskat få avvakta med verkställighet av beslutet. 
 
Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS 
Vid utgången av fjärde kvartalet 2019 rapporterades tolv beslut om bostad med 
särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna som ej 
verkställda. Två av besluten har dock verkställts under rapporteringsperioden. 
 
Samtliga av de ännu ej verkställda besluten beror på brist på anpassade gruppbostäder 
enligt LSS inom Borås Stad.  
 
Bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS 
Ett beslut om bostad med särskild service för barn och ungdomar rapporterades som 
ej verkställt. Dröjsmålet beror på att Borås Stad i dagsläget ej har denna typ av 
boende. Enligt nuvarande planering mellan SOF och LFF bör en bostad för barn och 
ungdomar kunna öppna under 2020. Brukaren har i avvaktan andra insatser ifrån 
sociala omsorgsförvaltningen.  
 
Korttidsvistelse enligt LSS 
När det gäller beslut om korttidsvistelse har det rapporterats om ett beslut som inte 
har verkställts. I det aktuella ärendet medför den enskildes mycket specifika 
behovsbild att insatsen endast delvis kan verkställas. 
 
Avlösarservice enligt LSS 
Vid utgången av det fjärde kvartalet rapporterades fem beslut av avlösarservice enligt 
LSS som ej verkställda. Svårigheten att verkställa besluten beror på matchningen 
mellan brukare och insats, eller att den enskilde önskat få avvakta med verkställighet 
av beslutet. 
 
Korttidstillsyn enligt LSS 
Det har rapporterats tre beslut om korttidstillsyn enligt LSS som ej verkställda under 
perioden. Anledningen till detta är att bekräftelse på verkställighet inte gått att få ifrån 
utföraren, då utföraren ej gått att nå per telefon samt nyttjar annat 
verksamhetssystem. 

 

 

 
 
 
Kvalitet och utveckling 
Lisette Elander  
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Stadsledningskansliet 
 

 
 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2019 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Arbetslivsnämden X     

      

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

 X Kontaktfamilj 95 K 

  X Kontaktfamilj 242 K 

  X Kontaktfamilj 242 M 

  X Kontaktfamilj 475 K 

  X Kontaktperson 145 K 

  X Intern öppenvård 158 K 

  X Intern öppenvård 158 K 

  X Intern öppenvård 158 M 

  X Intern öppenvård 144 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service 

567 K 

  X Bostad med särskild 
service 

498 K 

  X Bostad med särskild 
service 

536 K 

  X Hemtjänst 378 M 

      

Vård- och äldrenämnden  X Vård- och omsorgsboende 921 K 

  X Vård- och omsorgsboende 696 K 

Vård- och äldrenämnden  X Vård- och omsorgsboende 216 K 
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Kvalitet och utveckling 
Lisette Elander  
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Stadsledningskansliet 
 

 
 

 
Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 
kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2019 
 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

Arbetslivsnämden X     

      

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

 X Kontaktfamilj 95 K 

  X Kontaktfamilj 242 K 

  X Kontaktfamilj 242 M 

  X Kontaktfamilj 475 K 

  X Kontaktperson 145 K 

  X Intern öppenvård 158 K 

  X Intern öppenvård 158 K 

  X Intern öppenvård 158 M 

  X Intern öppenvård 144 M 

      

Sociala omsorgsnämnden  X Bostad med särskild 
service 

567 K 

  X Bostad med särskild 
service 

498 K 

  X Bostad med särskild 
service 

536 K 

  X Hemtjänst 378 M 

      

Vård- och äldrenämnden  X Vård- och omsorgsboende 921 K 

  X Vård- och omsorgsboende 696 K 

Vård- och äldrenämnden  X Vård- och omsorgsboende 216 K 
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

  X Vård- och omsorgsboende 208 K 

  X Vård- och omsorgsboende 178 K 

  X Vård- och omsorgsboende 130 K 

  X Vård- och omsorgsboende 124 K 

  X Vård- och omsorgsboende 124 M 

  X Vård- och omsorgsboende 117 M 

  X Vård- och omsorgsboende 110 K 

  X Vård- och omsorgsboende 94 K 

  X Hemtjänst 184 M 

Analys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Antalet ej verkställda beslut har fluktuerat under året. Första kvartalet sju ej verk-
ställda beslut, andra kvartalet två stycken, tredje kvartalet tio stycken och slutligen för 
kvartal fyra har vi nio stycken ej verkställda beslut. Det är skiftande orsaker till varför 
inte vissa beslut verkställs i tid. 
 
Kontaktfamilj 
Individ- och familjeomsorgnämnden hade vid årets slut totalt fyra ej verkställda beslut 
avseende kontaktfamilj. I tre av fallen hade man inte i tid hittat uppdragstagare som 
matchade barnens behov. Det har man nu löst och räknar med att kunna verkställa 
insatserna inom kort. 
 
Ett av besluten gällande kontaktfamilj är till ett tidigare familjehems-placerat barn, 
vilket nu övergått till en vårdnadsöverflyttning. Flera försök har gjorts för att hitta en 
lämplig kontaktfamilj, men det har av olika anledningar inte gått att hitta. Nu utreds 
en tilltänkt kontaktfamilj av Familjehemsenheten. 
 
Kontaktperson 
När det gäller kontaktperson finns det rapporterat ett fall under perioden där det 
hittills inte funnits någon lämplig person som matchar. Aktivt arbete pågår för att 
tillgodose behovet. 
 
 
 
 
Intern öppenvård  

4(2) 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

  X Vård- och omsorgsboende 208 K 

  X Vård- och omsorgsboende 178 K 

  X Vård- och omsorgsboende 130 K 

  X Vård- och omsorgsboende 124 K 

  X Vård- och omsorgsboende 124 M 

  X Vård- och omsorgsboende 117 M 

  X Vård- och omsorgsboende 110 K 

  X Vård- och omsorgsboende 94 K 

  X Hemtjänst 184 M 

Analys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Antalet ej verkställda beslut har fluktuerat under året. Första kvartalet sju ej verk-
ställda beslut, andra kvartalet två stycken, tredje kvartalet tio stycken och slutligen för 
kvartal fyra har vi nio stycken ej verkställda beslut. Det är skiftande orsaker till varför 
inte vissa beslut verkställs i tid. 
 
Kontaktfamilj 
Individ- och familjeomsorgnämnden hade vid årets slut totalt fyra ej verkställda beslut 
avseende kontaktfamilj. I tre av fallen hade man inte i tid hittat uppdragstagare som 
matchade barnens behov. Det har man nu löst och räknar med att kunna verkställa 
insatserna inom kort. 
 
Ett av besluten gällande kontaktfamilj är till ett tidigare familjehems-placerat barn, 
vilket nu övergått till en vårdnadsöverflyttning. Flera försök har gjorts för att hitta en 
lämplig kontaktfamilj, men det har av olika anledningar inte gått att hitta. Nu utreds 
en tilltänkt kontaktfamilj av Familjehemsenheten. 
 
Kontaktperson 
När det gäller kontaktperson finns det rapporterat ett fall under perioden där det 
hittills inte funnits någon lämplig person som matchar. Aktivt arbete pågår för att 
tillgodose behovet. 
 
 
 
 
Intern öppenvård  
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Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

  X Vård- och omsorgsboende 208 K 

  X Vård- och omsorgsboende 178 K 

  X Vård- och omsorgsboende 130 K 

  X Vård- och omsorgsboende 124 K 

  X Vård- och omsorgsboende 124 M 

  X Vård- och omsorgsboende 117 M 

  X Vård- och omsorgsboende 110 K 

  X Vård- och omsorgsboende 94 K 

  X Hemtjänst 184 M 

Analys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Antalet ej verkställda beslut har fluktuerat under året. Första kvartalet sju ej verk-
ställda beslut, andra kvartalet två stycken, tredje kvartalet tio stycken och slutligen för 
kvartal fyra har vi nio stycken ej verkställda beslut. Det är skiftande orsaker till varför 
inte vissa beslut verkställs i tid. 
 
Kontaktfamilj 
Individ- och familjeomsorgnämnden hade vid årets slut totalt fyra ej verkställda beslut 
avseende kontaktfamilj. I tre av fallen hade man inte i tid hittat uppdragstagare som 
matchade barnens behov. Det har man nu löst och räknar med att kunna verkställa 
insatserna inom kort. 
 
Ett av besluten gällande kontaktfamilj är till ett tidigare familjehems-placerat barn, 
vilket nu övergått till en vårdnadsöverflyttning. Flera försök har gjorts för att hitta en 
lämplig kontaktfamilj, men det har av olika anledningar inte gått att hitta. Nu utreds 
en tilltänkt kontaktfamilj av Familjehemsenheten. 
 
Kontaktperson 
När det gäller kontaktperson finns det rapporterat ett fall under perioden där det 
hittills inte funnits någon lämplig person som matchar. Aktivt arbete pågår för att 
tillgodose behovet. 
 
 
 
 
Intern öppenvård  

4(3) 

Gällande tre syskon, som beviljats insats i form av intern öppenvård, där har flera 
uppstartsmöten fått ställas in pga. sjukdom hos antingen socialsekreteraren eller 
familjebehandlaren. 
 
Den fjärde insatsen i form av intern öppenvård har inte startats upp på grund av 
avbokningar av föräldern. Eftersom det är högt tryck på den interna öppenvården så 
har andra ärenden gått före i kön och dessa fyra insatser står därmed fortsatt i kö. 
 

Sociala omsorgsnämnden 
 
Bostad med särskild service enligt SoL 
Under fjärde kvartalet 2019 rapporterades tre beslut om bostad med särskild service 
som ej verkställda. Två av besluten är förhandsbesked där de enskilda för närvarande 
bor i bostad med särskild service i annan kommun, men önskar flytta till Borås Stad.  
Resterande brukare vistas för närvarande i annan heldygnsomsorg till dess att lämplig 
plats kan erbjudas i Borås Stads psykiatriboenden. 
 
Hemtjänst 
Under perioden rapporterades det om ett beslut om hemtjänst som inte har 
verkställts. Den enskilde vill ej att hemtjänsten kommer på i förväg bokade tider. 
Flertalet möten har genomförts för att försöka motivera den enskilde att ta emot 
insatsen. Beslutet har dock upphört under rapporteringsperioden. 
 

Vård- och äldrenämnden 
Vård- och äldrenämnden har tolv beslut som inte verkställts inom tre månader, vilket 
är ett ärende mindre än föregående period. Av dessa gäller elva beslut insatsen vård- 
och omsorgsboende och ett beslut gäller hemtjänst. 
 
Orsaken till varför förvaltningen har ej verkställda beslut på vård- och 
omsorgsboende handlar om att den enskilde tackar nej till erbjuden plats av olika 
anledningar:  
 
Brukare och/eller anhöriga har specifika önskemål om ett särskilt boende. Under 
2019 var det hög beläggning på boendena, viket gjorde det svårare att vid första 
erbjudandet tillmötesgå de personer som endast hade ett specifikt önskemål. För de 
som angett flera boendealternativ har det varit enklare att tillmötesgå. Inom den 
första kategorin finns merparten av de ej verkställda besluten. Personer som bor i 
yttersstadsdelar så som Fristad och Dalsjöfors är överrepresenterade för dem som 
väntar på specifikt boende. Dessa personer önskar bo kvar i sin stadsdel. 
Boendeplaneringen, som ansvarar för att förmedla lediga lägenheter, ser tydliga 
mönster i önskemålen. Vissa boenden/områden har högre efterfrågan medan andra 
har mycket liten/ingen alls. 
  
Brukaren och/eller anhöriga anser att det trots allt fungerar bra med hemtjänst/andra 
insatser och vill avvakta flytt till vård- och omsorgsboende. Dessa står då kvar i kön 
och rapporteras som ej verkställt (kommunen har dock gjort vad som åligger dem då 
erbjudandet om plats kommit inom tre månader). Inom denna kategori finns de 
personer med flest antal ej verkställda dagar. 

4(2) 

Ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap.1 § SoL t.o.m. den 31 december 2019 

Nämnd 

Inga ej 
verkställda 
beslut 

Ej 
verkställda 
beslut Typ av insats 

Antal dagar 
sedan 
beslut 

Man/ 
kvinna 

  X Vård- och omsorgsboende 208 K 

  X Vård- och omsorgsboende 178 K 

  X Vård- och omsorgsboende 130 K 

  X Vård- och omsorgsboende 124 K 

  X Vård- och omsorgsboende 124 M 

  X Vård- och omsorgsboende 117 M 

  X Vård- och omsorgsboende 110 K 

  X Vård- och omsorgsboende 94 K 

  X Hemtjänst 184 M 

Analys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Antalet ej verkställda beslut har fluktuerat under året. Första kvartalet sju ej verk-
ställda beslut, andra kvartalet två stycken, tredje kvartalet tio stycken och slutligen för 
kvartal fyra har vi nio stycken ej verkställda beslut. Det är skiftande orsaker till varför 
inte vissa beslut verkställs i tid. 
 
Kontaktfamilj 
Individ- och familjeomsorgnämnden hade vid årets slut totalt fyra ej verkställda beslut 
avseende kontaktfamilj. I tre av fallen hade man inte i tid hittat uppdragstagare som 
matchade barnens behov. Det har man nu löst och räknar med att kunna verkställa 
insatserna inom kort. 
 
Ett av besluten gällande kontaktfamilj är till ett tidigare familjehems-placerat barn, 
vilket nu övergått till en vårdnadsöverflyttning. Flera försök har gjorts för att hitta en 
lämplig kontaktfamilj, men det har av olika anledningar inte gått att hitta. Nu utreds 
en tilltänkt kontaktfamilj av Familjehemsenheten. 
 
Kontaktperson 
När det gäller kontaktperson finns det rapporterat ett fall under perioden där det 
hittills inte funnits någon lämplig person som matchar. Aktivt arbete pågår för att 
tillgodose behovet. 
 
 
 
 
Intern öppenvård  
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I båda dessa ovan nämnda fall söker biståndshandläggaren regelbundet upp brukarna 
och undersöker hur vårdbehovet ser ut och för även i förekommande fall dialogen 
om ett återtagande av ansökan. Exempelvis hade en brukare under väntetiden fått 
plats på trygghetsboende och ville därav inte få sitt vård- och omsorgsboendebeslut 
verkställt.  
 
Den person vars hemtjänst rapporterats som icke verkställt har på grund av psykisk 
ohälsa svårt att göra hemtjänstval, välja kommunal eller privat utförare. Ansvarig 
biståndshandläggare har tagit en förnyad kontakt med personen för att försäkra sig 
om att personen mår väl. Stöd kommer att ges så att personen får hjälp att välja 
utförare. 
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Protokollsanteckning   Kommunstyrelsen 
  2020-04-14 
 

     

PROTOKOLLSANTECKNING  

KU3: Ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2019 
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, konstaterar att det fortfarande råder 
brist på boendeplatser för LSS i Borås Stad. I rapporten som nu läggs fram till Kommunstyrelsen är 
det flera ärenden om bostad med särskild service för vuxna enligt LSS som ännu inte har kunnat 
genomföras p.g.a. brist på bostad. Det innebär att vi som kommun inte klarar det lagstadgade 
uppdrag som är givet oss.  
  
Borås Stad betalade 2017 ut viten för ej verkställda beslut inom LSS om drygt 400 000 kronor, under 
2018 blev det ytterligare 200 000 kronor.  
  
Vi vill påtala att tillräckligt antal boendeplatser hade funnits i Borås om externa utförare hade tillåts 
erbjuda bostäder via LOV eller ramavtalsupphandling. Det är beklagligt att styret i staden (S, MP, C 
och L) inte gör tillräckligt för att åtgärda bristen på boendeplatser. 
  
 
 
Allianspartierna i Borås  
 
Moderaterna   Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-04-29 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00119 1.3.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Nybyggnation av Trygghetsboende i Viskafors 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Viskaforshem AB:s nybyggnation av trygghetsbostäder i Viskafors, till en 
budgeterad nettoinvesteringsutgift på ca 105 miljoner kronor, godkänns. 
Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta 
åvilar bolaget.            

Sammanfattning  
Viskaforshem AB avser att uppföra trygghetsbostäder i Viskafors. Bolagets 
styrelse har beslutat om investeringen den 17 december 2019 och har inkommit 
med en framställan den 29 januari 2020. I enlighet med bolagsordningen bereds 
Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till investeringen. 

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen påfrestar bolagets 
ekonomi och finansiella ställning. Investeringen ligger dock i linje med 
ägardirektivet och är viktig för utvecklingen av det område bolaget har att verka 
inom. Efterfrågan på trygghetsboende samt att fastigheten byggs med hållbara 
material som ska ge låga drifts- och underhållskostnader gör att investeringen 
på lång sikt får anses som mindre riskfylld.           

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 

Viskaforshem AB avser att uppföra trygghetsbostäder i Viskafors, för vilket 
bolaget erhållit bygglov. Bolagets styrelse har beslutat om investeringen den 17 
december 2019 och har inkommit med en framställan den 29 januari 2020. I 
enlighet med bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta 
ställning till investeringen. 

Projektet ”Friskafors” avser nybyggnation av trygghetsbostäder i Viskafors 
centrum med närhet till service. Totalt omfattar projektet 30 lägenheter där 
samtliga lägenheter har balkong. I fastigheten kommer även finnas en mindre 
gästlägenhet och garage och lägenhetsförråd byggs under huset. Entrédelen 
ligger i direkt anslutning till lokaler för mötesplats för seniorer och 
aktivitetsvärd. Tillsammans med Vård- och äldrenämndens verksamhet ger 
detta goda förutsättningar till ett bra boende. Fastigheten byggs med hållbara 

Nr 37
Nybyggnation av Trygghetsboende i Viskafors
2020-04-29 Dnr KS 2020-00119 1.3.1.0

Från Kommunstyrelsen 
Till Kommunfullmäktige
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material som ska ge låga drifts- och underhållskostnader. Beräknad 
nettoinvesteringsutgift beräknas uppgå till 105 miljoner kronor. 

Bolaget beräknar starta projektet i maj 2020 med inflyttning år 2022. 

Bolaget kalkylerar med ett positivt kassaflöde från år 1. Hyran kalkyleras till 
1 450 kronor per kvadratmeter och år. Det föreligger dock en risk för ett 
nedskrivningsbehov som av bolaget uppskattas till ca 20 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Föreslagen nybyggnation ligger i linje med Viskaforshem AB:s uppdrag enligt 
ägardirektivet som är att främja bostadsförsörjningen. Behovet är stort för 
Borås Stad att få fram fler bostäder och föreslagen investering ger ett tillskott i 
Viskafors. 

De allmännyttiga bostadsbolagen har i de senaste årens budgetprocesser och 
planerings- och uppföljningssamtal uppmanats att arbeta för fortsatt 
nyproduktion för tillförandet av fler bostäder. 

Kommunstyrelsens ställningstagande av Viskaforshem AB:s föreslagna 
nybyggnation görs utifrån en principiell och strategisk utgångspunkt. 
Kommunstyrelsen tar inte ställning till projektets affärsmässighet utan 
förutsätter att bolaget agerar enligt de affärsmässiga principer de har att följa. 

Kommunstyrelsen noterar att det i investeringsutgiften inte finns med någon 
post för tomt och det finns redan upparbetade projekteringskostnader 
motsvarande 7 miljoner kronor och det förväntas ett investeringsstöd på ca 7 
miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen konstaterar att investeringen påfrestar Viskaforshem AB:s 
ekonomiska ställning, med en försvagad soliditet och ökad belåning. Bolagets 
kalkyler bygger på en relativt lång avskrivningstakt, låga underhållskostnader 
och ett fortsatt lågränteläge. Kommunstyrelsen ser att risk finns att en 
nedskrivning av investeringen behöver göras. Den externt genomförda 
värderingen visar på ett marknadsvärde motsvarande 75 miljoner kronor och 
tyder på ett nedskrivningsbehov på ca 30 miljoner kronor. Bolagets egna kapital 
uppgår per 2019-12-31 till 52 miljoner kronor och en nedskrivning enligt ovan 
påverkar det egna kapitalet mycket och bolagets långsiktiga finansiella ställning 
försämras.   

Stadsledningskansliet har tillsammans med bolagets VD tittat på bolagets 
ekonomiska kalkyler och bolaget menar att det finns en beredskap för en 
eventuell nedskrivning då det finns möjlighet till uppskrivningar. Bolaget menar 
att det finns fastigheter som saknar taxeringsvärde och ser då att det finns en 
möjlighet till uppskrivningar motsvarande 20-25 miljoner kronor. 

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen påfrestar bolagets 
ekonomi och finansiella ställning. Investeringen ligger dock i linje med 
ägardirektivet och är viktig för utveckling av det område bolaget har att verka 
inom. Efterfrågan på trygghetsboende gör att investeringen på lång sikt får 
anses som mindre riskfylld. 
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Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om nybyggnation även ska fattas av 
bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen.  

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-04-14 
2. Extern värdering, Fastighetskoll, 2020-03-18 
3. Styrelseprotokoll Viskaforshem AB, 2020-01-29 
4. Framställan Viskaforshem AB, 2020-01-29 
5. Styrelseprotokoll Viskaforshem AB, 2019-12-17 
   

Samverkan 
- 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Fastighetskoll Väst AB Tfn 0709-985 589 Org nr 556 960-0926 
Hålgårdsvägen 6 E-post lars@fastkoll.se F-skatt
434 96 Kungsbacka

.
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Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om nybyggnation även ska fattas av 
bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen.  

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktigeskrivelse, 2020-04-14 
2. Extern värdering, Fastighetskoll, 2020-03-18 
3. Styrelseprotokoll Viskaforshem AB, 2020-01-29 
4. Framställan Viskaforshem AB, 2020-01-29 
5. Styrelseprotokoll Viskaforshem AB, 2019-12-17 
   

Samverkan 
- 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
Fastighetskoll Väst AB Tfn 0709-985 589 Org nr 556 960-0926 
Hålgårdsvägen 6 E-post lars@fastkoll.se F-skatt
434 96 Kungsbacka

.
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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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