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Abstract 
All types of organizations use some form of budget. Budget is a plan that helps to predict 

the future. The municipalities used the budget as a tool to show the municipality's scope 

and focus of their operations. Municipalities can use various types of budgets such, as the 

“ceiling budgeting” and “needs budgeting”. Municipalities have different conditions for 

their operations depending on the number of population, population structure and 

geographical location. Resource allocation is an important part of the budget for 

municipalities. 

 

Borås stad conducted a reorganization that came into force on the first January 2011. The 

reorganization reduced the number of districts councils from ten to three. To allocate 

resources to municipal councils, Borås have used a resource allocation model. We wanted 

to determine if the work on the budget or the resource allocation model was affected by 

the reorganization. The study's research questions are:"How has the reorganization of 

Borås stad affected budgeting and resource allocation model?" and "What is the impact 

on resource allocation, budgeting and reorganization of each other in Borås stad?”. The 

purpose of this study has been to examine the reorganization impact on the resource 

allocation model and the work with the budget of Borås stad. To answer our question, we 

have chosen a case study design with a qualitative approach. Through the empirical 

investigation we have built the analysis and reached conclusions.  

 

The analyze of the empirical investigation led us to following conclusions: 

1. The reorganization has limited impact on the budgeting and resource allocation 

model.  

2. We believe that the resource allocation model works in the new organization because 

neither the social structure and population structure has changed.  

3. The budget and resource allocation model has not affected the reorganization. 

However, they have been affected out of the reorganization. 

4. The reorganization was conceded because they wanted to centralize and thereby 

create a fair and equal treatment for the residents 

This essay will further be written in Swedish.  
 

Keywords: Resource allocation, Budget, Municipality, Borås stad, Reorganization, 

Municipal budget. 



 

II 

Sammanfattning 
 

Alla typer av organisationer använder sig av budget. Budget är en plan som hjälper till att 

förutsäga framtiden. I kommuner används budgeten som ett verktyg för att visa 

kommunens omfattning och inriktning av den verksamhet som de bedriver. Kommuner 

kan använda sig av olika typer av budgetar som till exempel rambudgetering och 

behovsbudgetering. Kommuner har olika förutsättningar för att bedriva sin verksamhet 

utifrån antalet invånare, befolkningsstruktur och geografiskt läge. Resursfördelningen är 

en viktig del av budgeten i kommuner.  

 

Borås stad genomförde en omorganisering som trädde i kraft den första januari 2011. De 

gick ifrån att vara tio kommundelsnämnder till tre stadsdelsnämnder. För att fördela 

resurserna till kommundelsnämnderna har de använt sig av en resursfördelningsmodell. 

Vi ville examinera om arbetet med budgeten eller resursfördelningsmodellen påverkats 

av omorganiseringen. Vår frågeställning har varit ”På vilket sätt har omorganiseringen i 

Borås stad påverkat budgetarbetet och resursfördelningsmodellen?” och ”Hur påverkar 

resursfördelningen, budget och omorganiseringen varandra i Borås stad?”. Syftet med 

studien har varit att examinera omorganiseringens påverkan på 

resursfördelningsmodellen och budgetarbetet i Borås stad. För att besvara vår 

frågeställning har vi valt fallstudie som design med en kvalitativ ansats. Genom den 

empiriska undersökningen har vi byggt upp analysen och dragit slutsatser. 

 

Analysens koppling mellan den teoretiska referensramen och den empiriska 

undersökningen ledde oss till följande slutsatser: 

1. Omorganiseringens påverkan på budgetarbetet och resursfördelningsmodellen är 

begränsad.  

2. Vi anser att resursfördelningsmodellen fungerar i den nya organisationen eftersom 

varken den sociala strukturen eller befolkningsstrukturen har förändrats.  

3. Budgeten och resursfördelningsmodellen har inte påverkat omorganiseringen. Dock 

har de blivit påverkade utav omorganiseringen. 

4. Omorganiseringen genomfördes för att de ville centralisera och därigenom skapa 

rättvisa och likställighet för kommunens invånare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Resursfördelning, Budget, Kommun, Borås stad, Omorganisering, 

Kommunal budget.  

  



 

III 

Förord 
 

Vi som författare vill rikta ett stort tack till Borås stad som har bidragit till att vi har haft 

möjlighet att genomföra studien. De har bidragit med viktig och väsentlig information om 

deras organisation. Ett särskilt stort tack till de anställda på Borås stad som har ställt upp 

på intervjuer. Deras åsikter har varit betydelsefulla för studien och utan deras hjälp hade 

studien inte varit möjlig att genomföra.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Hossein Pashang som under studiens gång bidragit med 

tips och råd. Han har varit ett stort stöd och givit vägledning under uppsatsprocessen. Vi 

vill rikta ett stort tack till opponenter och andra som på ett eller annat sätt har varit ett 

stöd under uppsatsprocessen.  
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1 Inledning 

Det här kapitlet är en utgångspunkt för resten av studien. Kapitlet inleds med en 

bakgrundsbeskrivning där det redogörs för budgetens roll. Vidare följer 

problemdiskussion som belyser problem som kan finnas med resursfördelningen i 

samband med budgetarbetet. Utifrån det har forskningsfrågor formulerats. 

Avslutningsvis redogörs det för syfte och avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Studiens bakgrund har delats in i två avsnitt. I det första avsnittet presenteras hur 

begreppet budget definieras. I det andra avsnittet beskrivs budgeten i den kommunala 

verksamheten.  

1.1.1 Begreppet budget 

Wilson och Chua (1997) definierar begreppet budget på följande sätt: 

 

The budget is one of the most important communication 

devices within an organization and is intimately related to the 

process of organizational control. 

(Wilson, R. M. S. och W. F. Chua. Managerial accounting: 

method and meaning, 1997, s 235). 

 

Vidare skriver de att budgeten i en organisation är en modell för det förväntade utfallet av 

fysiska, finansiella och icke-finansiella ansatser. Budget beskriver de aktiviteter som 

genomförs under en viss period i framtiden.  

 

Greve (1996) definierar begreppet budget som en plan som hjälper till att förutsäga 

framtiden. Alla typer av organisationer använder sig av budget, till exempel statliga 

förvaltningar, landsting, kommuner, ideella föreningar och privata företag. En budget 

bygger på vissa förutsättningar och gissningar om hur resursbehovet och aktiviteter i 

verksamheten kommer att utveckla sig. För att definiera begreppet budget kan några 

viktiga egenskaper nämnas som framåtriktad, ansvar, monetära termer och periodisering. 

 

Wildavsky och Caiden (2001) skriver att budget i allmän definition handlar om att 

omsätta ekonomiska resurser till mänskliga syften. En budget kan därför betecknas som 

ett antal mål med prislappar. De skriver vidare att ordet budget ursprungligen betydde en 

läderväska eller påse som användes för transporteringen av pengar men har genom åren 

fått en större betydelse.  

 

Drury (2000) skriver att varierande aktiviteter som sker i ett företag bör samordnas av 

utarbetade och detaljerade planer. Dessa detaljerade planer brukar kallas för budgetar. 

Han skriver vidare att en skillnad normalt görs mellan kortsiktig planering och långsiktig 

planering. Kortsiktig planering är detsamma som budget och den långsiktiga planeringen 
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är också känd som strategisk- eller företagsplanering. Den kortsiktiga planeringen måste 

beakta dagens omgivning, de fysiska, mänskliga och finansiella resurserna som är 

tillgängliga för företaget. Den långsiktiga planen beskriver framtida aktiviteter.  

 

Drury (2000) nämner en rad olika budgetar. En traditionell budget som även icke-

vinstdrivande företag kan tillämpa är line item budget. Den visar vilken typ av utgifter 

som görs men inte vilket strategiskt syfte utgifterna har. Den baseras på historiska 

kostnader som har justerats efter förväntade förändringar i verksamheter. Data från 

nuvarande år och från föregående år ingår i budgeten för att ge indikationer på hur den 

föreslagna budgeten skiljer sig från nuvarande konsumtionsmönster.  

 

PPBS är en annan typ av budget för icke-vinstdrivande företag enligt Drury (2000). Han 

skriver vidare att det finns icke-vinstdrivande företag som har funnit att line item budget 

inte uppfyller deras behov. Syftet med tillämpningen av PPBS är att överkomma line item 

budgetens brister. Målet med PPBS är att ge ledningen mer välgrundade beslut om 

fördelningen av resurser som ska möta de övergripande målen i organisationen. Det 

första som sker är att de övergripande målen fastställs. Det andra som sker är att de 

program som kan uppnå dessa mål fastställs. Till sist fastställs de kostnader och fördelar 

som varje program har så att budgetanslag kan baseras på det. Enligt Drury (2000) sker 

det för att budgetanslaget ska baseras på kostnaderna och preferenserna för varje program 

eller verksamhet. 

 

Drury (2000) skriver att ZBB även är känt som priority-based budgeting. Denna metod 

kräver att alla verksamheter är motiverade och prioriteras innan beslut fattas om hur 

mycket resurser som ska anslås till varje verksamhet. Den här budgeten utgår ifrån 

premissen att varje program utgår ifrån noll. Det innebär att varje års budget efterföljs 

som om programmen lanserades för första gången. 

1.1.2 Budget och kommunal verksamhet 

Den svenska förvaltningsmodellen är indelad i tre olika nivåer, nationell nivå, regional 

nivå och lokal nivå. På lokal nivå är Sverige indelat i 290 kommuner. I varje kommun 

finns en folkvald församling som kallas för kommunfullmäktige. Där tas beslut om 

kommunens egna frågor. Det anges i regeringsformen att det ska finnas kommuner och 

landsting och att deras uppgifter ska bestämmas i lag. Där regleras också deras 

möjligheter att ta ut skatt. I Sverige är ansvaret för de offentliga uppgifterna till stor del 

lagda på kommunerna och landstingen. Det innebär att det kommunala självstyret i 

Sverige är starkt och omfattar stora verksamheter. Landstingen och kommunerna är 

likställda vilket innebär att landstingen inte står över kommunerna (Regeringen). 

 

Det är kommunfullmäktige som utser kommunstyrelsen. Det parti som har majoritet i 

fullmäktige får också majoritet i styrelsen. Det centrala förvaltningsorganet i kommunen 

är kommunstyrelsen. Det är även kommunfullmäktige som tillsätter de nämnder som 

behövs för att fullgöra kommunens uppgifter. Nämnderna har ansvaret för förvaltning 

och verkställande av fullmäktiges beslut. Det innebär att de har ansvar för den löpande 

verksamheten samt för att genomföra enskilda fullmäktigebeslut. Nämnderna har också 

som uppgift att sköta beredningen av ärenden som ska avgöras av fullmäktige. Vanligt 

http://www.regeringen.se/
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förekommande nämnder är utbildningsnämnd och socialnämnd exempel på. Till varje 

nämnd hör i regel också en förvaltningsorganisation som till exempel till socialnämnden 

hör ett socialkontor och så vidare (Regeringen). 

 

Kommunens verksamhet finansieras genom kommunalskatter, statsbidrag och avgifter, 

dessa regleras främst i kommunallagen. Andra viktiga lagar för kommunerna är 

socialtjänstlagen, plan- och bygglagen och skollagen. Vanligtvis sammanträder 

kommunfullmäktige en gång i månaden och fattar alla viktigare principbeslut för 

kommunen. Alla sammanträden är offentliga liksom protokollen vid mötena. Att 

överklaga ett kommunalt beslut görs genom antingen laglighetsprövning eller 

förvaltningsbesvär (Regeringen). 

 

Fundahn och Holmgren (1992) skriver att kommuners budget är ett verktyg för att visa 

kommunens inriktning och omfattning av den verksamhet som kommunen bedriver. 

Vidare skriver de att budgeten har olika syften som planering, information, styrning, 

effektivitetsinstrument, kontroll och engagemang. Budgeten är ett viktigt instrument för 

styrningen och styrningen är en viktig del under hela budgetarbetet. 

 

Hansson och Martinsson (1998) skriver att det krävs att ett flertal faktorer måste 

harmonisera sinsemellan för att styrningen i en kommun ska fungera. En viktig faktor är 

att kommunerna ska vara långsiktiga i sitt arbetssätt. Utgångspunkten för att planera 

framtiden och fastställa målen är att utgå från en gemensam vision. Styrningen inom den 

kommunala verksamheten handlar om att uppnå ekonomiska mål, verksamhetsmål och 

politiska mål. 

 

Enligt Hansson och Martinsson (1998) är en kommun är en stor organisation där servicen 

är uppdelad i många olika verksamhetsområden och det är viktigt att samtliga parter i 

kommunen strävar åt samma håll. Det är av betydelse att det finns en helhetssyn och en 

röd tråd från den högsta ledningen ner till verksamhetsnivå. Det handlar om att skapa 

spelregler som skapar ett effektivt resursutnyttjande. Ett flertal faktorer måste 

harmonisera sinsemellan för att medverka till en bra styrning.  

 

Enligt Hansson och Martinsson (1998) finns det olika typer av budgetering i 

kommunerna och en av dessa är rambudget. Rambudget är en vanlig typ av budget som 

innebär att resurserna fördelas genom att varje nämnd erhåller en ”påse pengar”, det vill 

säga en ekonomisk ram som de måste hålla sig inom. Varje nämnd bestämmer sedan 

själva hur pengarna ska fördelas inom sin verksamhet. De nämner också en annan typ av 

budget som utgår från vad som produceras. Den typen av fördelning innebär att 

nämnderna erhåller resurser utifrån den produktion av kommunal service som 

tillhandahålles. En tredje variant som de nämner är den så kallade beställar-utförar 

modellen. Det innebär att de som producerar den kommunala servicen (utförarna) gör det 

på beställning av kommunledningen eller nämnden. Ytterligare en modell som de nämner 

är behovsbudgetering, den modellen är sektorbaserad utifrån ett geografiskt område, till 

exempel en kommundelsnämnd. Utgångspunkten är invånarnas behov av kommunal 

service utifrån den befolkningsstruktur som finns inom kommundelsnämnden. 

http://www.regeringen.se/
http://www.regeringen.se/
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Fördelningen av resurserna kan även utgå ifrån antalet barn, äldre, invandrare och social 

struktur med mera. 

 

Budgetprocessen kan principiellt byggas upp enligt två olika modeller enligt Broman 

(1986). Dessa modeller är build-up budget och break-down budget. Vidare skriver han att 

båda modellerna fokuserar på hur budgetarbetet styrs och samordnas på olika nivåer i den 

kommunala organisationen.  

 

Hansson och Martinsson (1998) skriver att kommunerna har olika förutsättningar för att 

bedriva sin verksamhet utifrån antalet invånare, geografiskt läge och befolkningsstruktur. 

Det behövs ett inomkommunalt system för att minska skillnaden mellan kommunerna där 

både intäkter och kostnader utjämnas mellan kommunerna. Syftet med systemet är att 

kommuninvånarna ska ha samma möjlighet till kommunal service oavsett vart de bor. 

Den ekonomiska styrningen i kommuner består främst av budget, redovisning, 

uppföljning, bokslut och årsredovisning. 

 

Brorström, Haglund och Solli (2005) skriver att budgeten har stor betydelse i kommunala 

sammanhang och de framhäver att resursfördelningen tillhör de viktigaste. Hansson och 

Martinsson (1998) nämner att budgeten i en kommun traditionellt sett varit det 

styrinstrument som tilldragit sig störst intresse i kommunerna. Det är i budgeten som 

fördelningen av kommunens resurser för de kommande åren bestäms. Vidare skriver de 

också att den slutgiltiga prioriteringen och fördelningen av kommunens resurser sker i 

samband med att kommunfullmäktige fastställer budgeten. 

 

Enligt Brorström och Solli (1990) handlar en del av redovisningsämnet om hur arbetet 

inom organisationen är, för att få till stånd en önskvärd situation att rapportera utåt. 

Vidare skriver de att det arbetet innefattar att utveckla modeller och metoder som kan 

tillämpas inom organisationen. 

 

För att kunna ta ställning till hur kommunens resurser ska fördelas måste kommunen 

naturligtvis veta hur stora dessa är. Därför görs en uppskattning av kommande års 

intäkter i form av, generella statsbidrag, avgiftsintäkter med mera. Resurserna ska räcka 

till att betala kommunalskatt, nämndernas löpande verksamhet, räntekostnader, 

investeringar, amorteringar på låneskulden med mera enligt Hansson och Martinsson 

(1998). De skriver vidare att för att på lång sikt ha en god och välplanerad ekonomi måste 

de totala kostnaderna minst vara i balans med intäkterna och bör då budgetera ett visst 

överskott, dels för att kunna täcka inflationens urholkning av det egna kapitalet, dels för 

att ha en reserv ifall det under verksamhetsområdet visar sig att kostnaderna blir större 

eller att intäkterna minskar.  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Borås stad har genomfört en omorganisering som började gälla den första januari 2011. 

Omorganiseringen innebar att Borås stad gick från att vara tio kommundelsnämnder till 

att bli tre stadsdelsnämnder. De tio kommundelsnämnderna ingår idag i någon av de tre 



 

- 5 - 

 

stadsdelsnämnderna Norr, Öst eller Väst. I figur 1 visas vilka kommundelsnämnder som 

ingår i de nya stadsdelsnämnderna. 

 

 

Centrum  

Norr 
 

Fristad 

Sjöbo 

  

Brämhult  

Öster Trandared 

Dalsjöfors 

  

Göta  

Väster Norrby 

Sandhult 

Viskafors 

Figur 1 Omorganisering  

(Egen bild) 

 

 

Borås stad har använt sig av en resursfördelningsmodell för att fördela resurserna till 

kommundelsnämnderna, samma modell används även efter omorganiseringen. Det 

förekommer dock skillnader som grundar sig i att uppgifter för stadsdelsnämnderna inte 

är identiska med de som gällt för kommundelsnämnderna (Borås stad). 

 

En budget är ett nät av såväl sociala som rättsliga förhållanden där åtaganden tas av alla 

parter och sanktioner kan åberopas av alla. Nätet av växelspel i samband med 

fördelningen av resurser tyder på att det finns många svårigheter som kan uppstå under 

budgetprocessen. Det är svårt att komma överens på grund av att människor vill olika 

saker eller olika mängder av samma sak. Människor kan också döma framtiden olika, 

delvis för att de föredrar olika framtider vilket leder dem till att de blir oense om vad 

gränserna och möjligheterna organisationen står inför enligt Wildavsky och Caiden 

(2001). 

 

Vi finner ett intresse i att undersöka hur processen med budgetarbetet har förändrats på 

grund av den omorganisering som har genomförts i Borås stad. I och med 

omorganiseringen har det inneburit att varje kommundelsnämnd har förflyttas till en 

stadsdelsnämnd. Resursfördelningsmodellen som de använde sig av i 

kommundelsnämnderna kanske inte är så anpassad till stadsdelsnämnderna. De faktorer 

som ligger bakom grunden till resursfördelningsmodellen kan ha förändrats i och med 

den omorganisering som har skett av Borås stad.  

 

Mintzberg (1999) skriver att budget och organisationsstrukturen påverkar varandra. 

Enligt Hopwood och Miller (1994) skriver Hopwood (1978) att forskningen kring 

budgeten på 1970-talet tenderade till bli examinerad utan något övervägande av dess 

http://www.boras.se/
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sociala och organisatoriska aspekter. Det finns ett samband mellan budget och 

organisation. Enligt honom påverkar budgeten organisationen och ibland vise versa. 

Vidare skriver de att det var lite försök till att analysera de organisatoriska faktorernas 

påverkan.  

 

Ur ett annat perspektiv skulle det vara intressant att ta del i varför Borås stad valt att 

genomföra en omorganisering. Brunsson (1985) skriver att politiska organisationer har 

särskilt svårt med åtagandet av organisatoriska åtgärder. Politiker och organisationers 

medlemmar har olika uppfattningar om vad organisationens målsättningar och hur målen 

ska uppnås. Därför är det troligen att några medlemmar vill förändra den nuvarande 

situationen. Politiska företrädare känner sig till och med skyldiga till att föreslå 

förändringar men de har svårt att påverka genomförandet av förändringar. 

 

Vi finner att det är ett problem att se vad som påverkar vad utav budgeten, 

organisationsförändringen och resursfördelningen. Som det illustreras i figur 2 nedan 

påverkas de utav varandra. Vi vill studera på vilket sätt de påverkar varandra. 

Resursfördelningen påverkar budgeten men påverkar budgeten resursfördelningen? I och 

med den omorganisering som har skett i Borås stad vore det intressant att undersöka hur 

omorganiseringen har påverkat budgeten och resursfördelningen. Eller om de har 

påverkats överhuvudtaget. 

 

1.3 Frågeställning 

 

Utifrån bakgrund och problemformulering har två forskningsfrågor vuxit fram som vi i 

vår studie ska försöka besvara.  

 

1. På vilket sätt har omorganiseringen i Borås stad påverkat budgeten och 

resursfördelningsmodellen? 

 

2. Hur påverkar resursfördelningen, budgeten och omorganiseringen varandra i 

Borås stad? 

 

 

Resursfördelning Omorganisering 

Budget 

Figur 2 Påverkan 

(Egen bild) 
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1.4 Syfte 

 

Syftet med studien är att examinera om arbetet med budgeten och om fördelningen av 

resurser till invånarna i Borås stad har påverkats av den omorganisering som har 

genomförts. Vi vill även examinera hur resursfördelning, budget och omorganisering 

påverkar varandra.  

 

1.5 Avgränsning 

 

Vi har valt att avgränsa vår studie genom att fokusera på resursfördelning och 

budgetarbete i kommunal verksamhet. Ett större fokus i studien kommer att ligga på om 

organisationsförändringen påverkar budgetarbetet och resursfördelningen eller tvärtom. 

För att uppnå vårt mål med studien under den tidsperiod vi givits har vi valt att avgränsa 

studien till Borås stad gällande inhämtning av intervjumaterial och andra dokument. Vårt 

material kommer därmed enbart att baseras på den information vi får från Borås stad i 

den här undersökningen.  

 

Vi avgränsar oss genom att enbart studera begreppen budget i kommunal verksamhet, 

organisationsförändring, kommun samt resursfördelning.  

 

1.6 Tidigare forskning 

 

Det har tidigare inte genomförts någon forskning angående hur resursfördelningen och 

budgetarbetet har förändrats vid en omorganisering. En sådan omorganisation har nyligen 

skett i Borås stad och ingen liknande forskning har genomförts inom området. 
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2 Metod 

I det här kapitlet kommer det att diskuteras och motiveras för de metodval som gjorts. 

Kapitlet inleds med en beskrivning av vilket vetenskapligt ställningstagande som är 

utgångspunkten för uppsatsen. Vidare beskrivs vilken vetenskaplig ansats studien har. 

Metodvalet introduceras och insamling av data presenteras.  

 

2.1 Vetenskapsteoretiskt ställningstagande  

 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för vårt val av ställningstagande. Vi kommer 

först att redogöra för två vetenskapsteoretiska ställningstaganden och därefter kommer vi 

att presentera de ställningstaganden som vi använt i den här uppsatsen.  

 

Frågor som rör ontologi handlar enligt Bryman (2002) om vad som finns, alltså om de 

sociala entiteternas art eller natur. Han skriver även att i det här sammanhanget är den 

viktiga frågan om sociala enheter kan eller ska uppfattas som objektiva enheter eller om 

de ska betraktas som sammansättningar som bygger på aktörernas olika uppfattningar och 

handlingar. Vidare skriver Bryman (2002) att frågor som rör ontologi inte kan skiljas från 

idéer om hur samhällsenlig forskning ska bedrivas. Genomförandet av forskningen och 

formuleringen av forskningsfrågor kommer att påverkas av ontologiska antagande och 

förpliktelser.  

 

Bryman (2002) skriver att epistemologi behandlar vad som är eller vad som ska ses som 

en kunskap inom ett ämnesområde. I det här sammanhanget finns det en speciellt viktig 

fråga som rör huruvida den sociala verkligheten kan eller bör studeras utifrån samma 

principer, metoder och verklighetsbild som tillämpas inom naturvetenskapen. Positivism 

är den kunskapsteoretiska uppfattning som implicerar att det är viktigt att imitera eller 

följa det naturvetenskapliga synsättet. Positivismen har både ett deduktivt och induktivt 

synsätt. Bryman (2002) nämner även att det görs en skillnad mellan teori och forskning. 

En annan kunskapsteoretisk uppfattning som skiljer sig ifrån positivismen är 

interpretativismen. Interpretativismen kallas även för tolkningsperspektivet och bygger 

på förståelse och tolkning.  

 

Vår studie bygger på det material som vi samlat in genom intervjuer och dokument 

angående omorganiseringen av Borås stad. Det vi undersöker är omorganiseringens 

påverkan på budgeten och resursfördelningsmodellen. Undersökning är av 

samhällsvetenskaplig karaktär och därför har vi intagit ett tolkande kunskapsperspektiv. 

Vi kommer därför att anta interpretavism som tolkningsperspektiv på grund av att det 

bygger på förståelse och tolkning. På det grundval av att vi har genomfört intervjuer 

kommer vår analys bestå av att vi tolkar de materialet som vi samlat in. Vi kommer även 

i vår analys tolka de dokument som vi har tagit del av.  
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2.2 Vetenskaplig ansats  

 

I det här avsnittet presenterar vi tre olika vetenskapliga angreppssätt och redogör för det 

vetenskapliga angreppssätt som vi tillämpat i vår studie. Vårt angreppssätt i den här 

studien är inte enbart av deduktiv eller induktiv art. Enligt Alveson och Sköldberg (2008) 

betraktas de två begreppen som om de passar till all forskning. Den induktiva ansatsen 

utgår från ett stort antal enskilda fall och sedan hävdar forskaren att ett samband som 

observerats i samtliga fall är generellt giltigt. Den deduktiva ansatsen utgår däremot från 

en generell regel och hävdar att denne förklarar ett enskilt fall. Det innebär att den 

induktiva ansatsen utgår ifrån empirin och den deduktiva ansatsen från teori. Vidare 

skriver de att i fallstudier torde abduktion vara den metod som borde användas oftare.  

 

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) innebär abduktion att ett enskilt fall tolkas utifrån 

ett hypotetiskt övergripande mönster som ska förklara fallet i fråga. Genom nya 

iakttagelser bör tolkningen förstärkas. Den här metoden har både deduktiva och induktiva 

drag men abduktion ska inte ses som en ”mix” utav dessa två utan abduktionen tillför nya 

och helt egna moment. Under förloppets gång utvecklas dels det empiriska 

undersökningsområdet successivt, dels granskas och förfinas teorin. Dessutom inbegriper 

abduktionen förståelse. Abduktionen utgår i likhet med induktionen från empiriska fakta 

men den avfärdar inte teoretiska förföreställningar och ligger därmed närmare 

deduktionen. Analysen av empirin kan kombineras med studier av tidigare teori. Det 

fungerar som inspirationskälla för upptäckt av mönster som ger förståelse enligt Alvesson 

och Sköldberg (2008). Vidare skriver de att det sker en alternering mellan teori och 

empiri under forskningsprocessen, där båda successivt omtolkas till varandra. 

 

Vi har i vår studie en kombination av både induktiv och deduktiv ansats, därför lämpar 

sig abduktion bäst för vår studie. En del av teorikapitlet behandlar budgeten inom 

kommunen och kommunala budgetar, i Sverige, och är inte av deduktiv art, de är 

praktiska och verkar mycket nära verksamheten. Vår studie har en praktisk och 

verksamhets relaterad karaktär. Det innebär att vår ansats är induktiv samt har tolkande 

egenskaper. Ett induktivt angreppssätt innebär att teorin är resultatet av en 

forskningsansats enligt Bryman (2002). 

 

I likhet med abduktion har vi i vår studie utgått ifrån empirisk fakta. Till skillnad ifrån 

den induktiva ansatsen, som också utgår ifrån empirisk fakta, kan vi inte generalisera vårt 

resultat. Vi har även under studiens gång alternerat mellan teori och empiri vilket följer 

den abduktiva ansatsen.  

2.3 Forskningsstrategi  

 

Bryman (2002) skriver att kvantitativ forskning innehåller ett deduktivt synsätt i 

förhållandet mellan teori och praktik. Den har också införlivat den naturvetenskapliga 

modellens normer och tillvägagångssätt och den rymmer en uppfattning om den sociala 

verkligheten som går ut på att den utgör en yttre och objektiv verklighet. Kvantitativ 

forskning betraktas som en forskningsstrategi som betonar kvantifiering när det gäller 
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insamling och analys av data I allmänna ordalag handlar kvantitativ forskningsstrategi 

om en insamling av numerisk data.  

 

Vidare skriver Bryman (2002) att den kvalitativa forskningen skiljer sig från den 

kvantitativa forskningen. Genom att den lägger vikt vid ord och inte vid kvantifiering vid 

insamlingen och analysen av data. Relationen mellan teori och forskning betonar ett 

induktivt synsätt där tyngden läggs på generering av teorier. I den kvalitativa forskningen 

läggs vikten vid hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet och inte vid 

den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt. Han skriver vidare att 

den kvalitativa metoden består av textmaterial det vill säga icke numerisk data. Forskaren 

använder sig av ett inifrån perspektiv där tolkningen står i centrum. Den kvalitativa 

metoden ser att den sociala verkligheten är i ständig förändring och att det hör samman 

med individernas skapande förmåga. 

 

Bryman (2002) skriver att den kvalitativa forskningen av många författare har uppfattats 

som osäker när det gäller att beskriva vad kvalitativ forskning egentligen är. Anledningen 

till osäkerheten är de försök att specificera kvalitativ forskning som ett generellt synsätt. 

Om det inte sker är det svårt att se hur det ska gå att behandla kvalitativa undersökningar 

som en speciell forskningsstrategi. Metoden att samla in data är många och en av dem är 

kvalitativa intervjuer. 

 

Bryman (2002) skriver att det i huvudsak finns sex olika steg i en kvalitativ 

undersökning. Det första steget utgås ifrån generella frågeställningar eller 

forskningsfrågor. I det andra steget väljs val av relevanta platser och 

undersökningspersoner. Insamling av relevanta data är det tredje steget. Det viktigaste i 

en undersökning är resultaten av data som presenteras och tolkas i det fjärde steget. Det 

femte steget kan utgöra två olika inriktningar nämligen begreppsligt- och teoretiskt arbete 

samt specificering av frågeställningar respektive ytterligare insamling av data. Det sjätte 

och sista steget innefattar att skriva forskningsrapporten. I den sista fasen förekommer det 

ingen skillnad mellan den kvantitativa och kvalitativa forskningen enligt Bryman (2002). 

Vi kommer i vår studie använda oss av kvalitativ forskningsstrategi. Vi har i vår studie 

utgått från de steg som precis beskrivits.  

 

Anledningen till att vi har valt en kvalitativ forskningsstrategi är på grund av att vi inte 

utgår ifrån en teori utan för att vi utgår från två stycken frågeställningar. Vid en 

kvantitativ forskningsstrategi används enkäter för att samla in data enligt Bryman (2002). 

Vid användningen av enkäter fås data fram som kan kodas och delas upp. Det kan inte 

göras med intervjuer då det enbart är ord. I vår studie kommer det inte att vara relevant 

att samla in sådana data. Därför har vårt syfte varit att inte genomföra några enkäter utan 

istället använda oss av intervjuer. Vi har tolkat ord, alltså det som sägs i intervjuerna 

istället för siffror. 
 

Den kvalitativa forskningsstrategin lämpar sig bäst till vår studie då vi inte kan dra några 

generella slutsatser utifrån den insamlade data. Vi kan enbart dra våra slutsatser till 

resursfördelningsmodellen och budgetarbetet i Borås stad. Dessutom skriver Bryman 
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(2002) att fokus ligger på förståelse och att tyngden ligger på att tolka resultatet vilket vi 

gör i vår studie. 

 

2.4 Undersökningsdesign 

 

För vår studie har vi valt att utgå ifrån fallstudie som undersökningsdesign, i det här 

sammanhanget är det den design som lämpar sig bäst för vår studie. Fallstudie som 

design innebär att forskaren på ett ingående och detaljerat sätt undersöker ett enda fall 

skriver Bryman (2002). Yin (2006) skriver att ett ”fall” som behandlas i en fallstudie 

förknippas med en viss plats eller en lokal såsom ett bostadsområde eller ett litet 

samhälle. Intensivt studium av miljön eller situationen tenderar betoningen att ligga på. 

Han skriver även att fallstudien är i likhet med forskningsstrategier, ett sätt att studera ett 

empiriskt tema genom att forskaren följer en uppsättning procedurer som specificerats i 

förväg. Vi har valt att göra en fallstudie på Borås stad med inriktning på 

budgetarbetarbetet och resursfördelningsmodellen. I vårt fall lämpar sig fallstudie bra 

eftersom vi försöker skapa kunskap genom en komplex och dynamisk verklighet genom 

att undersöka ett studieobjekt med få observationer. 

 

Kvalitativ forskning har en benägenhet att förknippas med fallstudier fast det stämmer 

inte helt. De som brukar förespråkar fallstudier brukar välja kvalitativa metoder som 

deltagande observationer och ostrukturerade intervjuer eftersom de tenderar att fungerar 

bra när det görs en intensiv och detaljerad granskning av ett fall. En tillämpning av både 

kvantitativ och kvalitativ inbegriper dock ofta i fallstudier enligt Bryman (2000). Vi har i 

vår studie använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi och semi-strukturerade 

intervjuer.  

 

Enligt Merriam (1988) är en fallundersökning, i synnerhet om den är kvalitativt inriktad, 

en väl avpassad metod för att förstå och tolka observationer av pedagogiska skeenden och 

företeelser. Merriam (1988) skriver också att icke – experimentellt, eller deskriptiv 

forsning används när forskaren strävar efter beskrivning och förklaring snarare än 

förutsägelser som baseras på orsak och verkan. Vidare skriver hon att fallstudier är att 

föredra då nutida och aktuella skeenden undersöks, det går då inte att manipulera de 

relevanta variablerna. I vårt fall är fallstudie som design att föredra eftersom vi vill gå på 

djupet och samtidigt få olika aspekter och uppfattningar kring problematiken och 

analysera effekterna av dem. Därmed kan vi komma med eventuella förslag om hur 

verksamheten kan förbättras. Vi undersöker i vår studie ett aktuellt skeende, då 

omorganiseringen har skett nyligen därför lämpar sig fallstudie som design i vår 

undersökning.  

 

Kritik som har riktats mot fallstudier som forskningsdesign är att de inbegriper ett 

longitudinellt inslag. Det innebär att forskaren under flera månader eller år studerar sitt 

fall enligt Bryman (2002). Vidare skriver han att på grund av att det är ett eller flera fall 

som undersöks kan forskarna inte generalisera sitt resultat. Vi är medvetna om att vi i den 

här studien enbart kan dra våra slutsatser till Borås stad, då de är vårt 

undersökningsområde.  
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2.5 Insamling av data 

 

Insamlingen av data har enbart skett genom primärdata, vilket betyder data som vi samlat 

in själva. Den har samlats in dels med hjälp av intervjuer och dels dokument som vi har 

tagit del av under uppsatsprocessen. Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att 

insamlingen av data kan ske via triangulering. Det innebär att forskaren samlar in data 

med hjälp av olika metoder som exempelvis genom intervjuer eller andra dokument. Vi 

har i den här studien samlat in material både genom intervjuer, dokument ifrån Borås stad 

samt andra dokument. För att se helheten har vi samlat in från tre olika delar vilka är 

budgeten, resursfördelningen och omorganiseringen.  

2.5.1 Val av respondenter 

I tabell 1 nedan visas de respondenter som vi har intervjuat i den här studien. Valen har 

baserats på deras kunskaper och att de har varit mest lämpade för att ingå i den här 

studien. I tabell 1 visas namnen på respondenterna, deras befattning samt vilket datum 

intervjuerna genomfördes. Anledningen till att vi har valt att göra intervjuer med en 

ekonomichef från varje stadsdelsnämnd var för att få en syn om hur budgetarbetet och 

resursfördelningsmodellen fungerar i varje stadsdelsnämnd. De personerna har mer 

ingående information och jobbar med det i sitt dagliga arbete. Vi gjorde även en intervju 

med en av stadsdelsnämndcheferna för att få en inblick om hur chefer uppfattar 

budgetarbetet och resursfördelningsmodellen.  

 

Vi valde att intervjua en finanssekreterare på Borås stad då det är hon som är 

upphovsmannen till den resursfördelningsmodell som Borås stad använder sig av. Vi 

anser att hon sitter med viktiga kunskaper avseende modellen. Dessutom valde vi att göra 

en intervju med ekonomichefen för Borås stad för vi ansåg att han satt på viktig och 

gedigen kunskap inom området. För att få ytterligare och mer ingående information 

angående budgetarbete i Borås stad valde vi att göra en intervju med budgetchefen.  

 

De respondenter vi valde att intervjua har många års erfarenhet utav kommunala 

organisationer och de flesta har arbetat inom organisationen innan omorganiseringen. 

Magnus af Klint är den enda av respondenterna som inte jobbade i organisationen innan 

omorganiseringen. Han började arbeta i organisationen den tionde januari i år och har inte 

arbetat inom Borås stad tidigare. Innan han började jobba i Borås stad hade han arbetat 

som ekonomichef i två stadsdelar i Göteborg stad. Det medför att han har stora kunskaper 

om kommunala organisationer som är av stor betydelse för vår studie. Genom att 

intervjua Magnus af Klint hoppas vi få en annan syn än av de som arbetat i 

organisationen tidigare.  
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Tabell 1 Intervjuer  

(Egen bild) 

2.5.2 Intervjuer  

 

Intervjun är en metod för datainsamling där information 

inhämtas genom att en intervjuare ställer frågor till eller går 

in i en dialog med intervjupersoner. 

(Lundahl, U., Skärvad, P-H. Utredningsmetodik för 

samhällsvetare och ekonomer 1999, s 115).  

 

Vi har valt att göra personliga intervjuer på grund av dess enkelhet och möjlighet till 

kontroll. Personliga intervjuer lämpade sig även bäst för vårt syfte vilket är att få en djup 

inblick och fånga våra respondenters unika syn på våra frågor. Bryman (2002) skriver att 

det finns olika typer av intervjuer som forskaren kan använda sig av när en kvalitativ 

studie genomförs. Det är strukturerad intervju, kvalitativ intervju, fokusgruppintervju 

samt gruppintervju. Det finns två typer av kvalitativa intervjuer och det är ostrukturerade 

och semi-strukturerade intervjuer. Enligt Bryman (2002) använder sig forskaren vid en 

ostrukturerad intervju sig enbart av minneslappar och har inga förutbestämda frågor. De 

tenderar att likna ett vanligt samtal.  

 

Vid semi-strukturerade intervjuer brukar forskaren, enligt Bryman (2002), ha en 

intervjuguide med en lista med specifika teman som ska tas upp i intervjun. 

Intervjupersonerna har här ofta stor frihet att utforma svaren på sitt egna sätt. 

Intervjuguiden behöver inte följas så intervjuaren har en stor möjlighet att anpassa 

frågorna under intervjuns gång. Vi har valt att i sex av intervjuerna använda oss av semi-

strukturerade intervjuer på grund av att vi har önskat att anpassa våra frågor under 

intervjun efter de svar vi fått. Vi ansåg att det var lämpligt att använda oss av den typen 

av intervjuer eftersom det ger möjlighet till uppföljningsfrågor som tillexempel, kan du 

förklara, kan du utveckla, vilket inte förekommer i den helt strukturerade intervjun. Vi 

tror att genom att vi använt oss av den här typen av intervjuer har vi kunnat skapa en 

diskussion med respondenten och på så sätt fått vi ut mer information av respondenten. 

 

En av de sju intervjuerna var inte en semi-strukturerad intervju, det var en helt öppen 

intervju. Enligt Lantz (1993) innebär en helt öppen intervju att intervjuaren ställer en 

öppen fråga som den tillfrågade fritt kan utveckla sina tankar kring. Den tillfrågade 

beskriver fritt sitt sätt att uppfatta ett fenomen, resonerar med sig själv och beskriver 

Respondenter Befattning Datum för intervjun 

Magnus af Klint Ekonomichef Väster 9/3 – 2011 

Malin Aronsson Stadsdelsnämndschef 

Väster 

16/3 – 2011 

Annette Antonsson Ekonomichef Norr 18/3 – 2011 

Per-Olof Jinnergård Ekonomichef Öster 18/3 – 2011 

Ulrica Fagersson Finanssekreterare 14/3 – 2011 

Christer Johansson Ekonomichef 15/3 – 2011 

Roger Cardell Budgetchef 23/3 - 2011 
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sammanhang som den tillfrågade anser är betydelsefulla för beskrivningen av fenomenet. 

Under den helt öppna intervjun ställdes ett fåtal frågor som respondenten fritt resonerade 

och beskrev utifrån hans egna erfarenheter. Den helt öppna intervjun var i förväg 

planerad att vara en semi-strukturerad intervju men intervjun utvecklades av både 

intervjuaren och respondenten till att bli en helt öppen intervju. 

 

Alla intervjuer, utom en, utfördes på respektive respondents kontor som alla ligger i 

Borås stads lokaler. En av intervjuerna genomfördes i en annan stadsdelsnämnds lokal än 

var respondenten arbetade i. Frågeställningarna har varit densamma i sex av intervjuerna. 

I den sjunde intervjun behandlades samma ämnen som i tidigare intervjuer fast 

intervjuguiden följdes inte. Alla intervjuer spelades in för att säkerställa att empirin blev 

så korrekt återgiven som möjligt. Frågorna var av sådan karaktär att det inte gick att svara 

ja eller nej vilket medförde att respondenterna själva fick utveckla svaren efter deras egna 

erfarenheter.  

 

Intervjuguiden är utformad efter frågeställningen och vi har tillsammans gått igenom hur 

den ska se ut. Intervjuguiden är indelad i fyra olika kategorier, 

resursfördelningsmodellen, budgetarbetet, omorganiseringen och demografisk 

information om respondenten. Vi har anpassat intervjuguiden efter vem vi har intervjuat 

för att på så sätt få ut så mycket som möjligt av intervjun. Kvale (1996) ger exempel på 

frågekategorier som ingår i de allra flesta intervjuer. Frågekategorier som vi använde oss 

av under våra intervjuer för att få en mer fördjupad bild var uppföljningsfrågor som enligt 

Kvale (1996) innebär att intervjuaren ber intervjupersonen att utveckla sitt svar, till 

exempel ”vad menar du med…?” samt sonderingsfrågor. Vi använde oss även av direkta, 

indirekta och strukturerade frågor, Kvale (1996) beskriver att strukturerade frågor innebär 

att intervjuaren säger att ”jag skulle nu vilja byta tema”, denna typ av frågor använde vi 

ett flertal gånger under våra intervjuer. En viktig typ av frågekategori som vi använde oss 

av var tystnad och Kvale (1996) skriver att tystnad visar att intervjuaren ger 

intervjupersonen möjlighet att tänka efter eller komplettera ett svar.  

 

Respondenterna blev informerade om vilket ämne som skulle behandlas och vad syftet 

med intervjun var vid bokningen av intervjun. Vi tog kontakt med respondenterna via 

telefon, vi förklarade då vårt syfte med intervjun och vilket ämne vår studie behandlade. 

Vi har under våra intervjuer valt att inte skicka ut frågorna i förväg, det för att kunna 

skapa den diskussion vi ville uppnå. Vi hade förberett frågorna innan intervjuerna i en 

intervjuguide som baserades på information vi hade tagit del av tidigare genom litteratur 

och dokument från Borås stad. Personen som utförde intervjun följde intervjuguiden men 

anpassade frågorna och ställde följdfrågor som passade in i diskussionen.  

 

Under intervjuerna var det en som ställde frågorna och den andra antecknade och 

ansvarade för inspelningarna. Vi valde att det var en person som genomförde intervjun 

dels för att vi ville skapa en trygghet och bygga upp ett förtroende med respondenten och 

på så sätt skapa en diskussion. Sammanställningen av intervjuerna skedde direkt efter 

varje intervju, det inspelade materialet lyssnades av och transkriberades. 
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2.5.3 Insamling av litteratur 

Den litteratur vi använt oss av har vi sökt på databaser som vi har haft tillgång till på 

Högskolan i Borås biblioteks hemsida. De sökord vi har använt oss av är kommun, 

kommunal, ekonomi, budget, resursfördelningsmodell, resursfördelning, ekonomi i 

offentlig sektor, resource allocation, budget och PPBS. Dessa ord anser vi har haft stor 

betydelse för vår studie.  

 

2.6 Giltighetsanspråk 

 

I avsnittet nedan kommer det att presenteras olika sätt för att säkerställa tillförlitligheten i 

uppsatsen. Viktiga begrepp såsom begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

reliabilitet kommer att tas upp. 

 

Yin (2007) skriver för att öka begreppsvaliditeten i en fallstudie kan forskaren se till att 

denne använder sig av flera empiriska källor så att undersökningsformen blir 

sammanlöpande. Yin (2007) skriver att intern validitet i fallstudie sammanhang innebär 

att forskaren ska kunna dra hållbara slutsatser. Vidare skriver han att fallstudier innebär 

att forskaren drar slutsatser närhelst ett skeende inte kan betraktas omedelbart. Den 

externa validiteten rör problemet om att resultatet från en studie kan generaliseras utöver 

den aktuelle fallstudien. Kritik har riktats mot den externa validiteten enligt Yin (2007), 

han skriver att många forskare hävdar att det är svårt att generalisera utifrån ett enda fall. 

Det sista kriteriet som Yin (2007) beskriver är reliabilitet. Det innebär att en forskare ska 

med samma tillvägagångssätt få samma resultat och slutsatser som när studien 

genomfördes första gången. Det innebär i stora drag att en annan forskare ska kunna 

replikera ens studie och få samma slutsatser. 

 

För att åstadkomma en hög reliabilitet som möjligt har vi pratat med personer som är väl 

insatta och har kompetens inom ämnet. Vi har kritiskt granskat tillgängligt material och 

har i möjligaste mån använt oss av tillförlitlig litteratur. Eftersom kvalitativa intervjuer 

bygger på människors personliga åsikter, vilka är svåra att mäta, kan vi dock inte 

garantera att reliabiliteten är hög. Som forskare kan vi även ha påverkat respondenterna 

att besvara frågorna på ett visst sätt, vilket kan minska studiens tillförlitlighet. 

 

För att öka studiens externa reliabilitet har vi använt oss av samma intervjuguide vid 

genomförandet av intervjuerna. Vår ambition med att använda oss av samma 

intervjuguide var för att öka möjligheten till att replikera studien och därmed öka den 

externa reliabiliteten.  

 

För att säkerställa hög validitetsgrad i studien har vi strävat efter att i den empiriska 

undersökningen ställa intervjufrågor som är relevanta i relation till de vetenskapliga 

forskningsfrågorna. Vi har även försökt att använda oss av annan relevant information i 

förhållande till forskningsfrågorna. Vi har i studien intervjuat personer som har goda 

kunskaper inom det undersökta området. Intervjuerna har spelats in vilket har möjliggjort 

att vi kunnat kontrollera informationen som erhölls samt minska risken för feltolkningar. 

Samtliga respondenter godkände att vi spelade in intervjuerna. Vi har i så hög grad som 
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möjligt försökt att ha en hög intern validitet. Vi anser att vi i vår studie kan dra hållbara 

slutsatser. Dock är den externa validiteten inte så hög på grund av att vi inte kan 

generalisera våra resultat mer än till Borås stad.  

 

2.7 Källkritik 

 

Vi anser den litteratur som vi använt oss av i vår studie är bra i förhållandet till vår 

problemformulering. Den litteratur vi använt oss av i vår studie anser vi är relevant och 

tillförlitligt. Vi har använt oss av litteratur som är skriven av Björn Brorström som har 

forskat mycket kring förvaltningsekonomi. Dessutom har många av de författare vi 

använd oss av skrivit ett flertal böcker inom området och därmed anser vi att det bidrar 

till ökad trovärdighet till uppsatsen. Dock är många av de böcker som vi använt oss av 

skrivna i början på 1990-talet men vi anser att det inte har skett större förändringar i 

kommunala organisationer sedan den senaste ändringen i kommunallagen 1991. En del 

av böckerna har dessutom nyare upplagor vilket bidrar till att trovärdigheten är hög. Ett 

flertal av de böckerna vi använt oss av har förekommit i tidigare forskning vilket medför 

tyngd i uppsatsen.  

 

De vetenskapliga artiklarna vi har använt oss av i den här studien anser vi vara 

tillförlitliga. Då författarna har publicerat ett antal artiklar inom området tidigare bedömer 

vi att det bidrar till ökad trovärdighet.  

 

De elektroniska källorna som vi har använt oss av anser vi har en hög trovärdighet då de 

är regeringens hemsida, Borås stads egen hemsida samt statistiska centralbyråns hemsida. 

Vi har dessutom tagit del av andra dokument från Borås stad rörande omorganisationen 

som behandlats i kommunfullmäktige och därför anser vi att tillförlitligheten i dessa 

dokument är hög. 

 

2.8 Metodkritik 

 

För vår studie har vi valt att använda fallstudie som undersökningsdesign med semi-

strukturerade intervjuer och textdokument. Valet av metod styr analysen av data och 

därmed resultatet. Ett annat val av undersökningsdesign kan ge ett annat resultat än det 

erhållna. Insamlad data har bedömts kritiskt för att rensa bort det som inte är bra och 

behålla det som är acceptabelt. Vår ambition och utgångspunkt är ett öppet 

förhållningssätt men det är en svår balansgång att uppnå detta förhållningssätt fullt ut. 

 

2.9 Etisk diskussion  

 

Vid samhällsvetenskapliga undersökningar diskuteras den etiska aspekten där 

värderingarnas roll i forskningsprocessen aktualiseras enligt Bryman (2002). Den etiska 

diskussionen handlar ofta om hur forskarna ska behandla de individer som studeras och 

om det finns aktiviteter som de bör eller inte bör engagera sig i tillsammans med de 
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personer som ingår i undersökningen. Vidare skriver han att några av de etiska 

principerna som svensk forskning utgår ifrån är informationskravet, samtyckeskravet, 

samt nyttjandekravet. 

 

Informationskravet betyder att forskaren ska informera personerna som ska ingå i 

undersökningen om undersökningens syfte. Dessa personer har rätt att veta att deras 

deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta om de vill. De har också rätt att få 

information om vilka moment som ingår i undersökningen enligt Bryman (2002). Vi har 

under studien varit noga med att informera personerna vi har intervjuat om vad syftet 

med studien är, vilka moment som ingår och de har efter det tagit ställning till om de vill 

delta i studien eller inte. Bryman (2002) skriver också att samtyckeskravet innebär att 

deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i studien. Vi har frågat alla 

respondenter som ingår i undersökningen om de samtycker till att medverka i studien. Vi 

har även ställt frågan till alla respondenter om de vill vara anonyma i studien.  

 

Vi har behandlat alla respondenters uppgifter med största möjliga konfidentialitet. Vi har 

i studien inte samlat in respondenternas personuppgifter eftersom vi har ansett att sådan 

typ av uppgifter inte är relevanta för vår studie. Enligt Bryman (2002) betyder 

konfidentialitetskravet att personuppgifter måste förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan komma åt dem och att personuppgifter måste behandlas konfidentiellt. Uppgifter 

som vi samlat in om respondenterna har endast använts för studien. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamålet. Vi anser att vi i vår studie inte bryter mot några av de etiska 

principerna. 
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3 Teoretisk referensram  

I kapitlet teoretisk referensram kommer olika begrepp att behandlas vilka är budget, 

kommuner, resursfördelning och organisationsförändring. I varje avsnitt kommer det att 

redogöras grundligt för de olika begreppen. Till sist kommer en sammanfattning av 

teorier. 

 

3.1 Kommuner 

 

Hansson och Martinsson (2005) skriver att ordet kommun härstammar från det latinska 

ordet communis vilket betyder gemensam. De skriver vidare att den svenska 

kommunbildningens historia har anor från långt bak i tiden. Den äldsta 

gemensamhetsformen med kommunliknade funktioner anses vara byalaget. Socken 

uppstod under medeltiden och de skötte både kyrkliga och kommunala verksamheter. En 

förordning om kommunalt självbestämmande tillkom 1862 där fattigvården överfördes 

från kyrkan till kommunerna. Vidare skriver de att det fanns omkring 2 400 

landskommuner, 89 städer och ett 25-tal köpingar i landet. Den tekniska infrastrukturens 

uppbyggnad började i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Det börjades bygga 

gator och vägar, system för vatten och avlopp, el, gas och renhållning. Kommunerna tog 

över de privata spårvägsbolagen eller startade busstrafik i egen regi. Kommunerna 

övertog 1932 ansvaret för folkskolan ifrån kyrkan. Arbetet i kommunerna sköttes 

merparten av förtroendevalda fram till mitten av 50-talet. I början av 50- och 70-talet, till 

en följd av att kommunsammanläggningarna, minskade antalet kommuner kraftigt. 2281 

kommuner fanns det 1950 jämfört mot dagens 290 kommuner enligt Hansson och 

Martinsson (2005).  

 

Brorström och Siverbo (2001) skriver att kommuner är viktiga organisationer i 

samhällsbygget. På uppdrag av Sveriges riksdag planerar och genomför kommuner 

verksamhet riktad till kommunmedborgarna. På eget initiativ planerar och genomför 

kommunerna verksamhet inom ramen för den allmänna kompetensen. De skriver vidare 

att finansieringen i stor utsträckning sker med gemensamma medel som kommunskatt 

och statsbidrag. Resurserna som kommunen tillhandahåller ska fördelas i demokratisk 

ordning, användas effektivt och på ett sådant sätt att den enskildes rättssäkerhet 

garanteras.  

 

Enligt Brorström och Siverbo (2001) har alla kommuner i Sverige ytterst samma 

uppdrag. Kommunerna är därför i ett avseende mycket lika, de bedriver en 

mångfacetterad verksamhet. Vidare skriver de också att kommunerna 

verksamhetsmässigt är olika varandra. Uppdraget att genomföra verksamheten i 

kommunerna hanteras på varierande sätt och de olika verksamheterna har olika 

förutsättningar. De skriver att lokala förutsättningar och politiska värderingar har stor 

betydelse i sammanhanget. Den kommunala verksamhetens inriktning och omfattning är 

därför i praktiken varierande från kommun till kommun även om kärnan är densamma. 

De säger också att kommuner både är lika och olika, de påverkas delvis av samma 
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omgivningsfaktorer vilket medverkar till likheter. De lokala förutsättningarna medför att 

skillnader uppstår mellan dem. 

 

3.2 Organisering av kommuner 

 

Brorström och Solli (1990) skriver att den kommunala organisationens uppbyggnad till 

stora delar styrs av regler i kommunallagen. Vidare skriver det att den kommunala 

organisationen består av två delar, en politisk del och en tjänstemanna del. Den politiska 

delen är beslutande och tjänstemanna delen är beredande och verkställande. I 

organisationen är det högsta beslutande organet kommunfullmäktige. Beroende på 

kommunens storlek varierar antalet ledamöter i kommunfullmäktige. Fullmäktige kan 

sägas vara liktydigt med kommunens riksdag. Debatten som förs i syfte att visa 

medborgarna vilka ståndpunkter som de politiska partierna har sker i 

kommunfullmäktige. Under kommunfullmäktige finns det styrelse och nämnder. 

 

 

Brorström och Solli (1990) beskriver även den traditionella formen av en kommunal 

organisation vilket illustreras i figur 3. Det är många kommuner som har en likartad 

organisationsstruktur, det på grund av rådande praxis och regler. En sådan struktur på 

verksamheten innebär att organisationen är verksamhetsindelad.  

 

Brorström, Haglund och Solli (2005) skriver att 1991 års kommunallag gav kommuner 

och landsting större frihet i att organisera sina nämnder. I princip är det enda kravet som 

ställs är att utöver fullmäktige ska det finnas en styrelse med vissa övergripande 

uppgifter. Kravet innefattar också krav på en särskild valnämnd och även att fullmäktige 

ska utse en revisor. 
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Figur 3 Traditionell kommunal organisation 

(Brorström och Solli, 1990, s 18) 
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Brorström, Haglund och Solli (2005) nämner att det är omöjligt att ge en fullkomlig bild 

av kommunernas organisation. De presenterar dock fyra olika nämndstrukturer som är 

vanliga i kommuner. De skriver att exemplen är förenklade på grund av att det 

förekommer blandformer. Nedan illustreras tre av dessa nämndstrukturer.  

 

 

Enligt Brorström, Haglund och Solli (2005) är en kommun enligt lag skyldig att fullfölja 

de uppgifter som den har blivit tilldelad av staten. Idag utgör kommunerna, för 

samhällsbygget, väsentliga administrativa enheter och de ansvarar för självständighet för 

många och viktiga samhällsuppgifter. De skriver vidare att i politiska församlingar 

planeras kommunens verksamhet.  
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Figur 4 Traditionell sektoriell struktur 

(Brorström, Haglund och Solli, 2005, s 31) 
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(Brorström, Haglund och Solli, 2005, s 31) 
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3.3 Budget  

 

Wilson och Chua (1997) skriver att budgeten för en organisation huvudsakligen är en 

modell av förväntade fysiska, finansiella och icke-finansiella konsekvenser av aktiviteter 

inom en viss tidsperiod, den tidsperioden är i framtiden. Vidare skriver det att 

organisationer använder budgeten för att förutse de prestationer som organisationen kan 

komma att göras.  

 

The various activities within a company should be 

coordinated by the preparation of plans of actions for future 

periods. These detailed plans are usually referred to as 

budgets. 

(Drury, 2000. Management and cost accounting, s 545).  

 

Wildavsky (1975) skriver att budgetar uppenbarligen är politiska dokument. I en politisk 

organisation bedriver de den intensiva oro som administratörer, politiker, ledare för 

intressegrupper och medborgare är intresserad av. De är intresserade av ”vem som får och 

hur mycket” av den statliga fördelningen av resurser. Personerna som är delaktiga i 

budgetarbetet kan avsevärt förenkla sina uppgifter genom att koncentrera sig på den 

relativa lilla delen av budgeten som politiskt är möjlig att förändra. Normalt läggs 

uppmärksamheten på ett litet antal ökningar eller minskningar vars signaler kommer ifrån 

historisk information om kommunen. Vidare skriver han att grunderna i en budget inte 

ska bygga på fjolårets beräkningar på populationen utan att den ska bygga på framtida 

förutsägelser.  

3.3.1 Syfte med budgeten 

Budgeten har en rad olika syften, enligt Drury (2000) är budgetens syften planering, 

samordning, kommunikation, motivation och kontroll. Fundahn och Holmgren (1992) 

nämner också att budgetens syften är planering, information, styrning, 

effektivitetsinstrument, kontroll och engagemang.  

 

Den huvudsakliga planeringen och de beslut som tas under planeringen är en del av den 

långsiktiga planeringsprocessen enligt Drury (2000). Fundahn och Holmgren (1992) 

skriver att budgeten är det verktyg som på kort sikt visar kommunens intentioner inom 

olika verksamhetsområden. Drury (2000) skriver att under den årliga budgetprocessen 

görs det förfiningar av den långsiktiga planeringen på grund av att ledningen måste ta 

fram detaljerade planer för att implementera långtidsplaneringen. Han skriver vidare att 

utan den årliga budgetprocessen är risken, på grund av dagsaktuella problem, att 

ledningen inte planerar för företagets framtid. Den årliga budgetprocessen säkerställer att 

ledningen planerar för företagets framtida utveckling. Det är viktigt att redan idag tänka 

över hur förutsättningarna ser ut för nästkommande år och hur dessa förutsättningar kan 

förändras för att redan idag kunna besvara dessa förändringar. Det här uppmuntrar 

ledningen att förutse problemen innan de uppstår vilket innebär att färre förhastade beslut 

kommer att tas enligt Drury (2000).  
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Budgeten möjliggör samordning mellan olika funktioner i företaget. Utan några bestämda 

riktlinjer i företaget kan varje chef fatta egna beslut i tron om att det är för företagets 

bästa belyser Drury (2000). Han skriver även att målet med att upprätta en budget är att 

förena dessa skillnader och olikheter för det bästa för organisationen som helhet istället 

för att skapa fördel för en enskild avdelning. Budgeten tvingar därför cheferna i 

organisationen att granska relationerna mellan sin egen verksamhet och de andra 

avdelningarna i organisationen och samtidigt identifiera och lösa konflikter som kan 

uppstå skriver Drury (2000).  

 

Alla i organisationen ska ha förståelse för hur de kan bidra till att uppnå målen med den 

årliga budgeten om organisationens funktion är att fungera effektivt. Det måste finnas 

tydliga riktlinjer för kommunikation så att alla parter i organisationen blir informerade 

om organisationens planer, policys och begränsningar som de förväntas anpassa sig till 

skriver Drury (2000). Han skriver även att denna process ska säkerställa att det är 

lämpliga individer som ansvarar för implementeringen av budgeten. Genom budgeten 

kan företagsledningen kommunicera dess förväntningar till chefer på mellannivå så att 

alla medlemmar i organisationen förstår dessa förväntningar och kan koordinera sitt 

arbete för att uppfylla dem. Det är inte bara budgeten i sig som underlättar 

kommunikation, mycket viktig information förmedlas i den faktiska handlingen att 

förbereda den enligt Drury (2000). Fundahn och Holmgren (1992) skriver att allmänheten 

och intressenter får genom budget och budgethandlingar extern information angående 

kommuners verksamheter och planering. 

 

Ett viktigt verktyg för att styra kommuners verksamhet är budgeten enligt Fundahn och 

Holmgren (1992). De skriver även att styrningen sker genom anslagsgivningen i 

budgeten genom de anvisningar och kommentarer som ges i olika handlingar och beslut 

under budgetprocessen. Drury (2000) skriver att budgeten kan vara ett användbart 

verktyg för att påverka chefers beteende och motivera chefer att prestera i linje med 

organisationens mål. En budget tillhandahåller en standard som en chef under vissa 

omständigheter kan bli motiverad av för att uppnå budgetmålen. En budget kan också 

uppmuntra till ineffektivitet och konflikt mellan chefer. Om individer aktivt deltagit i att 

förbereda budgeten och den används som ett verktyg för att stödja cheferna i deras 

ledarskap kan budgeten vara både motiverande och utmanande enligt Drury (2000).  

 

Budget är ett hjälpmedel för chefer när det gäller att hantera och kontrollera de 

verksamheter som de är ansvariga för. Genom att jämföra de faktiska resultaten med de 

budgeterade resultaten för olika aktiviteter får cheferna information om till exempel att 

kostnaderna inte överensstämmer med budgeten och på så sätt kräver deras 

uppmärksamhet skriver Drury (2000). Enligt Fundahn och Holmgren (1992) sker det 

kontinuerligt under hela budgetperioden genom den rapportering som sker med rapporter 

anpassade till de olika nivåerna i verksamhetsprocessen. De skriver även att genom dessa 

rapporter kan ledningen på ett tidigt stadium se om en viss verksamhet på något sätt 

avviker från vad som budgeterats. Drury (2000) skriver att denna process möjliggör för 

chefer att i första hand koncentrera sig på signifikanta avvikelser från det förväntade 

resultatet. Genom att undersöka orsaken till avvikelserna kan cheferna upptäcka 

effektivitetsproblem i systemet. När orsaken till problemen hittats kan lämpliga 
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lösningsförslag tas fram för att komma till rätta med problemen. Fundahn och Holmgren 

(1992) skriver budgeten också kan utnyttjas för effektivitetskontroll genom att jämföra 

mellan budgeterade och verkliga kostnader.   

 

En chefs prestation utvärderas ofta genom att mäta hans eller hennes framgång i att 

uppfylla budgetens mål. I vissa företag belönas anställda och chefer med bonus om de 

lyckas att uppfylla budgetmålen. Budgeten är meningsfull när det gäller att informera 

chefer om hur väl de presterar för att uppnå de mål som de tidigare har varit med och satt 

upp enligt Drury (2000).  

 

Fundahn och Holmgren (1992) påpekar att det är viktigt att budgetarbetet läggs upp så att 

alla berörda parter och intressenter i den kommunala verksamheten ges tillfälle till att 

delta i budgetarbetet. De nämner även att det är viktigt att kunskaper inom olika nivåer 

tas tillvara och att så många som möjligt stimuleras för förändringar inom och utom 

organisationen. Det bör leda till medvetenhet och nytänkande för behov av förändringar. 

Arbetet bör se ut så på alla plan för det leder till innovationer och nya idéer. 

3.3.2 Olika typer av budget 

En traditionell typ av budget som används i icke vinstdrivande organisationer är line item 

budget enligt Drury (2000). Line item budget visar vilken typ av utgifter som görs men 

inte vilket strategiskt syfte utgifterna har. I budgeten uttrycks utgifterna tämligen 

ingående men de verksamheter som bedrivs får lite uppmärksamhet. Beloppen i budgeten 

grundar sig i historiska kostnader som har justerats efter förväntade förändringar i 

kostnader. När de jämförs med de faktiska utgifterna ger line item budget en grund för att 

jämföra huruvida de godkända budgeterade utgifterna har överskridits skriver Drury 

(2000). Vidare skriver han att data från nuvarande år och föregående år ingår i budgeten 

för att ge indikationer på hur den föreslagna budgeten skiljer sig från de nuvarande 

löpande utgifterna. Line item budgeten misslyckas med att identifiera kostnaderna för de 

aktiviteter som ska genomföras. Dessutom ger line item budgeten inga garantier för att 

resurserna används klokt, effektivt eller ändamålsenligt för att finansiera de olika 

verksamheterna i en icke vinstdrivande organisation. Ytterligare en brist är att de 

misslyckas med att ge en god grund för beslut om hur tillgängliga resurser ska fördelas 

enligt Drury (2000). 

 

Wilson och Chua (1997) skriver att PPBS blev introducerat i icke-vinstdrivande företag 

för att hjälpa till att ta mer informerade beslut om resursfördelning. Dennison (1979) 

skriver att PPBS introducerades för att hjälpa ledningen vid resursfördelningen. 2003 

lades ett ”E” till i PPBS så att de blev PPBES enligt Jones och McCaffery (2005). Det 

skriver att bokstaven E ska stå för ”execution”. Det lades till för att betona vikten på 

budgetgenomförandet. Wilson och Chua (1997) skriver att budgetar som utformas inom 

PPBS skiljer sig från traditionella icke-tillverkande och icke-vinstdrivande budgetar. Det 

på grund av att budgetarna är upprättade av program. Program i det här sammanhanget 

innebär planerade aktiviteter som har specifika mål. De skriver även att kommuner kan 

ha följande program: datoriseringen av redovisningen, utbyggnad och förbättrad 

barnomsorg, förbättring av den psykiska vården och så vidare. För varje program 

involveras olika departement för att samordna arbetet. Wildavsky (1975) skriver att 
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utformningen av PPBS kommer ifrån tre distinkta men nära relaterade strängar som är; 

utveckling av ekonomisk planering, reformen hos administrationen i början av förra 

seklet och att nationalekonomerna ska kunna kontrollera cykliska fluktrationer.  

 

Drury (2000) skriver att PPBS innebär utarbetandet av en långsiktig verksamhetsplan 

som tydligt fastställer de mål som organisationen syftar till att uppnå. Dessa mål följer 

nödvändigtvis inte den existerande organisationsstrukturen. PPBS tvingar ledningen till 

att identifiera deras verksamheter, funktioner eller program som ska tillhandahållas och 

därigenom skapa ett underlag för utvärdering av deras värdighet. Dessutom ger PPBS 

information som möjliggör för ledningen att bedöma effektiviteten av deras planering. 

PPBS fokus ligger på aktiviteter och verksamheter som pågår under flera års tid enligt 

Drury (2000). Kritiken skriver Dennison (1979) som riktar sig mot PPBS är att den lovar 

mer än vad den håller, den lämnar kritik mot offentlig budgetering obesvarad.  

 

Drury (2000) skriver att ZBB kräver att alla verksamheter är motiverade och prioriterade 

före några beslut tas angående hur mycket resurser varje verksamhet blir tilldelad. ZBB 

fokuserar också på program eller verksamheter istället för funktionella avdelningar 

baserade på line items, som är en framtida traditionell typ av budgetering. Han skriver 

vidare att ZBB utgår från premissen att beräknade utgifter för existerande program ska 

starta från noll, vilket betyder att varje års budget sammanställs som att programmet 

lanserades för första gången. Brorström, Haglund och Solli (2005) skriver att ZBB på 

svenska heter nollbasbudgetering.   

 

Enligt Drury (2000) har ZBB mest använts i kommunala organisationer där de 

dominerade kostnaderna är av skönsmässig karaktär. I motsats till direkta produktions- 

och tjänstekostnader, där input-output relationer finns och är mer lämpade för traditionell 

budgetering där standard kostnader förekommer. Drury (2000) beskriver att ZBB innebär 

följande tre steg: 

 

1. En beskrivning av varje organisatorisk verksamhet i ett beslutspaket. 

2. Utvärdering och ranking av beslutspaketen i prioritetsordning. 

3. Fördelning av resurser baserat på turordning upp till utgifterna avskuren nivå. 

Beslutspaket är identifierade för varje beslutsenhet, dessa enheter representerar olika 

program och verksamheter som finns i organisationen enligt Drury (2000). Han nämner 

även att ett beslutspaket representerar driften av ett särskilt program med ett inkrementellt 

paket som återspeglar olika nivåer av ansträngningen som kan förbrukas hos en viss 

funktion. Ett paket är vanligtvis beredda på grundnivå för varje program. Paketet 

representerar minimum nivån av service eller support som konsekvent ska finnas i 

organisationen. Så fort beslutspaketet är komplett kan ledningen börja granska processen. 

Bestämma hur mycket och vart det ska spenderas därefter rankar ledningen alla paket 

efter fallande förmåner i organisationen. Teoretiskt är det så att så fort ledningen har 

bestämt budgetnivån för att spendera, borde paketen bli accepterade ner till 

spenderingsnivån baserad på kostnader – förmåner principerna. Drury (2000) skriver att 

fördelarna med ZBB över traditionella metoder för budgetering påstås vara följande:  
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1. Traditionell budgetering tenderar att extrapolera de senaste genom att lägga till 

en procentuell ökning för innevarande år. ZBB undviker bristerna med enskild 

budgetering och representerar en övergång till fördelningen av resurser efter 

behov eller fördel. Tillskillnad från traditionell budgetering är nivån på 

finansiering inte tagen för given. 

2. ZBB skapar en ifrågasättande attityd hellre än att en antar nuvarande praxis 

representerar värdet på pengar. 

3. ZBB fokuserar på resultat i förhållande till pengar. 

Enligt Gordon, Haka och Schick (1984) har erfarenheter visat att ZBB:s budgetprocess 

har flera begränsningar. Den är inte anpassad för att appliceras i icke vinstdrivande och 

statliga organisationer eftersom dess genomförande kräver en stor investering i både tid 

och ansträngning, och tekniken genererar ett besvärligt pappersarbete som leder till 

betydande administrativa kostnader. 

3.3.3 Budgetprocessen 

Drury (2000) skriver att budgetprocessen i icke vinstdrivande organisationer börjar 

normalt med att cheferna för de olika verksamheterna beräknar de nuvarande kostnaderna 

som behövs för att driva verksamheten i nuläget. Efter att det har gjorts läggs det på 

kostnader som behövs för att utveckla verksamheten ytterligare. Vidare skriver han att i 

en kommunal organisation föreslår de olika verksamheterna, som till exempel kan vara 

hälsa, utbildning och sociala tjänster specifika tjänster och relaterade kostnader som 

behövs för att driva verksamheten det kommande året. Därefter sammanställs dessa 

budgetar av den ekonomiska avdelningen i ett budgetförslag för hela organisationen 

enligt Drury (2000).  

 

I icke vinstdrivande organisationer finns det en svårighet i att precisera mål. De är svåra 

att definiera på ett kvantifierbart sätt och de faktiska prestationerna är ännu svårare att 

mäta nämner Drury (2000). Han nämner också att i de flesta fall kan inte kvaliteten och 

storleken på utförda tjänster mätas i monetära termer. Effekten av det är att budgetar i 

icke vinstdrivande organisationer tenderar att främst vara berörda av inflödet av resurser 

medans budgetar i vinstdrivande organisationer fokuserar på relationen mellan inflödet av 

resurser och resultat. I icke vinstdrivande organisationer är det inte samma betoning på 

vad som är avsett att uppnås för en given insats av resurser. Det är liten betoning på att 

mäta vad ledningens prestationer i termer av det resultat som uppnåtts. Anledningen till 

det är att det inte finns någon tydlig relation mellan inflödet av resurser och de fördelar 

som följer av användandet av dessa resurser enligt Drury (2000). 

 

De resurser som är tillgängliga för kommuner och de tjänster de bedriver bör vara 

tillräckliga för att täcka kostnaderna för dessa tjänster. För att öka resurserna i en 

kommunal myndighet höjs lokala skatter och stadsbidrag skriver Drury (2000).  

 

Parker och Kyj (2006) skriver att det är särskilt viktigt med informationsutbyte mellan 

underordnade och överordnade under budgetprocessen med många möjliga fördelar för 

både individen och organisationen. Vertikalt informationsutbyte innebär kommunikation 

både uppåt och nedåt i en organisation enligt Parker och Kyj (2006). Jermias (2001) 

skriver att för att skapa ökat engagemang hos medarbetarna gäller det att motiverar 
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individen. Genom att få medarbetare mer delaktiga i olika processer inom organisationen 

ökar kommunikationen, vilket tenderar att bidra till ett ökat engagemang enligt Jermias 

(2001). Delaktighet i budgetframställandet kan möjliggöra för en underordnad att 

kommunicera betydelsefull information till sin överordnade, vilket resulterar i en bättre 

budget och bättre beslutsfattande skriver Parker och Kyj (2006). 

 

3.4 Kommunal budget 

 

Hansson och Martinsson (2005) skriver att budgeten i en kommun har varit ett 

traditionellt styrinstrument som har tilldragit sig stort intresse. I budgeten bestäms det hur 

fördelningen av resurser ska se ut de närmaste åren. För företag som arbetar på den 

konkurrentutsatta marknaden är situationen annorlunda. Genom försäljningssiffror kan 

företag avgöra vad kunderna efterfrågar och satsa resurserna på de produkter som säljer 

bäst. De skriver vidare att kommuner för det mesta inte är konkurrensutsatta eller 

marknadsstyrda och därför kan inte resursfördelningen ske på det sättet. I samband med 

att kommunfullmäktige fastställer budgeten sker de slutliga prioriteringarna och 

fördelningen av kommunens resurser.  

 

Brorström och Solli (1990) skriver att den kommunala budgeten innebär mycket arbete. 

Det som skiljer kommuner och landsting ifrån andra organisationer är att budgeten har 

varit lagstadgad sedan 1862. De skriver vidare att budgetarbetet i kommunerna har 

funnits i 100 år längre än i industrin. Det finns i kommunal budgetering en lång tradition 

med frågorna kring budgetering. Den traditionen kan hänföras till vissa traditionella 

syften med budgetarbetet.   

 

Vidare skriver Brorström och Solli (1990) att det är kommunstyrelsen som har ansvaret 

för att budgeten tas fram i kommunen. Det ska göras innan oktobers månad utgång i 

normalfallet. Kommunfullmäktige ska före november månads utgång fastställa budgeten 

om det inte finns särskilda skäl då är det möjligt att vänta till december. 

 

Fundahn och Holmgren (1992) skriver att Svenska kommunförbundet och 

Landstingsförbundet under senare delen av 1980-talet utformade en ny modell för 

budget- och redovisningsmodell. Utgångspunkten var att den kommunala redovisningen 

skulle anpassa sig mer mot de redovisningsprinciper som gäller inom andra områden i 

samhället. Kunskapen inom kommunal redovisning är inte så spridd och därför inte 

anpassad för de tänkbara läsarna av kommuners och landstings årsredovisningar och 

rapporter av olika slag. Det nya redovisningssystemet innebär också att det är lättare att 

jämföra liknade verksamheter inom offentlig och privat verksamhet.  

 

Den nya redovisningsmodellen, som Fundahn och Holmgren (1992) skriver om, bygger 

på att kommuner och landsting ska anta ett redovisningsreglemente. Den anger bland 

annat för vilka reglementen som gäller och hur årsredovisningen ska vara utformad, hur 

bokföringen ska vara ordnad och så vidare. Utgångspunkten för reglementet har varit 

bokföringslagen och den statliga bokföringsordningen. Inom kommuner och landsting 
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innebär det att redovisningen och redovisningsprinciperna kommer visa stor 

samstämmighet.  

 

Fundahn och Holmgren (1992) skriver vidare vilka delar som ingår i den nya 

redovisningsmodellen vilket illustreras i tabell 2. Resultatbudget och investeringsbudget 

är kompletterande delar till varandra. De sammanfattar och ger en totalbild av drift- och 

investeringsbudgetens kostnadssida.  

 

Olsen (1970) skriver om budgetarbetet i en norsk kommun. Han skriver att budgeten i 

många anseenden kan ses som den viktigaste beslutfattande processen i många 

organisationer. Sakta men säkert har fokus flyttat till att vara mer inriktad på betydelsen 

av ritualer och ceremonier i moderna, komplexa organisationer och hur de bidrar till 

bildandet av legitimitet, efterlevnad och konsensus. Vidare skriver han att en utbredd 

gemenskap visar förståelse för budgetens betydande roll idag. Både offentliga och privata 

företag gör budgetar vanligtvis inom ett formaliserat regelverk som styrs av tidspress.  

3.4.1 Olika typer av kommunalbudget 

Brorström och Solli (1990) skriver att det finns en rad olika syften med budgetering i en 

kommun där framförallt resursfördelning, styrning, samordning och kontroll är viktiga. 

Brorström, Haglund och Solli (2005) skriver att budgeten har stor betydelse i kommunala 

sammanhang och framförallt är det viktigaste resursfördelning. Budgeten har övertagit 

rollen att styra på grund av att kommuner till övervägande saknar en marknad. Vidare 

skriver de att styra genom att tilldela varje verksamhet resurser och försöka tillgodose 

och ange vilka behov det finns som har en lång tradition. Enligt dem finns två synsätt 

nämligen ett behovs- och ett resursorienterat. Det illustreras i figur 7 nedan. 

Årsbudget Redovisning Flerårsplan 

Driftbudget 

Resultatbudget 

Investeringsbudget 

Finansieringsbudget 

Balansbudget 

Driftredovisning 

Resultaträkning 

Investeringsredovisning 

Finansieringsanalys 

Balansräkning 

Driftplan/verksamhetsplan 

Resultatplan 

Investeringsplan 

Finansieringsplan 

Balansprognos 

Tabell 2 Ny redovisningsmodell 

(Fundahn och Holmgren, 1992, s 40)  

Behov Skatter och 

upplåning 

 

Finansiella 

konsekvenser 

Bestäm skattesats Fördela ramar till 

förvaltningar 

Fastställ total 

resursram 

Behovsbudgetering 

Resursorienterad budgetering 

Figur 7 Budget 

(Brorström, Haglund och Solli, 2005, s 182) 
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Brorström, Haglund och Solli (2005) skriver att det behovsorienterade synsättet bygger 

på att behoven kartläggs och beroende på angelägenhetsgraden fördelas resurserna. Den 

här modellen har i ett historiskt perspektiv varit den vanligaste. Den resursorienterade 

kan ses som den omvända till behovsbudgeteringen. 

 

Hansson och Martinsson (2005) skriver även om behovsbudgetering. Den modellen är 

sektorbaserad utifrån ett geografiskt område som exempelvis en kommundelsnämnd. 

Modellen utgår ifrån medborgarnas behov av kommunal service utifrån den 

befolkningsstruktur som då finns inom kommundelsnämnden. Exempelvis så kan 

resurstilldelningen baseras på antalet barn, äldre och invånare. ”Spelet” kring budgeten 

minskar i modellen eftersom det är behoven som styr resurstilldelningen. Tydligare 

resultatorientering skapas samtidigt.    

 

Brorström och Solli (1990) skriver att rambudgeteringens syfte är att förenkla arbetet för 

kommunledningen och förbättra förutsättningarna för finansiell styrning. I korta drag 

innebär rambudgetering att de finansiella förutsättningarna kartläggs samt att skattesats 

och upplåning med mera bestäms. Det ger en total resursram och de olika nämnderna 

tilldelas därefter finansiella ramar utifrån totalramen för de kommande åren. Efter givna 

restriktioner förväntas nämnderna anpassa sitt behov och det innebär att ekonomin är i 

fokus och inte behovet.   

 

Fundahn och Holmgren (1992) nämner flera olika begrepp som används vid kommuners 

flerårsplanering. Rambudget är den budget som den politiska ledningen i förväg anger 

ekonomiska ramar för verksamheten. I en break-down budget utarbetar den politiska 

ledningen ekonomiska ramar inom vilka olika underställda organ får anpassa sitt äskande. 

I en build-up budget fastställer varje underställt organ äskandet enligt egna önskemål. En 

total budget sammanställs av den politiska ledningen på grundval av äskandet. Broman 

(1986) skriver att break-down budget och build-up budget ska ses som teoretiska 

modeller som ska underlätta bedömningen och beskrivningen av en budgetprocess. Det 

ska inte ses som två olika alternativ där en kommun ska välja den ena framför den andra. 

Det går troligen inte i praktiken att genomföra en renodlad tillämpning. Broman (1986) 

skriver även att vid budgetprocessen är det nödvändigt att försöka finna en lämplig 

kombination av de båda.  

 

Fundahn och Holmgren (1992) skriver att prestationsbudget innebär att anslagen knyts 

till de olika prestationerna. I budgeten presenteras olika presentationstal som kan 

jämföras med tidigare års siffror. Programbudget är en mer målinriktad planering. Efter 

program inriktas verksamheten. Vidare skriver författarna att det dock är diffust vad 

begreppet program innebär. I begreppet traditionell budget brukar de fördelas ett antal 

resurser som löner, material med mera till ett antal kostnadsbärare medans det i 

programbudgetering betonar verksamhetens prestationer och resultat. Av budgeten bör 

det kunna utläsas vem som har ansvaret för verksamheten, visa vad verksamheten ska 

prestera. I budgeten bör det även kunna gå att utläsa vad prestationen kostar.  

 

Brorström, Haglund och Solli (2005) skriver att PPBS på svenska heter 

programbudgetering. Idéerna om programbudgetering kom till Sverige ifrån USA på 
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1960-talet. När den kom blev det populärt i kommuner att införa programbudgetering. 

Fokuset i budgeten låg på programindelning av budget, angivande av mål, effektivitets- 

och prestationstal. Dock blev det ingen succé med metoden i de svenska kommunerna. 

Vidare skriver de att målstyrning kan ses som en modernare variant av 

programbudgetering.  

 

Enligt Wildavsky och Caiden (2001) innebär budgetkontroll en konflikt mellan 

människor som vill ha olika utfall och som försöker utöva makt för att göra storleken och 

fördelningen av utgifter annorlunda än vad som annars skulle kunnat göras. Att säga att 

”budgeten är utom kontroll” innebär en rad misslyckade relationer mellan deltagarna som 

relaterar till avsikter och utfall. Oförmåga att specificera dessa relationer gör kontroll 

(över vad, av vem, under vilka omständigheter) till ett ”smutsigt” ämne.  

 

3.5 Resursfördelning 

 

It has still been taken as given that the allocations of 

resources are the most interesting aspect of budgeting. 

(Johan P. Olsen, 1970. Local budgeting, decision-making or 

a ritual act, s 86). 

 

Som det framkommer i stycket ovan är resursfördelningen en viktig del i budgeten, inte 

minst för kommuner. 

 

Klintbo et al. (2007) skriver att en mycket viktig fråga inom kommunerna är hur 

resurserna fördelas. Resurserna ska fördelas utifrån lagens krav, politiska prioriteringar 

och medborgarnas behov. De skriver att det enligt kommunallagens regler är viktigt att 

alla medborgare i kommunen behandlas på ett likvärdigt sätt. Förutom dessa krav kan 

fördelningen av resurser styras efter politiska prioriteringar och kommunens uppsatta 

mål. För att fördelningen av resurser ska fungera är det viktigt att politikerna och 

tjänstemännen arbetar utifrån en gemensam vision om hur kommunen ska utvecklas. 

Klintbo et al. (2007) skriver att en förutsättning för att bringa en fungerande modell är 

planering. Det är viktigt att på ett tidigt stadium se över behoven av förändringar för att 

på så sätt kan frågor om resursfördelning få en större långsiktighet och tydlighet. De 

skriver vidare att de kan sammanfatta kraven på en fungerande resursfördelning i tre 

delar; den ska bidra till god hushållning av resurser, den ämnar att underlätta 

prioriteringar för de förtroendevalda samt att skapa legitimitet och ansvarskänsla i 

organisationen enligt Klintbo et al. (2007). 

 

Hansson och Martinsson (2005) skriver att innan kommunerna kan ta ställning till hur 

resurserna ska fördelas måste de veta hur stora resurserna är. Det görs därför en 

uppskattning av kommunernas kommande års intäkter i form av kommunalskatt, 

generella stadsbidrag, avgiftsintäkter med mera. Resurserna ska räcka till att betala 

nämndernas aktiviteter, räntekostnader, investeringar, amorteringar på lån med mera. På 

lång sikt för att ha en god och välplanerad ekonomi måste de totala kostnaderna vara i 

balans med intäkterna. Ett visst överskott i budgeten är rimligt för att dels täcka 
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inflationens urholkning av det egna kapitalet och dels som reserv i fall vissa kostnader 

blir högre än beräknat.  

 

The important issue, however, is that the social and political 

environment of the decision-making needs to be fully 

understood, if new approaches to resource allocation are to be 

introduced and sustained. 

(Dennison, W. F, 1979. Management development in 

government resource allocation: the example of the rise and 

fall of P.P.B.S,s 271). 

 

Dennisson (1979) skriver att den politiska processen med att fastställa fördelningen av 

resurser måste bestå i ett antal demokratiska fördelningar. Utgifterna för nuvarande år är 

något modifierade till att omvandlas till budgetsiffror för nästkommande år. Politiska 

visioner och målsättning ska synas vid fördelning av resurser skriver Brunsson och 

Jönsson (1981). Det följdriktiga sättet att fördela ut resurser är om politikerna klargör 

problem och riktlinjer för organisationen. Tjänstemännen ska ta fram handlingsalternativ 

och därefter kan politikerna fatta beslut som förvaltningarna kan verkställa skriver 

Brunsson och Jönsson (1981). 

 

Klintbo et al. (2007) skriver att kommunens behov måste ligga till grund för fördelningen 

av resurser, modellen bör vara rättvisande. Det finns vissa faktorer som är viktiga att ta 

hänsyn till vid införandet av en resursfördelningsmodell. Exempel på dessa faktorer kan 

vara förändringar i olika åldersgrupper. De skriver vidare att en resursfördelningsmodell 

måste vara flexibel för att på så sätt möta förändringar i omvärlden, till exempel 

ändringar i gällande lagstiftning. Modellen kan över tid behöva justeras, för att detta ska 

ske behövs det att uppföljning är en naturlig del av arbetet. Uppföljning innebär också att 

tillförlitligheten i modellen ökar, i uppföljningen bör de förutom redovisning också följa 

upp om de olika enheterna klarat av att utföra de tilldelade uppgifterna enligt Klintbo et 

el. (2007). 

 

En fråga som bör ställas är ”Har verksamheten genomförts i den omfattning som 

resursfördelningen bygger på?” skriver Klintbo et al. (2007). Uppföljningen kan skilja sig 

mellan kommunerna beroende på hur styrningen ser ut i kommunen. Genom att planera 

lång tid framöver underlättar det att säkerhetsställa att det framtida behovet av resurser 

anpassas och säkerställs i god tid. De skriver också att det är viktigt att det är viktigt att 

det förs en dialog mellan politiker och tjänstemän. Det kan också bidra till att 

medborgarnas förståelse för hur resurserna fördelas. Resursfördelningen bör inte göras 

alltför snäv utan det kan vara bra att ha något slags bufferttänkande. Ofta uppkommer 

oförutsedda utgifter som måste hanteras omedelbart enligt Klintbo et al. (2007). 

 

Klintbo et al. (2007) skriver att det ofta anges att politiska förändringar omfattar alla 

delar vid resursfördelningen men att vid en närmare granskning finns det anledning till att 

tydligare särskilja vad som betraktas som politiska prioriteringar och vad som har mer av 

karaktären av statistiska och ekonomiska beräkningsunderlag. De anger även en tänkbar 

uppdelning mellan beräkningsunderlag och politiska prioriteringar. I 
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beräkningsunderlaget skulle följande faktorer ingå: befolkningsprognos och andra 

volymförändringar, antagande om en generell prisuppräkning, faktiska kostnader (index) 

för särskilda kostnadsposter, årseffekter i kostnader av tidigare beslutade 

verksamhetsförändringar. Exempel på politiska prioriteringar skulle vara 

produktivitetskrav för respektive verksamhetsområde, förändrade ambitioner utifrån 

politisk plattform/handlingsprogram, lönenivåer utifrån lokal lönebildning avseende olika 

yrkesgrupper. Enligt Klintbo et al. (2007) finns det dock ingen klar och tydlig skiljelinje 

mellan beräkningssätt och politiska prioriteringar. De ger ett exempel på 

befolkningsprognosen som också innehåller en viss gard av bedömning av förutsättningar 

men i grunden utgör ett hjälpmedel baserat på politiska underlag. 

 

3.6 Organisationsförändring 

 

If an organization is in a very strong position either on its 

own or in co-operation with other organizations, it can 

effectively frustrate changes which are desired by people 

around its own border. 

(Brunsson, 2000. The irrational organization: irrationality as 

a basis for organizational action and change, s 5). 

 

Brunsson (1985) skriver vidare att i en lokal statlig organisation, är politikerna bundna till 

de regler som åläggs dem vid det senaste valet och kan inte överge partisystemet även om 

alla tydligt känner igen dess begränsningar för att lösa deras problem. Proceduren för 

debatt, beslutsfattning och åtgärder är fasta. De flesta organisationer som är i en liknande 

situation hade upplösts. Med hjälp av en ny organisation hade det kanske varit möjligt att 

uppnå en förändring. I många politiska organisationer är inte en grundlig omorganisering 

möjlig att genomföra. 

 

Simon (1959) skriver att psykologin påverkar de ekonomiska besluten som görs i en 

organisation. Han skriver även att de mål som ledningen har satt upp för sitt företag är 

ofta enbart tillfredställande. Alltså att det inte finns någon mening med målen.  

 

En politiskt sammansatt organisation är en organisation där rekryteringen av dess ledning 

endast i begränsad omfattning kontrolleras av organisationen själv och där ledande 

medlemmar rekryteras på grundval av att de har motstridande åsikter eller intressen, 

skriver Brunsson och Jönsson (1981). De skriver vidare att det innebär att stora skillnader 

gentemot de flesta andra organisationer där rekryteringen i stället sker efter principen att 

medlemmarna ska omfatta gemensamma intressen och mål. Konflikter förekommer i alla 

organisationer men effekterna försöks göra så små som möjligt. I en politisk organisation 

är konflikt istället själva poängen med organisationen och det finns en rad aktiviteter vars 

syfte är att hålla konflikterna vid liv, konflikten är institutionaliserad enligt Brunsson och 

Jönsson (1981).  

 

En icke-flexibel organisation, skriver Brunsson (2000), är inte kapabel till att dominera 

den förändrade världen runt omkring den, de riskerar att förlora dess legitimitet och 
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resurser. Till slut kommer organisationen att dö för att de inte har anpassat sig efter 

omgivningen. Vidare skriver han att det krävs att företag idag är flexibla. Utvecklingen 

har skett snabbt på många fronter såsom ekonomiskt och teknologiskt, att det krävs idag 

att organisationer anpassar sig. 

 

Brunsson (2000) skriver att politiska organisationer får sin legitimitet genom 

representation, genom att reflektera olika värderingar, övertygelser som råder i folkets 

omgivning. Politiska organisationer kommer som en konsekvens till att utveckla 

ideologisk inkonsekvens och även få fram vissa sub-ideologer. 

 

Brunsson (2000) skriver att det är flera faktorer som minskar möjligheten till 

omorganisering i politiska organisationer. Han beskriver att politiska organisationer 

tenderar att inte vara ”förändringsbara”, att det inte anpassar sig till omgivningen. 

Förändringar som sker i omgivningen tenderar att uppfattas och tolkas annorlunda av de 

medlemmar vars ideologer är olika. Politiska organisationer skulle ha svårigheter med att 

överleva i system där inputen av resurser var beroende av organisationens förmåga att 

förändra sig. Politiska organisationer får normalt sina resurser främst från skatter, där det 

är lättare att kontrollera. Vidare skriver Brunsson (2000) att den enda viktiga 

omgivningskällan till förändring i en politisk organisation är vid valet av nya 

representanter, där väljarna ska vara tillräckligt oberoende av representanterna.  

 

Gazendam (1994) skriver att resonemang kring den nödvändiga kvalitén hos 

befolkningen hävdar att kvaliteten alltid finns i en klass eller klass av objekt. En viktig 

faktor till det är centralisering vid en omorganisering. Vidare skriver han att 

centraliseringen innebär att varje person i organisationen får en och endast en 

överordnad. Dooley (1997) skriver att en nyckelfaktor till att hjälpa organisationens 

ledare är att ha en centraliserad och byråkratisk struktur. Det hjälper företagsledarna till 

att avgöra lämpliga handlingar och distribuera handlingar till arbetarna. Vidare skriver 

han att kontroll är uttryckligen: monetära belöningar och straff är vanlig form av 

motivation. 

 

3.7 Sammanfattning av teorin 

 

Vi har presenterat olika typer av budgetar med olika premisser och strukturer. 

Sammanfattningsvis kan vi identifiera tre typer av budgetar som passar till tre olika typer 

av organisationer. Det innebär att resursfördelning kan relateras till tre skilda åsikter om 

budgetar på följande sätt: 

 

1. Den första typen av budget som vi identifierat är budgetar som är ett resultat av 

"ekonomiskt och hierarkiskt" resonemang. PPBS och ZBB exempel på den här 

typen av budgetar. PPBS och ZBB utgår ifrån det "rationalistiska" 

beslutsfattnings idealet. Det induktiva/deduktiva paradigm av 

verklighetsuppfattningen kan relateras till den här typen av budgetar. Enligt 

Wildavsky (1975) är budget dokument och resursfördelning som i praktiken styrs 
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av ekonomisk logik och centraliserad beslutsfattning. Sådana budgetar har flera 

nackdelar enligt Wildavsky (1975). De nackdelar han tar upp är:  

 

1. De eliminerar kommunikationen horisontellt och vertikalt. 

2. De eliminerar samverkan mellan olika enheter. 

3. De eliminerar diskussionen över det lokala behovet. 

4. De har svårt att anpassa resurser till faktiska verksamheter för att lösa nya 

problem, behov och förändringar på den mikronivå eller enskilda enheter.  

 

PPBS och ZBB var populärt i USA och kom till de svenska kommunerna på 

1960-talet. Dock var dessa inte tillräckligt anpassade till de svenska 

kommunernas demografi vilket medförde att de inte fick fullt genomslag.   

 

2. Den andra typen av budget som vi identifierat är budget som process. Line item 

budget som presenterades av Drury (2000) är ett exempel på budget som har som 

syfte att förflytta beslutet från central nivå till enhetsnivå. Enligt den modellen har 

PPBS aldrig lyckats få praktisk tillämpning eftersom beslutfattarna på den lokala 

(eller enheternas) nivå påverkar utfallet av resursfördelning och den bestäms 

rationellt. I Sverige fungerar det inte att resursfördelningen bestäms utifrån ett 

rationellt beslut. I de svenska kommunerna ska de mänskliga behoven bestämma 

resursfördelningen.  

 

3. Den tredje typen av budget som vi har identifierat framställs från observationer av 

budgetering och resursfördelning inom svenska kommuner. Vi ser här en 

varierande typ av budgetar som framställs på basis av lokala behov. Det innebär 

att kommunala budgetar är av multistruktur och ständigt föränderliga. Det kan 

sägas att information för budgetering i kommunerna inte hämtas från ekonomisk 

logik. Det hämtas istället från observationer av behov på den lokala nivån det vill 

säga att det är de mänskliga behoven som styr.  

 

En annan tolkning är att budget och behov inte är "separata enheter". En skillnad 

mellan line item budget och kommunala budgetar måste relateras till begreppet 

"samverkan". Line item budget är en reflektion av Amerikansk politik där en av 

de två partierna (dualism) bestämmer över den federala budgeten. Line item är 

flexibel för att enkelt anpassas till önskemål av två politiska inriktningar. I USA 

har till exempel de två partierna lätt för att anpassa sina budgetar utifrån vad de 

lovar sina väljare. Kommunala budgetar är ofta en reflektion av samverkan mellan 

ett antal partier. Det är i svenska kommuner inte lika lätt att anpassa sin budget 

utifrån sina väljare då det är flera partier som utvecklar budgeten. En annan faktor 

som påverkar är den lokala självständigheten skriver Brorström, Haglund och 

Solli (2005). Det innebär att samma politiska inriktning kan ha annorlunda syn på 

budget för att lokalt kunna anpassa resurserna. 

 

 

  



 

- 34 - 

 

4 Presentation av den empiriska undersökningen 

I kapitlet presentation av den empiriska undersökningen presenteras den data som har 

samlats in genom både intervjuer och dokument ifrån Borås stad. Det insamlade 

materialet kommer att presenteras i fyra olika avsnitt. Dessa avsnitt behandlar budgeten, 

resursfördelningsmodellen, organisationsförändringen samt påverkan i Borås stad. 

 

4.1 Borås stad 

 

I Borås stad bor det cirka 100 000 personer (Statistiska centralbyrån). Borås stads 

organisation är indelat i kommunfullmäktige, som är det högsta beslutande organet, och 

kommunstyrelsen som styr den dagliga verksamheten. Politikerna i kommunstyrelsen är 

de som utgör kommunens regering. Borås stad är från och med den 1 januari 2011 

uppdelat i tre stadsdelsnämnder, i dessa områden ansvarar respektive stadsdelsnämnd för 

verksamheten. Den är samlad i en stadsdelsförvaltning som har hand om grundskola, 

barn- och äldreomsorg, fritid och kultur. Övriga verksamheter som till exempel 

administrativ och teknisk service, stadsbyggnad, samhällsplanering, miljöskydd, 

gymnasial utbildning och socialkontoret sköts via centrala förvaltningar och nämnder 

som har hela kommunen som arbetsfält. Även kulturinstitutioner som stadsbibliotek, 

stadsteater, kulturskola och museer sköts via en central förvaltning. Det finns även en del 

verksamheter som styrs via kommunala bolag, det gäller till exempel bostadsbolag och 

parkeringsbolag. Brandförsvaret sköts via ett kommunalförbund (Borås stad). 

4.1.1 Budget i Borås stad 

 

En budget är i varje del en avvägning av vad som är möjligt 

utifrån ekonomiska realiteter och politisk vilja. De bärande 

beståndsdelarna är skatteintäkter, avgifter och statsbidrag 

som skall fördelas till olika verksamheter och som till stora 

delar är avhängigt vad som sker inom andra delar av 

samhällsutvecklingen i Sverige och världen. 

(Borås stads budget 2011, s 5). 

 

Ordet budget definieras i Borås stads budget för år 2011 som en ekonomisk plan som ska 

visa kommunens samlade inkomster och utgifter samt hur den finansiella ställningen 

förändras under året. I Borås stad används också budgeten som ett internt 

resursfördelningsinstrument då ekonomiska ramar fördelas och resurser ges till olika 

verksamhetsområden. Det står även att budgeten ska utformas och kopplas till 

verksamheterna så att den utgör en bra grund för styrning och uppföljning på alla nivåer. 

Det nämns också att det blir allt viktigare att se budgeten som en del i kommunens 

samlade styrsystem. Det innebär att budgeten med dess uppföljningsmoment ska lägga 

grunden för en effektiv verksamhet. Förutsättningar för framgång i dessa sammanhang är 

klara styrsignaler med korta ledtider som skapar förutsättningar för verksamma beslut att 

hålla givna ramar samt att nå givna mål (Borås stads budget 2011). 

 

http://www.boras.se/
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Gällande kommunallag är från 1991 (KL 1991:900). I åttonde kapitlet behandlas 

kommunens ekonomiska förvaltning. I § 4 slås det fast att kommun och landsting varje år 

ska upprätta en budget för nästa kalenderår. I § 5 står det att budgeten ska innehålla en 

plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. Det står också att av planen ska 

det framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen 

beräknas vara vid budgetårets slut. För verksamheten ska det anges mål och riktlinjer som 

är av betydelse för en ekonomisk hushållning. För ekonomin ska det anges de finansiella 

mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.  

 

I Borås stads budget för år 2011 står det att Borås stad länge har haft strategin att det 

ekonomiska målet är överordnat andra verksamhetsmål. De belyser att ekonomin ger 

förutsättningar för verksamheten men också utgör grunden till ett förhållningssätt som 

framgångsrikt präglat organisationen. I budgeten tas det också upp att en god ekonomi är 

ett viktigt mål för kommunen och ett grundläggande villkor för att kunna uppnå de 

sociala eller välfärdspolitiska målen som är det primära syftet med kommunens 

verksamhet. På liknande sätt är en svag ekonomi en begränsning för kommunen när det 

gäller att tillgodose angelägna behov inom olika verksamhetsområden. Det framhävs 

också att en balanserad finansiell utveckling därför är en förutsättning för att kommunens 

service kan behållas och utvecklas (Borås stads budget 2011).  
 

Det står i Borås stads budget för år 2011 att det inte finns några budgetförslag från de nya 

stadsdelsnämnderna på grund av att de är relativt nya. Kommunbidragen till 

stadsdelsnämnderna grundar sig istället på de budgethandlingar som de tidigare 

kommundelsnämnderna lämnat. Det har dessutom hämtats uppgifter ifrån de nämnder, 

främst socialnämnden, som tidigare ansvarat för de delar av verksamheten. Varje nämnd 

ska efter kommunfullmäktiges beslut om kommunbidrag redovisa för kommunstyrelsen 

hur de beslutade kommunbidragen fördelas på olika delverksamheter. I samband med den 

här redovisningen ska varje stadsdelsnämnd redovisa en beskrivning av planeringen av 

2011 års verksamhet. I budgeten står det även att de tre nya stadsdelsnämnderna har fått 

behålla den tilldelning av resurser till de administrativa funktionerna som tidigare gällde 

för kommundelsnämnderna (Borås stads budget 2011).  

 

I tabell 3 nedan visas ett sammandrag av Borås stads resultatbudget över 2009, 2010 och 

2011. Nettokostnaderna mellan 2010 och 2011 ökade med 178,6 miljonerkronor. 

Verksamhetens nettokostnader blir tillsammans med avskrivningar på 185 miljonerkronor 

4 820,3 miljonerkronor, en ökning jämfört med 2010 på 3,8 procent. Skatteunderlaget 

enligt 2010 års taxering, alltså de beskattningsbara inkomsterna inkomståret 2009, har 

räknats upp med Sveriges kommuners och landstings bedömda uppräkningsfaktorer med 

hänsyn till de beräknade inkomstökningarna åren 2010 och 2011. Det innebär att hänsyn 

även har tagits till beräkningar av preliminära skatteavräkningar. De totala 

skatteintäkterna beräknas att bli 3 720,2 miljoner kronor med en skattesats på 21,49 

procent. De generella statsbidragen är budgeterade till 1 157,2 miljonerkronor. Där ingår 

även 20 miljonerkronor som tas i anspråk ur stabiliseringsfonden (Borås stad budget 

2011). 
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I tabell 4 nedan redovisa det olika stadsdelsnämndernas kommunbidrag för 2011. 

Stadsdelsnämnd Väster får mest kommunbidrag men det grundar sig i att de har fyra 

olika kommundelsnämnder som slogs samman till en stadsdelsnämnd.  

 
Resultatbudget (mnkr) 

 
2009 2010 2011 

Verksamhetens intäkter 1 123,2  

 

1 157,0 1 191,7 

Verksamhetens kostnader -5 501,0  

 

-5 613,7 -5 827,0 

Avskrivningar -184,8  

 

-185,0 -185,0 

Verksamhetens nettokostnader -4 562,6  

 

-4 641,8 -4 820,3 

Skatteintäkter 3 611,2  

 

3 617,0 3 720,2 

Generella statsbidrag och utjämning 943,1  

 

1 050,0 1 157,2 

Finansnetto 18,7  

 

15,0 15, 

Resultat före extraordinära poster 10,4  

 

40,2 72,1 

Extraordinära intäkter 22,5 

 

  

Årets resultat 32,9  

 

40,2 72,1 

Tabell 3 Resultatbudget 

(Borås stads budget 2011, s 26) 

 
Ekonomiskt sammandrag 2011 Norr Väster Öster 

Nettokostnader -808 600 -986 700 -874 600 

Kommunbidrag  808 600 986 700 874 600 

Resultat 0 0 0 

Tabell 4 Sammandrag  

(Borås stads budget 2011, s 106, s 113, s120) 

4.1.2 Resursfördelningsmodellen i Borås stad 
Borås stad har sedan 1995 använt sig av en resursfördelningsmodell för att fördela 

resurser till kommundelsnämnderna. I Borås stads budget för 2011 står det att 

resursfördelningsmodellen diskuterades grundligt år 2003 och med anledning av det 

beslutade kommunfullmäktige år 2004 om delvis nya principer (Borås stad). 

 

Grundskola, barnomsorg och äldreomsorg är stora kostnadskrävande verksamheter som 

en kommun bedriver, i Borås har tidigare tio kommundelsnämnder ansvarat för dessa. 

Det har därför varit viktigt att pengarna för dessa verksamheter fördelats rättvist. 

Resursfördelningsmodellen som Borås stad har använt sig av har grundat sig i att det är 

invånarnas behov av stöd och service som ska avgöra hur mycket pengar varje 

kommundelsnämnd får, inte vad verksamheten har kostat tidigare år. 

Resursfördelningsmodellen har varit en mall för att fördela pengar till 

http://www.boras.se/
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kommundelsnämnderna. Kommunfullmäktige bestämmer i budgeten för varje år hur 

mycket pengar som kan avsättas för till exempel äldreomsorgen, barnomsorgen och 

grundskolan. Det handlar sedan om att fördela dessa pengar till kommundelsnämnderna. 

Hela beloppet delas till respektive verksamhet i två delar, basresurs och tilläggsresurs. 

Basresursen delas ut efter en enkel schablon till exempel antalet invånare. Här får varje 

kommundelsnämnd lika mycket pengar per invånare (Borås stad). 

 

Tilläggsresursen fördelas efter faktorer som beskriver den sociala situationen i 

kommundelsnämnden, den kan vara en större eller mindre del av hela beloppet, det beror 

på hur mycket de sociala faktorerna påverkar verksamhetens kostnader. Basresursen 

säkrar alltså en basverksamhet för alla. Tilläggsresursen tar hänsyn till att 

kommundelsnämnderna har olika behov av stöd och service (Borås stad). 

 

Tilläggsresursen kan grunda sig i många olika faktorer, till exempel tilläggsresursen för 

barnomsorgen tar hänsyn till andelen barn med förvärvsarbetande föräldrar och andelen 

barn med föräldrar som är invandrare. För verksamheten grundskolan delades 85 procent 

av pengarna ut som basresurs det betyder att kommundelsnämnderna fick pengar efter 

hur många barn mellan åldrarna 6-15 år det fanns i kommundelsnämnden. Det innebär att 

15 procent av pengarna delades ut som tilläggsresurs. Hänsyn tas till andelen barn med 

föräldrar som är invandrare och andelen barn med lågutbildade föräldrar. Hänsyn har 

även tagits till att skolorna i de mindre tätorterna i vissa fall har högre kostnader per elev 

än övriga, det kan bero på att barnen måste åka någon annanstans för att ha till exempel 

slöjd eller hemkunskap. Dessa skolor får därför en extrasumma, detsamma gäller för 

kommundelsnämnderna som består av både tätort och landsbygd på grund av att de hade 

en högre kostnad för skolskjuts (Borås stad). 

 

Fördelningen av resurser till handikapp- och äldreomsorgen ser lite annorlunda ut jämfört 

med fördelningen till barnomsorg och grundskola, här sker fördelningen i flera steg. Sju 

procent av pengarna avsätts för personer under 65 år och de pengarna fördelas efter hur 

många personer med förtids- eller sjukpension det fanns i respektive kommundelsnämnd. 

93 procent av pengarna delas upp i tre åldersklasser 65-74 år, 75-84 år och 85 år och 

äldre. Delningen görs så att för varje person i den äldsta gruppen läggs det 20 gånger mer 

pengar än för en person i den yngsta åldersgruppen. Det ska avspegla att en person i den 

äldsta åldersgruppen i snitt kräver så mycket mer pengar än en 65-åring. För den 

mellersta åldersgruppen läggs det fem gånger så mycket mer pengar än för den yngsta 

åldersgruppen. Efter den här fördelningen delas pengarna för varje åldersgrupp upp i bas- 

och tilläggsresurs (Borås stad). 

 

Basresursen delas ut efter hur många invånare det finns i åldersgruppen. 98 procent av 

tilläggsresursen delas ut efter andelen ensamboende i åldersgruppen och de återstående 

två procenten fördelas utifrån andra sociala faktorer som påverkar behovet av omvårdnad. 

För den yngsta åldersgruppen delas inga pengar ut som basresurs det är alltså endast 

ensamboende och andra sociala faktorer som avgör hur mycket pengar gruppen blir 

tilldelad. Det är vanligare att ju äldre en person är, desto vanligare är det den personen 

behöver vård och omsorg därför delas en större del av pengarna ut som basresurs, efter 

http://www.boras.se/
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antalet invånare. De yttre kommundelsnämnderna får också ett extra tillägg för personer 

över 65 år som skulle täcka för fordon och resor i hemtjänsten (Borås stad). 

 

Fritid är också en av de verksamheter där resursfördelningsmodellen är en mall för 

fördelningen av pengar. Här får alla kommundelsnämnder en basresurs för att kunna 

bedriva en fritidsgård, lika mycket till varje kommundelsnämnd. Ungefär lika mycket 

pengar fördelas sedan som tilläggsresurs som grundar sig i hur många barn med föräldrar 

som är invandrare eller är lågutbildade. För verksamheten kultur ska basresursen göra det 

möjligt att ha ett bibliotek i varje kommundelsnämnd även här blir varje 

kommundelsnämnd tilldelad lika mycket pengar. Tilläggsresursen som är ungefär en 

tiondel av hela kulturpengen fördelas efter antalet invånare i kommundelsnämnden. Alla 

kommundelsnämnder får en basresurs som skulle täcka minsta möjliga administration, 

lika mycket för varje kommundelsnämnd. Därutöver delas en tredjedel av pengarna ut 

som tilläggsresurs efter antalet invånare (Borås stad). 

4.1.3 Omorganiseringen av Borås stad 

Kommunstyrelsen i Borås stad tillsatte i mars 2010 en politikergrupp att göra en översyn 

av kommunens nämndorganisation. Arbetsgruppens ambition var att hitta en ny 

nämndorganisation som var möjlig att genomföra från och med januari 2011 (Förslag till 

ny nämndorganisation, Borås stad, kommunstyrelsen, 2010-05-10). 

 

Arbetsgruppen kom fram till att den geografiska uppdelningen av stadsdelsnämnderna 

skulle ske genom att de geografiska gränserna skulle följa dåvarande 

kommundelsgränser. Varje stadsdelsnämnd begränsades så att invånarantalet blev cirka 

30 000 – 35 000 per nämnd. Uppdelningen gjordes så att varje stadsdelsnämnd innehöll 

både centralort och ytterområden det vill säga en uppdelning i ”tårtbitar”. Arbetsgruppen 

utgick också från utgångspunkterna att de geografiska områdena skulle vara geografiskt 

sammanhängande och att de geografiska områdena borde ha ungefär lika många 

invånare. (Förslag till ny nämndorganisation, Borås stad, kommunstyrelsen, 2010-05-10).  

 

I rapporten till kommunstyrelsen skriver de att antalet kommundelsnämnder minskas från 

tio nämnder till tre nämnder samtidigt som de ändrade benämningen från 

kommundelsnämnd till stadsdelsnämnd. Genom förändringen blev varje nämnd större 

och kan bättre bredda och fördjupa kompetensen inom förvaltningen och samtidigt 

minska sårbarheten. (Förslag till ny nämndorganisation, Borås stad, kommunstyrelsen, 

2010-05-10).  

 

Innan omorganisationen genomfördes bestod Borås av de tio kommundelsnämnderna, 

Centrum, Fristad, Sjöbo, Brämhult, Trandared, Dalsjöfors, Göta, Norrby, Sandhult och 

Viskafors. I figur 9 visas vilka kommundelsnämnder som tillhör stadsdelsnämnderna Öst, 

Väst eller Norr.  

http://www.boras.se/
http://www.boras.se/
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Figur 8 Stadsdelsnämnderna 

 (Borås stad) 

 

Arbetsgruppen föreslog att stadsdelsnämnderna skulle få följande uppgifter; 

 grundskola och förskola 

 äldreomsorg 

 fritid  

 kultur  

 individ- och familjeomsorg barn och familj inklusive förebyggande socialt arbete  

 följa utvecklingen i stadsdelsnämnderna och göra de framställningar till 

kommunstyrelsen och övriga nämnder som nämnder finner påkallande samt  

 avge yttranden i plan- och byggnadsärenden och i ärenden som speciellt 

övergripande berör stadsdelsnämnden och som behandlas av Kommunstyrelsen 

och övriga nämnder.  

 utan föregående remiss följa aktuella plan- och byggnadsfrågor och om 

stadsdelsnämnden så finner påkallat till vederbörande myndighet framföra sina 

synpunkter i sådana ärenden 

 ägna uppmärksamhet åt utformning och utsmyckning av offentliga platser och 

byggnader.   

Arbetsgruppen föreslog också att förutom nuvarande uppgifter att individ- och 

familjeomsorg för barn och familj inkl. förebyggande socialt arbete återförs från 

Socialnämnden och placeras på respektive stadsdelsnämnd. Ett annat förslag var att 

stadsdelsnämnderna bör ha möjlighet att organisera sig enligt funktions- eller geografisk 

indelning. Nämnderna får själva möjlighet att utveckla former för sin organisation. De 

påpekade också att det behövs utvecklas former för lokalt inflytande och lokal service när 

antalet kommundelsnämnder minskade. Det kan till exempel ske genom lokala 

servicekontor eller medborgarkontor kopplade till biblioteken (Förslag till ny 

nämndorganisation, Borås stad, kommunstyrelsen, 2010-05-10). 

 

Organisationsförändringen byggde på Kommunfullmäktiges beslut om en ny 

nämndorganisation för Borås stad. Det klargjordes i beslutet att den nya 

nämndorganisationen genomfördes för att stärka likabehandlingen av Borås stad. Därav 

följde organisationsförslaget för de tre stadsdelsförvaltningarna att de hade en gemensam 

grundstruktur vilket möjliggör för nödvändig samverkan över förvaltningsgränserna i 

avsikt att skapa så bra möjligheter till likabehandling av medborgarna som möjligt i ett 

http://www.boras.se/
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Borås stad perspektiv. (Förslag till ny förvaltningsorganisation för Borås stad, 

kommunstyrelsen, 2010-10-11).  

 

I figur 9 visas den nya nämndstrukturen av Borås stad. Där visas hur Borås stad valt att 

förändra nämndstrukturen i och med omorganiseringen. I figur 11 visas den gamla 

nämndstrukturen. Det visas tydligt hur den gamla organisationen var strukturerad. 

Omorganiseringen har medfört att Borås gick ifrån de tio kommundelsnämnderna som 

visas i figur 10 till tre stadsdelsnämnderna som illustreras i figur 9. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Den nya nämndstrukturen 

(Borås stad) 



 

- 41 - 

 

 

 

4.2 Intervjuer 

 

I avsnittet nedan kommer den data som vi samlat in genom intervjuerna att presenteras. 

Vi kommer först att presentera budgeten i Borås stad. Därefter följer 

resursfördelningsmodellen och till sist ska vi behandla omorganiseringen i Borås stad. Vi 

har intervjuat följande respondenter; Magnus af Klint som är ekonomichef på 

stadsdelsnämnd Väster, Malin Aronsson som är stadsdelsnämndchef på stadsdelsnämnd 

Väster, Annette Antonsson som är ekonomichef på stadsdelsnämnd Norr, Per-Olof 

Jinnergård som är ekonomichef på stadsdelsnämnd Öster, Ulrica Fagerson som är 

finanssekreterare, Christer Johansson som är ekonomichef och Roger Cardell som är 

budgetchef. Respondenterna kommer att benämnas med sina efternamn i den löpande 

texten. 

4.2.1 Budgetprocessen i Borås stad 

Det framkommer i intervjun med Antonsson att kommundelsnämnderna vanligtvis fick 

en budgetram i juni. Den ramen behöver dock inte stämma överens med det som de får ut 

Figur 10 Den gamla nämndstrukturen 

(Borås stads årsredovisning 2009, s 72) 
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i oktober utan den är enbart preliminär. De faktorer som kan ha förändrats är 

skatteintäkter och invånarantalet säger Cardell.  

 

Vi säger att man får ut en ram till exempel till förskolan och 

så får man det efter antal barn. Så ja, jag kan ju bara prata om 

Göta också och då var det så att då skulle vi få väldigt mycket 

mer pengar till förskolan i Göta då förra året och det var ju 

bra. Och då tänkte jag då har vi fått många mer barn men det 

hade vi egentligen inte fått nu var det bara det att alla de 

andra hade fått färre barn och då får vi en större relativ andel, 

så det kan man också ha lite synpunkter på att det är ren 

relativ fördelning, alltså det borde, då hade man ju uppskattat 

att det var ju bra då var ju vi vinnare men så på 

äldreomsorgen så hade vi ju ökat andelen äldre och så tänkte 

jag att nu får vi mer pengar men vi fick mindre pengar för då 

hade de andra ökat desto mer. 

(Annette Antonsson, ekonomichef stadsdelsnämnd Norr). 

 

Jinnergård säger att budgetprocessen för Borås stad är omfattande. I april och maj börjar 

de att göra en budget som inte har med de ekonomiska målen att göra utan mer med 

verksamhetsmålen. Han säger att stadsdelsnämnderna inte är delaktiga i arbetet med den 

ramen tanken är nog att det ska vara centralt. Johansson säger i sin intervju att sedan 

2005 har det varit lagstadgat att kommuner inte enbart ska ta med ekonomiska mål i 

budgeten utan kommunerna ska även ta med verksamhetsmål. Aronsson säger att de i 

stadsdelsnämnderna har en begränsad påverkan på budgeten. De kan peka på det som är 

till fördel för stadsdelsnämnderna utifrån deras planerings horisont. Dock är det är mer en 

dialog, nämnderna får rätta sig efter vad kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

beslutar om.  

 

Cardell säger att det är på våren som arbetet med budgeten börjar. De på ekonomisidan 

räknar ut hur mycket ramar nämnderna ska få, där utgår de ifrån principen hur nämnden 

har varit, kända förhållanden som förändrats på något sätt, några kända förhållanden som 

gör att nämnden behöver mer pengar och så vidare så räknas den ramen ut. De har i 

beräkningarna med förväntade lönekostnader, förväntade prisstegringar, förväntade 

volymer i skola och förskola. Johansson säger att varje nämnd är ansvarig för de 

kommunbidrag som de blivit tilldelad. Nämnden får sina pengar utifrån olika aspekter 

men tanken med budgetmodellen är att de ger varje nämnd en ”påse” med pengar. Alla 

nämnder utan stadsdelsnämnderna ska få sina pengar utifrån äskande. I maj får 

nämnderna de preliminära kommunbidraget där de har räknat upp löner, inflation och 

andra faktorer utifrån förra året. Nämnderna får sedan jobba igenom förslaget till 

september och sedan kommer ett förslag som heter nämndbudget 1. 

 

Cardell säger att det är i juni som nämnderna får kommunbidrag. Då har de kört 

resursfördelningsmodellen så att stadsdelsnämnderna får ut sitt kommunbidrag i juni. 

Sedan lämnar stadsdelsnämnderna in en budget i augusti/september där de i princip ska 

hålla sig inom ramen som de har fått ut. Den politiska budgetprocessen träder in i 
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september där nämnderna kan äska om de vill har mer pengar. Skatteintäktsutvecklingen 

kan ha varit positiv i juni/augusti och då finns det mer pengar att dela ut till nämnderna. 

Budgetpropositionen från regeringen kommer någon gång i augusti och där kan ju 

kommunen fått mer stadsbidrag av olika skäl. Det är den sista påläggningen av budgeten 

och sedan tas den i kommunstyrelsen i oktober, i vanliga fall, och i kommunfullmäktige i 

november. Det är budgetprocessen i stora drag men det sker ett stort arbete ute i 

nämnderna då det ska lämna in budgeten i augusti. I nämnderna ska de i praktiken bara 

göra en budget utifrån de ramarna de fick i juni. 

 

Allting lyftes bort och det ställde ju krav på budgeten och det 

är ju vi får se nu. Nu kommer ju då nästa kommunstyrelse 

nämndbudgeten. Nämndernas budget 1 skickar de in i 

september. Fullmäktige tar den i några dagar nu november-

december den slutgiltiga budgeten.  I januari-februari nu i 

mars skickar nämnderna in något som heter nämndbudget 2 

då har de gjort en ny budget utifrån de pengar de fick i 

december. I budget 1 vad vill de ha vad fick dom i juni i de 

preliminära i ramarna. Och sen äskande kan man säga i 

september. I december- november slutligt kommunbidrag 

utifrån fullmäktiges beslut kan man säga då va. Och sen då i 

nämndbudget 2 i januari- februari hur ser verksamhet ut nu 

det här året med det som beslutades i fullmäktige i december.  

(Christer Johansson, ekonomichef Borås stad). 

 

Jinnergård säger att budgetarbetet ser likadant ut från år till år, att det inte sker några 

större förändringar. Han säger även att de kan har tagit upp lite mer verksamhetsmål i 

budgeten och inte enbart ekonomiska mål.  

 

Det viktiga för stadsdelsnämnderna är att klara av sin budget. Budgeten betraktas som 

något viktigt i stadsdelsnämnderna och något som de ska hålla, annars kan de ses sig om 

efter ett annat jobb säger Antonsson.  

 

af Klint säger att nämnderna har en otydlig roll i budgeten. Han säger att nämndernas 

uppgift är enbart att driva verksamheten. Om de bara ska driva då behövs det ingen 

nämnd om de politiska prioriteringarna redan är klara. Han jämför med Göteborgs stad 

som räknar ut pengar till en stadsdel utifrån barn i förskolan eller hur många äldre det 

finns i en stadsdel. Sedan får stadsdelsnämnden det i en penningpåse och därför vet de i 

Göteborg aldrig vad de får för skolan, vilket är meningen att de inte ska veta. Det för att 

det ska gå rätt pengar till rätt stadsdel. Sedan ska stadsdelsnämnden utifrån de 

kunskaperna om de lokala förhållandena se till att använda resurserna på bästa sätt. Han 

har där svårt att se vad nämnderna egentligen har för uppdrag, vad hjälper det att allokera 

resurserna och skruva i målbilden. Han tror att de behöver jobba vidare med vilka roller 

stadsdelsnämnderna har.  
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Jag brukar skämta och säga, backspegeln är något mindre än 

framrutan i en bil och det finns ett skäl till det. Om det vore 

bättre att vara tvärtom så hade nog bilindustrin sett 

annorlunda ut eller jobbat på ett annorlunda sätt tror jag.  

(Magnus af Klint, ekonomichef stadsdelsnämnd Väster). 

 

af Klint tror även att förhållningssättet är viktigt på den lokala nivån. Vilka erfarenheter, 

slutsatser de ska dra på den nivån att de går att använda för politiken och fullmäktige när 

de ska konstruera nästa års budget. Han säger att därför behöver kanske inte nämnden 

göra något formellt äskande utan att de kan använda sig av den uppföljnings 

kommunikation som de faktiskt har till för att skapa den kunskapsgrund.  

 

I tabell 3 visas ett sammandrag av Borås stads resultatbudget över 2009, 2010 och 2011 

och Johansson säger i sin intervju att trots att det har varit en finanskris har Borås stad 

varit förskonade. Han säger att i och med att de har haft en stabiliseringsfond att de har 

kunnat avsätta mycket pengar ett år det gått bra för att sedan ta tillbaka de pengarna nästa 

år om det skulle gå dåligt. Hän säger även att de under 2009 sparade in 100 miljoner och 

att de inte var helt smärtfritt men samtidigt omsätter verksamheten sex miljarder kronor 

och då är inte 100 miljoner så mycket. 

 

4.2.2 Problem med budgeten 

Aronsson säger att det inte är själva resursfördelningsmodellen som är problemet, 

problemet är snarare att de skulle önska ett budgetbeslut tidigare på året eftersom det 

skulle ge lite mer tid till planering. Hon skulle uppskatta ett budgetbeslut innan 

sommaren. Beslutet om budgeten togs i kommunfullmäktige i december och i 

stadsdelsnämnden var arbetet med budgeten inte klart förrän i februari 2011, två månader 

in på det nya året vilket Aronsson anser är försent. Det hade varit en stor fördel om 

budgeten blev låst i kommunfullmäktige på våren säger hon.  

 

I intervjun med Johansson säger han att det har pratats mycket om att de skulle 

tidigarelägga budgetarbetet så att nämnderna vet tidigt på våren vad de har för resurser 

för näst år. Han säger dock att det har visat sig att om de frågar nämnderna så efterfrågar 

de istället rätt belopp på en gång. Det hinner hända mycket om du lägger budgeten över 

ett år innan. Som det ser ut nu får nämnderna pengarna i slutet av oktober eller november. 

Vidare säger han att de kunde skicka ut pengarna före sommaren men att det kan leda till 

att de får plocka in tio miljoner på hösten på grund utav dåliga skatteprognoser. 

 

Antonsson säger under intervjun att de först fick kommundelsnämndbudgeten och sedan 

när de skulle översätta den till stadsdelsnämnden fattades det pengar. Det innebar att de 

fick börja om med budgetarbetet. De har sett att de har haft olika mycket resurser mellan 

kommundelsnämnderna och att de har haft olika mycket pengar till olika verksamheter. 

Med införandet av de tre stadsdelsnämnderna försöker kommunen att skapa mer jämlika 

förhållanden mellan områdena. Antonsson säger även att hon skulle önska att de i 

stadsdelsnämnderna var mer delaktiga i budgetarbetet.  

 



 

- 45 - 

 

Antonsson säger att en faktor till att budgetarbetet har förändrats är att de har slagit ihop 

olika kommundelsnämnder. Budgetarbetet har sett olika ut i de olika 

kommundelsnämnderna och när de nu har slagits ihop måste de anpassa sig till varandra. 

Omorganiseringen har påverkat arbetet med budgeten genom att det först gjordes en 

budget för de kommundelsnämnderna som rådde och vid den tidpunkten visste de inte 

om att omorganiseringen skulle ske. De skulle sedan få ihop den nya budgeten samtidigt 

som de var tvungna att rekrytera personal till den nya organisationen. Rekryteringen av 

personal har inte blivit klar förrän nu på våren.  

 

För jag menar jag ser ju inte att vi har fått mer pengar, vi har 

ju svårare att få ihop budgeten att gå ihop i år än tidigare år. 

(Annette Antonsson, ekonomichef stadsdelsnämnd Norr). 

 

Som det framkommer i citatet ovan anser Antonsson att de inte har fått mer pengar till 

verksamheten på grund av att det är svårare att få ihop budgeten. Det hon säger är att 

stadsdelsnämnderna har fått mer pengar i och med omorganiseringen med det märks inte 

på grund av att det är svårare att få ihop budgeten.  

 

af Klint nämner att de tidigare tio kommundelsnämnderna var relativt små verksamheter 

och de kunde då inte göra några större prioriteringar. När det istället blev tre 

stadsdelsnämnder blev verksamheterna större och de har fått mer pengar i verksamheten. 

Det ger då möjlighet att göra mer saker i verksamheten. Han säger även att Borås budget 

är relativ tjock, han jämför med Göteborgs stads budget som är betydligt mindre och inte 

alls så detaljerad som Borås stads budget. Han säger även att styrningen i Göteborg inte 

är snällare bara för att budget dokumentet är tunnare.  

 

Så där tror jag är en tydligt att vi ligger väldigt sent och det 

finns nog motiv för det som koppling till prognoser på 

skatteintäkter och sådant men jag tror inte man kan vara så 

nära man måste nog ha lite mer is i magen och jobba mer 

långsiktigt en kommun kommer finnas i rätt många år och vi 

kommer hålla på skola ytterligare några hundra år. Så jag tror 

att det är möjligt att hantera den osäkerheten som naturligtvis 

finns när man är så tidig och skulle man ha väldigt mycket fel 

och det finns behov av det så går det ändar sig längre fram, 

det är inte förbjudet men då blir det på marginalen man 

ändrar man kanske kan göra något som man var osäker man 

hade råd med, möjligtvis om man absolut måste det eller vill 

det. 

(Magnus af Klint, ekonomichef stadsdelsnämnd Väster). 

 

I intervjun med af Klint säger han att de påverkar budgeten genom att göra två budgetar i 

Borås stad. På våren ska nämnderna producera ett förslag som han ser som äskande. 

Därefter ska det centralt diskuteras i kommunstyrelsen. Sedan får de ta reda på vad 

kommunfullmäktige tyckte plus vad nämnderna själva tycker och sedan börjar det 
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egentliga budgetarbetet. Han tror dessutom att det är en gammal tradition för staden. af 

Klint tycker att det är betungande att göra det i två omgångar. 

4.2.3 Omorganisationens påverkan på budgeten 

af Klint är ny i organisationen och har inte varit delaktig i budgetarbetet men som han har 

fått det återberättat så var budgetarbetet sent på grund av att det var ett valår och att det 

genomfördes en omorganisering. Nämnderna beslutade om budgeten för 2011 i februari 

2011 och det är för sent. Han säger att förutsättningarna för budgeten var dåliga på grund 

av att de inte hann att arbeta med den mer än ett par veckor. Dock ser han det inte som att 

det har skett någon strukturell eller innehållsmässig förändring på varken budgeten eller 

resursfördelningen utan mer att de enbart har blivit försenat. Den förändring som har 

skett med resursfördelningsmodellen i och med omorganiseringen är att de har valt att 

lägga till IFO i modellen.  

 

Han säger att det är omöjligt att veta vad verksamheterna ska göra innan året börjar, när 

intervjun genomfördes var inte detaljbudgetarna färdiga. Borås budget fastställs på hösten 

och här hänvisar af Klint till Jens Diktesson som är filosofidoktor i ekonomi vid Lunds 

universitet som gjorde en enkätstudie i Sverige om hur kommuner behandlar sin budget. 

Det visade sig att 51,7 procent av Sveriges kommuner tog beslut om budgeten i 

kommunfullmäktige på våren. Skälet till det är de vill ge nämnderna och verksamheterna 

möjlighet att jobba vidare på hur ska de ta hand om de uppdrag de har fått från 

fullmäktige med vilka resurser de har fått. Resurser för att planera och genomföra det så 

att när de lämnar inför jul så vet hela organisationen vad de ska göra nästa år och vilka 

förutsättningar de har.  

 

Den förändring som har skett på budgeten säger Cardell grundar sig i att de sent togs 

beslut om den nya organisationen och på det sättet blev arbetet med budgeten försenat. 

Det har inget med budgetprocessen i sig att göra utan mer med att den nya organisationen 

skulle träda i kraft. De höll de normala tidshorisonterna men i och med att det var ett 

valår blev det försenat till kommunfullmäktige till december och därmed försenades 

budgetarbetet.  

 

Men det är klart att det blev ett speciellt arbete för att de som 

lade budgeten. De lade den i den gamla organisationen, 

kommundelsnämnderna lade ju sin budget utifrån 

kommundelsnämndens upplägg och sedan har vi då under 

hösten liksom transformerat om den budgeten till den nya 

organisationen så sett har det varit ett väldigt speciellt arbete 

och verksamheter har flyttats emellan olika nämnder.  

(Roger Cardell, budgetchef Borås stad). 

 

af Klint säger att på grund utav att budgetarbetet var försenat har de i stadsdelsnämnd 

Väster valt att inte vara så detaljrika i sin budget. Dels på grund utav att de inte haft 

möjlighet till det och dels för att det nog inte är så bra att vara detaljrik. De gjorde en 

hyfsad förenklad budget till förtroendevalda nämndledamot. Han tycker att nivån på 

budgeten är rimlig vilket gör att de förtroendevalda nämndledamoten kan förstå den. Han 
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tycker att de ska göra nivån på budgeten till de som ska läsa den. Att de ska kunna 

kommunicera på en nivå som är möjligt för att föra diskussioner.  

 

I och med att de genomförde en omorganisering så sent, säger Aronsson, att de inte fick 

någon budget ett utifrån ett stadsdelsnämndperspektiv utan ifrån ett 

kommundelsnämndsperspektiv. Hon säger även att det är fyra stycken nämndbudget 1 

som de har slagit ihop till en nämndbudget 2 i stadsdelsnämnden.  

 

Försenad, i och med omorganiseringen, kom beslutet så sent 

och det var också ett valår så hade vi ju inte förutsättningarna 

förrän i december.  

(Magnus af Klint, ekonomichef stadsdelsnämnd Väster). 

 

Så säger af Klint angående om hur budgeten har påverkats av den omorganiseringen som 

har genomförts i Borås stad. 

4.2.4 Resursfördelningsmodellen i Borås  

 

Man måste ha någon slags modell för att fördela pengar. 

(Malin Aronsson, stadsdelsnämndschef Väster). 

 

Resursfördelningsmodellen som Borås stad har använt sig av grundar sig i att det är 

invånarnas behov av stöd och service som har avgjort hur mycket pengar varje kommundel 

har blivit tilldelad, inte vad verksamheten har kostat tidigare år. Beräkningssättet i 

modellen förändras inte från år till enligt Fagersson. Aronsson säger att det enda som 

förändras i modellen är befolkningssiffror och befolkningsutveckling, det är det som varit 

mest styrande i modellen. Fagersson säger dessutom att resursfördelningsmodellen är en 

del av budgeten.  

 

När det gäller budgetarbetet i stadsdelsnämnderna säger Antonsson att de får ut en ram 

utifrån resursfördelningen och att det sedan är upp till stadsdelsnämnden att fördela 

resurserna. Det kan då ske omfördelningar men det är politikerna som egentligen 

bestämmer vart pengarna ska gå. 

 

Det framkommer under intervjuerna att det inte sker några förändringar på 

resursfördelningsmodellen från år till år. Cardell säger i intervjun att det inte sker 

förändringar på modellen men att de fördelar olika beroende på hur variablerna i 

modellen förändras. Till exempel om andelen utlandsfödda har ökat och de sociala 

faktorerna som ligger bakom, då förändras själva fördelningen av pengar men att det inte 

är särskilt ofta som parametrarna i modellen förändras. 

 

Jinnergård säger dock att modellen förändras mellan åren genom att politikerna centralt 

bestämmer en nivå på pengen och den kan förändras beroende på vad politikerna 

prioriterar. Han ger ett exempel på att inför 2011 har politikerna sagt att de ska satsa på 

skolan och då har de höjt pengen för varje invånare i skolan. Han säger att det är 

politikernas tanke att det ska märkas, att de till exempel ska kunna anställa lite fler lärare. 
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I intervjun med af Klint talar han om att resursfördelningen är ganska 

produktionsorienterad förutom vad det gäller området för skola och förskola där det finns 

en demografisk koppling. Han säger att staden har bestämt sig för vad de vill ha 

producerat och så lägger de ut det arbetet på de som ska utföra det men inom skolområdet 

är det mer att de ska stötta eleverna till att nå sina mål. Vidare i intervjun framkommer 

det att i Borås handlar målstyrningen väldigt mycket om att de får pengar till input. 

Bakom styrningen på resursfördelningsmodellen är det väldigt mycket att de får pengar 

utifrån vilka tjänster de erbjuder. 

 

Cardell säger att en faktor till att de använder sig av samma resursfördelningsmodell som 

tidigare i den nya organisationen kan vara för att ha stabilitet. De vet vad det handlar om 

när det kommer till fördelningen av resurser. Då resursfördelningen är en del av budgeten 

så när budgeten förändras förändrats även resursfördelningen. Budgeten är dessutom mer 

än bara pengar säger Cardell. Antonsson säger att utifrån den rambudgeten de får ifrån 

kommunen för de en annan resursfördelning i stadsdelsnämnderna. 

4.2.5 Problem med resursfördelningsmodellen 

Fagersson som har utvecklat resursfördelningsmodellen i Borås stad anser att 

resursfördelningsmodellen är en fungerande modell i kommunen. Efter omorganiseringen 

anser hon att det inte blir lika stora skillnader pengamässigt mellan stadsdelsnämnderna 

som det var mellan kommundelsnämnderna vilket kan förklaras genom att 

stadsdelsnämnderna får mer pengar.  

 

Aronsson uppfattning är att modellen fungerar relativt väl. Hon anser dock att det är svårt 

att säga om de blir fullt kompenserade för de olika sociala faktorerna i en 

stadsdelsnämnd. Hon tror dock att det kommer att visa sig nu när de tio 

kommundelsnämnderna har slagits samman, att det också har utjämnats men frågan är 

om verkligheten är överensstämmande. 

 

Det är klart att politikerna bestämmer allting, de beslutar om 

alla budgetar, resursfördelningsmodellen och allting då men 

vi är ju deras hjälp. 

(Roger Cardell, budgetchef Borås stad). 

 

Johansson berättar att Borås stad har de senaste sju åren haft en väldigt stark ekonomisk 

utveckling trots att kostnadsutvecklingen har varit ganska normal. Han säger att en faktor 

till det är resursfördelningsmodellen och kommundelsnämnderna. På 90-talet hade de 

väldigt mycket strul med kommundelsnämnderna och de var osäkra på om 

resursfördelningsmodellen fungerade. De har alltid haft kommundelsnämnder som har 

gått väldigt bra ekonomiskt och sådana som har gått dåligt. De har i kommunen funderat 

på om det beror på att en del kommundelsnämnder har varit skickliga eller om det är fel i 

resursfördelningsmodellen. Han säger dock att resursfördelningsmodellen alltid har varit 

accepterad inom kommunen och att den ekonomiska framgångssagan som Borås stad har 

gjort har grundat sig i hur kommundelsnämnderna har hanterat ekonomin. De har haft 

svårt att analysera varför en kommundelsnämnd gått bra och en annan inte. De har därför 

då och då utjämnat de ackumulerade resultaten som blir om ingen får pengar över. De har 
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inte vetat om en del kommundelsnämnderna har varit effektiva och förtjänar att belönas 

eller om det är att resursfördelningsmodellen inte motsvarar verkligheten. 

 

Jinnergård ger ett exempel på varför han tycker att modellen fungerar bra, när han förra 

året arbetade på Brämhults kommundelsnämnd och de slogs ihop med Hässleholmen. 

Dessa stadsdelsnämnder är två helt olika världar. I det fallet fungerade den sociala 

strukturen bra för då kunde de lätt se att de elever som gick på Hässleholmens skolor 

hade mycket mer resurser än de som gick i Brämhults skolor, han påpekade att på det 

sättet fungerar den bra. Han säger också att det kanske är lätt att se stora skillnader i en 

kommundelsnämnd. Det kanske är lite svårare nu när stadsdelsnämnderna är så stora. 

Han tror också att eftersom området i en stadsdelsnämnd består av tre gamla 

kommundelsnämnder kan det bli lättare att göra det bra. Jinnergård tror att det nu precis 

efter omorganiseringen kan bli lite svårigheter med att veta till vilken skola de extra 

pengarna som stadsdelsnämnden blir tilldelad ska gå till. Han säger även att det är en 

politisk ambition att ge varje elev den peng de är värda.  

 

Resursfördelningsmodellen är rättvisande eftersom den är politiskt accepterad och på det 

sättet ger det en rättvisande bild påstår Cardell. Han säger även att han kan säkert fråga 

flera personer som tycker att den är orättvis och tycker att någon får mer pengar än någon 

annan på grundval av att modellen fördelar pengar på ett visst sätt men att det bara är en 

upplevd orättvisa. Han påstår att modellen är rättvis eftersom den är accepterad, beslutad 

och ifrågasätts inte politiskt. 

 

Antonsson däremot tror inte att modellen har fungerat eftersom de pengar som har 

fördelats utifrån resursfördelningsmodellen till nämnderna inte har använts på det sättet 

som angivits i modellen. Hon säger att på den kommundelsnämnd hon tidigare arbetade 

så var det generellt så att de var tvungna att ta pengar från äldreomsorgen och ge till skola 

och förskola. Hon påpekar att om resursfördelningsmodellen fungerade så borde det vara 

möjligt att följa den och det borde inte finnas behov av att göra omprioriteringar. Enligt 

Antonsson har de i stadsdelsnämnd Norr försökt att hålla sig till ramarna som de blivit 

tilldelade eftersom de måste tro på resursfördelningen att pengarna ska fördelas enligt 

den. De har nu jobbat för att skolan ska hålla sig inom sin ram. Hon säger att de annars 

kan tänka att om skolan aldrig klarar att hålls sig till sin ram och alltid får ta ifrån de 

andra verksamheterna kanske det är fel i resursfördelningen. 

 

Modellen känns inte som något bekymmer för tillfället enligt Aronsson. Hon säger också 

att hon kanske har en helt annan uppfattning om ett halvår men som det känns just nu är 

det inte ett problem, den har ju ändå prövats under många år. Enligt Aronsson så är det 

inte säkert att det är modellen det är fel på för att pengarna inte räcker, hon säger att det 

kan ju faktiskt vara så att de inte har gjort de anpassningar som behövts göras, det är lätt 

att peka på modellen om pengarna inte räcker.  

 

Det speglar alltså inte utan då är väl den här ett steg i rätt 

riktning om den är absolut rätt vet vi inte. Och det har varit 

en politisk enighet om det då va ibland har man justerat 

någon faktor då för att någon har trott att, att den slår fel va. 



 

- 50 - 

 

Men jag, det finns i alla fall ingen som har någon bättre 

metod.  

(Christer Johannson, ekonomichef Borås stad).  

 

Johansson säger det här angående att han tycker att resursfördelningsmodellen är en 

fungerande modell i Borås stad och att de får leva med de bristerna som finns.  

 

I intervjun med Antonsson framkommer det att pengarna som ska gå till 

kulturverksamheten räcker inte men politikerna säger att de ska bibehålla verksamheten, 

då säger hon att då stämmer inte resursfördelningen. Hon säger även att om 

resursfördelningen fungerar borde de inte behöva flytta pengar emellan verksamheterna. 

 

Cardell säger att ett problem i den nya organisationen är att de har lagt en budget utifrån 

resursfördelningsmodellen men kommundelsnämnderna har bedrivit en verksamhet som 

inte följer den. Det kan hända att en stadsdelsnämnd får för mycket pengar till en 

verksamhet på grund av att en gammal kommundelsnämnd har fört pengar från 

äldreomsorgen till barnomsorgen. Det blir inget problem för äldreomsorgen som har fått 

för mycket pengar men det är ett problem för de stadsdelsnämnderna som har fått för lite 

pengar till skolan, de har då bland annat inte teckning för lärartjänster och sådant. Han 

säger ändå att resursfördelningsmodellen alltid varit en styrka i och med att den alltid 

varit accepterad.  

 

af Klint säger att han tycker att tanken med resursfördelningsmodellen är bra men att han 

tror att de måste gå vidare och utveckla den utifrån vad kommunfullmäktige vill att de 

olika stadsdelsnämnderna ska åstadkomma och koppla resurserna till vad de 

åstadkommer. Han säger att han tror att det är rätt att ha det som en typ av vision och 

ledstjärna och att modellen försöker fånga upp de politiska ambitionerna så att modellen i 

någon form hänger ihop med vad de vill uppnå när de uttrycker det i ord.  

 

af Klint pratar i intervjun om att allting bra inte behöver kosta mer pengar, det är inte 

alltid säkert att den sista kronan som allokeras är den som gör mest nytta. Han säger att 

det finns ett samband mellan ekonomi och resultat men att det inte alltid är så himla 

starkt. Inom skolan är det inte alltid så enkelt att anställa ytterligare en lärare hade inte 

löst problemen som finns i skolan, nu tittar de mer på att det beror på lärarna och deras 

pedagogiska förmåga. Vidare talar han om att det brukas lyfta fram skolor med 

engagerade, kunniga, duktiga pedagoger och att de ska ha med sig de här funderingarna 

när de fördelar resurserna, vart de gör mest nytta. Att gå mer på output styrning alltså få 

pengar för vad som åstadkoms.  

 

I intervjun med af Klint säger han att han tycker det är bra att Borås har 

resursfördelningsmodellen att den är rätt så enkel och bra på skol- och förskolesidan men 

att de möjligtvis skulle kunna tro lite mer på sina egna och göra det direkt mot 

stadsdelsnämnderna. Han talar även om att modellen skulle kunna utvecklas mer på de 

mjuka sidorna och kanske utgå mer ifrån vad som uppnås.    
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De har i kommunen varit medvetna om att resursfördelningsmodellen inte alltid riktigt 

speglat verkligheten hos kommundelsnämnderna. De ser nu fram emot de nya 

stadsdelsnämnderna och att de är så pass lika storleksmässigt medför att det kommer 

finnas förutsättningar för att analysera om modellen är rätt eller inte enligt Johansson.  

4.2.6 Omorganiseringens påverkan på resursfördelningen 

Fagersson säger att hon är osäker på om omorganiseringen har påverkat modellen på sikt 

men hon säger att budgetarbetet i år har påverkats. Det har blivit mycket mer jobb med 

att försöka fördela om pengarna till där de ska vara i den nya organisationen. Hon nämner 

att det kan påverka på så sätt att kommundelsnämnderna tidigare inte gjort en sådan typ 

av rambudget som övriga nämnder gjort och lämnat in i augusti. De har tidigare inte gjort 

någon budget med intäkter och kostnader utan de har räknat utifrån befolkningen på 

hösten genom att räkna utifrån volymförändringar på till exempel hur många barn som 

ska in i barnomsorgen det kommande året. Enligt Fagersson har 

resursfördelningsmodellen inte förändrats men att den kommer att göra det i samband 

med att IFO tillkommer. 

 

Aronsson säger att när stadsdelsnämnd Väster summerade ihop kommunbidragen från de 

fyra kommundelsnämnderna som stadsdelsnämnd Väster består av och de stadsbidrag 

och kommunbidrag som hade tilldelats stadsdelsnämnden så stämde de siffrorna överens. 

Hon påpekade att det talar för att det inte har skett några större förändringar på 

resursfördelningsmodellen. 

 

Anledningen till att Borås stad inte valt att förändra resursfördelningsmodellen i och med 

omorganiseringen säger Jinnergård är att det inte har skett någon förändring på 

invånarna. Det har bara blivit en större organisation men invånarna ska inte påverkas av 

vilken organisation som råder. 

 

I och med omorganiseringen har det blivit friare i stadsdelsnämnden att fördela pengar 

säger Cardell. Han säger även att det tidigare var mer låst då det var kommunfullmäktige 

och resursfördelningsmodellen som till exempel fördelade pengarna till 

kommundelsnämnderna Norrby och Sandhult, efter omorganiseringen ingår de i 

stadsdelsnämnd Väster. Det är stadsdelsnämnd Väster som får ser till att fördela 

resurserna där emellan.  

 

I intervjun med Johansson berättar han att de har sett att det finns kommundelsnämnder 

som systematiskt har fört pengar från äldreomsorgen till skolan. Han säger också att det 

blir ett problem nu när de slagit ihop kommundelsnämnderna, att en del 

kommundelsnämnder har bedrivit en skolorganisation som de inte har haft råd att 

finansiera enligt resursfördelningsmodellen. Nu när de har slagits ihop med andra 

kommundelsnämnder så undrar de varför det fattas pengar. Det är ett problem som har 

diskuterats i kommunen och de har kommit fram till att den nya organisationen måste ta 

hänsyn till det i ett övergångsskede.   

 

Jinnergård säger i sin intervju att anledningen till att de valde att använda sig av samma 

resursfördelningsmodell efter omorganiseringen var att kommuninvånarantalet inte har 
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minskat. Det är ju detsamma det är enbart organisationen som påverkats utav 

förändringen och inte invånarna. Organisationen har blivit större och det påverkar inte 

själva invånarna säger han. 

4.2.7 Omorganiseringen i Borås Stad 

Jinnergård säger att de har använt sig av kommundelsnämnderna sedan 1992. Han 

nämner i intervjun att en omorganisering har kommit på tal ett flertal gånger. Det på 

grund av att kommun ville göra om för att de inte skulle använda sig av samma 

organisationsstruktur hela tiden.  

 

af Klint säger att han har haft ett samtal med kommunchefen som meddelade att de under 

en längre tid funderat fram och tillbaka om Borås stad ska ha stadsdelsnämnder. Det har 

varit en fråga under ganska många år som utvecklar sig i att de politisk inte varit överens. 

Den borgerliga majoriteten ville inte ha stadsdelsnämnder medans Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville ha det. Jinnergård nämner i sin intervju att den 

borgerliga majoriteten ville bland annat ha en utbildningsnämnd och en 

äldreomsorgsnämnd medans Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville ha 

fem stadsdelsnämnder. Lösningen med tre stadsdelsnämnder är en slags kompromiss. 

Jinnergård säger också att det har skett en del förändringar i de andra förvaltningarna i 

och med omorganiseringen. Det gjordes på grund av de förvaltningar som fanns hade 

funnits så pass länge och behövdes förnyas.  

 

Motivet bakom omorganiseringen var att de ville säkerställa likställigheten säger samtliga 

respondenter. Förutom att säkerställa likställigheten säger Cardell dessutom att de ville 

skapa rättvisa mellan de olika verksamheterna och bra service. På det sättet samlar de 

resurserna samt att de blir större och kraftfullare. Fagersson säger att en annan faktor var 

att de ville effektivisera. Att istället för att ha tio kommundelskontor kunde de 

effektivisera genom enbart ha tre stadsdelskontor. Hon berättar även att i och med att de 

blivit tre stadsdelsnämnder får varje stadsdelsnämnd en större summa pengar att fördela. 

Hon nämner även att det inte blir lika känsligt om de tar bort något, mer pengar mer 

möjligheter. 

 

af Klint säger att tio kommundelsnämnder är ganska litet och kompromissen med att ha 

tre stadsdelsnämnder innebar att de blev större. De blev tillräckligt stora för att kunna ta 

mer ansvar och göra någonting. Den uppdelningen som gjorts i Borås stad är uppdelad 

som en tårtbit. Det gör så att varje stadsdelsnämnd får lite centrum, lite mitt emellan och 

lite glesbygd. Dels gjordes den uppdelningen på grund av hur den sociala strukturen såg 

ut. Det bör vara blandade samhällen och inte renodlade samhällen med samma karaktärer. 

 

Aronsson förklarar i sin intervju hur den nya organisationen fungerar. Alla tre 

stadsdelsnämnder har ansvar för skola och förskola. Det finns dock vissa 

kommungemensamma delar som de ansvarar för. Väster har IFO barn och familjedelen, 

Öster har äldreomsorg och Norr har skola. Aronsson säger att hon tror att utmaningen blir 

att styra och leda det på ett bra sätt så att det fungerar. Innan har det varit en nämnd som 

har tagit hand om de kommungemensamma frågorna. Hon säger dock att hon tycker att 
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det är bra att alla tre stadsdelsnämnderna har ansvar för vissa kommungemensamma 

frågor. 

 

Så nu får exempelvis den Väster för de istället fördela pengar 

inom sig mellan Norrby och Sandhult. Det gjorde 

kommunstyrelsen förut i resursfördelningsmodellen och då är 

det kommunstyrelsen, som fick stå för den fördelningen och 

den skillnaden. Nu flyttas det fokus ut lite grann till 

stadsdelsnämnderna. Vi vet ju inte exakt hur de fördelar 

pengarna mellan Norrby och Sandhult. 

(Roger Cardell, budgetchef i Borås stad). 

 

Cardell säger även att förändringen har inneburit att stadsdelsnämnder får mer ansvar än 

tidigare kommundelsnämnder hade. Antonsson säger att omorganiseringen i längden är 

positiv. Dessutom tror hon att i längden kommer det att blir mer kvalitetssäkert. Hon 

säger även att det varit olika förutsättningar i olika kommundelsnämnder och det ska inte 

skilja så mycket oavsett vilken kommundelsnämnd du bor i.  

 

Johansson säger i sin intervju att vissa nämnder har försvunnit eller ändrat form. I figur 9 

och 10 visas den nya och gamla nämndstrukturen i Borås stad. Johansson säger att till 

exempel har socialnämnden blivit en facknämnd. Han säger även att politikerna 

funderade på att slopa det de hade och enbart använda sig av facknämnder. Dock hade det 

blivit alldeles för tungt fortsätter han. Han säger att om socialnämnden säger att det 

saknas 30 miljoner kronor vem som ska ifrågasätta det. Det har dock socialnämnden kvar 

som en facknämnd men inte med samma egenskaper som det fanns förr. 
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5 Analys och tolkning av empiri 

I kapitlet analys och tolkning av empir kommer den data som har samlats in analyseras. 

Analysen kommer att delas upp i tre olika avsnitt vilka är budget, resursfördelning och 

omorganisering.  

 

5.1 Tillvägagångssätt för analys och tolkning 

 

För att kunna dra slutsatser i vår studie kommer vi att i det här avsnittet bearbeta den teori 

och empiri vi samlat in under forskningsprocessen. Syftet och forskningsfrågorna har 

legat till grund för insamlingen av teorin och empirin och har därmed påverkat 

bearbetningen av materialet. Vi tolkar informationen för att få förståelse för hur 

budgetering, resursfördelning och omorganisering påverkar varandra i Borås stad. Vi gör 

en jämförelse mellan hur de olika begreppen påverkar varandra. Vi gör också en 

jämförelse mellan respondenternas svar på hur begreppen påverkar varandra med den 

teori vi har lyft fram i den teoretiska referensramen för att se om det råder 

överensstämmelse. 

5.2 Budget 

 

Som det framkommer i KL 1991:900 i § 4 ska varje kommun upprätta en budget för nästa 

kalender år. Det framkommer även i KL att förutom ekonomiska mål ska även 

verksamhetsmål tas med i budgeten. Genom intervjuerna framkom det att Borås stad gör 

en budget för nästa kalender år. Johansson säger även i sin intervju att sedan 2005 har det 

varit lagstadgat att ta med verksamhetsmål i budgeten vilket de har gjort i Borås stad. 

 

I intervjun med Johansson säger han att Borås stad använder sig av en liknande break-

down budget. Fundahn och Holmgren (1992) säger att i en break-down budget utarbetar 

den politiska ledningen ekonomiska ramar inom vilka olika underställda organ får 

anpassa sitt äskande. Broman (1986) nämner två budgetprocesser och skriver att break-

down budget och build-up budget ska ses som teoretiska modeller som ska underlätta 

bedömningen och beskrivningen av en budgetprocess. Han skriver vidare att de inte ska 
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ses som två olika alternativ där en kommun ska välja den ena framför den andra. Det går 

troligen inte i praktiken att genomföra en renodlad tillämpning. Broman (1986) skriver 

även att vid budgetprocessen är det nödvändigt att försöka finna en lämplig kombination 

av de båda. I intervjun med af Klint säger han att budgetmodellen som Borås stad 

använder sig av är blandade modeller och att det inte finns någon speciell typ av modell. 

Han nämner även att en typ av budget som de kan använda sig av är målbudgetering.  

 

Brorström och Solli (1990) skriver att det är kommunstyrelsen som har ansvaret för att 

budgeten tas fram. Vidare skriver det att det ska normalt göras i oktober månad men att 

den ska blivit fastställd i kommunfullmäktige innan november månads utgång. Om det 

inte finns särskilda skäl då det är möjligt att vänta till december. Cardell säger i sin 

intervju att arbetet med budgeten börjar på våren där de på ekonomisidan räknar ut de 

ramarna nämnderna ska få. Budgetpropositionen från regeringen kommer någon gång i 

augusti och där kan ju kommunen fått mer stadsbidrag av olika skäl. Det är den sista 

påläggningen av budgeten och så tas den i kommunstyrelsen i oktober i vanliga fall och i 

kommunfullmäktige i november. Det är budgetprocessen i stora drag men det sker ett 

stort arbete ute i nämnderna då det ska lämna in budgeten i augusti. I nämnderna ska de i 

praktiken bara göra en budget utifrån de ramarna de fick i juni. 

 

Det är i Borås stad viktigt att följa den uppsatta budgeten. Enligt Fundahn och Holmgren 

(1992) är kommunens budget ett av de instrument, som visar inriktningen och 

omfattningen av den verksamhet som kommunen bedriver. Fundahn och Holmgren 

(1992) skriver också att budgeten ger uttryck för den planering, som skett och sker inom 

de olika kommunala verksamheterna och för kommunen som helhet. På grund av att 

budgeten är ett viktigt styrmål i kommunen är det viktigt att alla är medvetna om vilka 

premisser som de arbetar utefter. Det framkommer under intervjuerna att alla är medvetna 

om att det är viktigt att hålla de ekonomiska målen. Antonsson säger i intervjun att det är 

så viktigt i stadsdelsnämnderna att hålla budgetmålen så att om de inte klarar det kan de 

se sig om efter ett annat jobb. 

 

Drury (2000) och Fundahn och Holmgren (1992) nämner att budgeten har en rad olika 

syften. Dessa är planering, samordning, kommunikation, motivation, information, 

styrning, effektivitetsinstrument, engagemang och kontroll. I intervjuerna framkommer 

det att budgeten i Borås stad använd som ett instrument för att uppfylla dessa syften. 

Dock kan den utvecklas så att den används bättre och effektivare. I Borås stads budget 

står det att budgeten ska utformas och kopplas till verksamheterna så att den utgör en bra 

grund för styrning och uppföljning på alla nivåer. Det nämns också att det blir allt 

viktigare att se budgeten som en del i kommunens samlade styrsystem. Det innebär att 

budgeten med dess uppföljningsmoment ska lägga grunden för en effektiv verksamhet. 

 

I intervjuerna som gjordes säger de flesta respondenterna att Borås stad inte använder sig 

av någon speciell typ av budget. af Klint säger i sin intervju att de i Borås stad har en 

blandning av olika typer av budgetar och inte en speciell typ av budget. Enligt Drury 

(2000) finns det olika budgetar för icke-vinstdrivande organisationer. Line item är en typ 

av budget där beloppen grundar sig i historiska kostnader. I Borås stad ska budgeten inte 

grunda sig i historiska kostnader utan det ska baseras på hur den sociala strukturen ser ut i 
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kommunen. Han skriver också att line item budget inte ger några garantier för att 

resurserna används klokt, effektivt eller ändamålsenligt för att finansiera de olika 

verksamheterna i organisationen. En skillnad mellan kommunala budgetar och line item 

budget är att line item budget är flexibel och enkelt anpassas till önskemål av två politiska 

inriktningar likt det är i USA. Kommunala budgetar är ofta en reflektion av samverkan 

mellan ett antal partier. En annan typ av budget är PPBS. Enligt Drury (2000) innebär 

PPBS utarbetandet av en långsiktig verksamhetsplan som tydligt fastställer de mål som 

organisationen syftar till att uppnå. I Borås stads budget för 2011 står det att budgeten 

används som en ekonomisk plan som ska visa kommunens samlade inkomster och 

utgifter samt hur den finansiella ställningen förändras under året. Den används också som 

ett internt resursfördelningsinstrument.  

 

Några av respondenterna önskar att budgetarbetet tidigareläggs. Det för att de i 

stadsdelsnämnderna vill få mer tid till att planera sin verksamhet. Genom att tidigt lägga 

om fördelningen av resurserna underlättar det planeringen av verksamheten skriver 

Klintbo et al. (2007).  

5.2.1 Resursfördelningens påverkan på budgeten 

Fagersson säger i sin intervju att resursfördelningen är en del av budgeten och därför 

påverkas resursfördelningen utav budgeten. Jinnergård säger i sin intervju att 

beräkningssättet för modellen inte förändras från år till år men att beloppet till modellen 

förändras. Hansson och Martinsson (2005) skriver att behovsbudgetering är sektorbaserad 

utifrån ett geografiskt område som till exempel en kommundelsnämnd. Budgeten utgår 

ifrån invånarnas behov av kommunal service vilket görs i resursfördelningsmodellen som 

Borås stad använder sig av. Vidare skriver Hansson och Martinsson (2005) att ”spelet” 

kring budgeten minskar i modellen eftersom det är behoven som styr resurstilldelningen, 

det innebär att resursfördelningsmodellen är en del av budgeten.  

5.2.2 Omorganiseringens påverkan på budgeten 

I och med att beslutet om omorganiseringen togs sent i kommunfullmäktige säger Cardell 

att det påverkade budgetarbetet genom att det blev senarelagt. Han säger även att det inte 

har något med budgetprocessen i sig att göra utan att det har med omorganiseringen att 

göra. Han säger att de höll de normala tidshorisonterna men i och med att det var ett valår 

blev det försenat till kommunfullmäktige till december och därmed försenades 

budgetarbetet. Brorström och Solli (1990) som vi tidigare nämnt skriver att budgeten 

normalt ska fastställas i kommunfullmäktige i oktober-november men vid särskilda fall är 

det möjligt i december. Cardell säger att ett valår och beslut om omorganiseringen kan 

ses som rimliga skäl till att försena arbetet med budgeten så att budgeten fastställs i 

kommunfullmäktige i december.  

 

af Klint säger att i och med att budgetarbetet var försenat valde de i stadsdelsnämnd 

Väster att inte vara så detaljrika i sin budget. Det på grund av att de inte haft möjlighet till 

att vara så detaljrika och dels för att de nog inte är så bra att vara så detaljrik. En budget 

måste kunna gå att läsa även för de som inte har läst ekonomi som till exempel de 

förtroendevalda nämndledamoten.  
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Aronsson säger i sin intervju att omorganiseringen innebar att de inte fick en 

stadsdelsbudget utifrån ett stadsdelsperspektiv utan att de fick en stadsdelsbudget utifrån 

ett kommundelsperspektiv. På grund av att beslutet angående omorganiseringen togs sent 

slog de ihop de kommundelsbudgeterna som tillhörde en stadsdelsnämnd. 

 

5.2.3 Sammanfattning budget 

Budgetarbetet för år 2011 har varit försenat på grund av den omorganisering som har 

skett och på grund av att det var valår. Budgeten är ett viktigt instrument för 

organisationer så även i Borås stad. Det används bland annat som verktyg för att styra, 

planera och visar inriktningen i kommunen. Resursfördelningsmodellen är en stor del av 

budgetarbetet och det är en typ av behovsbudgetering, budgeten ska utgå ifrån invånarnas 

behov av stöd och service.   

 

5.3 Resursfördelningsmodellen 

 

Som det framkommer i intervjun med Johansson får varje nämnd en ”påse” pengar som 

de själva får disponera över. Alla nämnder förutom stadsdelsnämnderna ska sedan äska 

pengar till sin verksamhet. Stadsdelsnämnderna slipper den proceduren med att äska 

pengar till sin verksamhet. De pengarna som stadsdelsnämnderna ska ha räknas ut i 

resursfördelningsmodellen.  

 

Resursfördelningsmodellen är ett sätt för Borås Stad att fördela pengar till 

stadsdelsnämnderna som ska tillgodose invånarnas behov. Att det är invånarnas behov 

som ligger till grund för fördelningen är något som framgår tydligt i beskrivningen av 

modellen och under intervjun med Fagersson. Den här synen på modellen är i enlighet 

med Hansson och Martinssons (1998) beskrivning av behovsbudgetering. Enligt Hansson 

och Martinsson (1998) är behovsbudgetering en modell som är sektorbaserad utifrån ett 

geografiskt område, till exempel en kommundel. Resursfördelningen baseras på antal 

barn, äldre, invandrare, social struktur med mera. Modellen minskar ”spelet kring 

budgeten eftersom det är behovet som styr resurstilldelningen, samtidigt som det skapar 

en tydligare resultatorientering. 

 

Resursfördelningsmodellen och beräkningssättet förändras inte från år till år. Det sker 

uppdateringar som grundar sig i vilka omständigheter det är som råder i kommundelarna. 

Exempel på sådana omständigheter är vilka barn det är som börjar grundskolan under 

året. Resurserna ska finansiera invånarnas behov av stöd och service. De utgår inte från 

hur mycket pengar som delades ut till verksamheten föregående år. Tillskillnad från de 

andra respondenterna säger, säger Jinnergård att modellen förändras mellan åren 

beroende på vad politikerna prioriterar. Han säger inte att beräkningssättet förändras men 

att om politikerna säger att de ska satsa på skolan så höjer de skolpengen för varje barn så 

att det ska synas och märkas för invånarna. När beräkningarna är gjorda delas det ut en 

klumpsumma till varje kommundel som själva fördelar pengarna inom kommundelen 

säger Antonsson. Klintbo et al. (2007) nämner att i beräkningsunderlaget för 

resursfördelningen ska följande ingå: befolkningsprognos och andra volymförändringar, 
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antagande om en generell prisuppräkning, faktiska kostnader (index) för särskilda 

kostnadsposter, årseffekter i kostnader av tidigare beslutade verksamhetsförändringar. 

Vidare skriver de att det dock inte finns någon klar och tydlig skiljelinje mellan 

beräkningssätt och politiska prioriteringar. De ger ett exempel på befolkningsprognosen 

som också innehåller en viss gard av bedömning av förutsättningar men i grunden utgör 

ett hjälpmedel baserat på politiska underlag. 

 

Brunsson och Jönsson (1981) skriver att det logiska sättet att fördela ut resurser är om 

politikerna klargör problem och riktlinjer för organisationen. Vid fördelningen av resurser 

ska de politiska visionerna och målsättningen för organisationen synas. Enligt Jinnergård 

syns politikernas ambition och prioriteringar ganska tydligt i resursfördelningsmodellen. 

Han ger ett exempel på att politikerna inför år 2011 bestämde sig för att satsa på skolan 

och att de därav höjde skolpengen. Det gör de för att det till exempel ska finnas möjlighet 

att anställa fler lärare vilket i sin tur leder till att invånarna märker det. Enligt Klintbo et 

al. (2007) kan en resursfördelningsmodell underlätta att göra de politiska budskapen mer 

synliga. 

 

Den politiska processen till att fastställa fördelningen av resurserna, skriver Dennisson 

(1979), måste bestå i ett antal demokratiska fördelningar. Utgifterna för nuvarande år är 

något modifierade till att omvandlas till budgetsiffrorna för nästkommande år. Cardell 

säger i sin intervju att resursfördelningsmodellen är rättvisande på grund utav att den är 

politiskt accepterad och att den ger en rättvisande bild. Det faktum att den är accepterad, 

beslutad och inte ifrågasätts politiskt anser han att modellen är rättvis. Klintbo et al. 

(2007) skriver att fördelningen av resurserna ska ske på central nivå. Det är politikerna 

som på central nivå fastställer fördelningen av resurserna enligt Jinnergård. Dessutom är 

det politikerna på centralnivå som bestämmer hur mycket pengar som modellen ska 

tilldelas.  

 

Enligt Klintbo et al. (2007) har fördelningen av resurser sin utgångspunkt i politiska 

prioriteringar, medborgarnas behov samt lagens krav. Utöver det grundläggande kravet 

kan resurserna styras efter uppsatta mål och politiska prioriteringar. Resursfördelning är 

en process som sträcker sig från politiska prioriteringar, behandling av relevant underlag, 

beslut samt uppföljning av resurstilldelningen. För att få till stånd en fungerande modell 

för resursfördelning är det viktigt med planering. Det är viktigt att alla berörda politiker 

och tjänstemän arbetar utifrån en gemensam plattform och att det finns tydliga och 

samstämmiga meningar om hur kommunen ska utvecklas. Det framkommer i intervjun 

med Cardell att modellen politisk sett är accepterad och att de politiskt sett ser modellen 

som rättvis. Enligt Klintbo et al. (2007) är kraven på en fungerande resursfördelning 

sammanfattade i tre delar; den ska bidra till god hushållning av resurser, ämnar underlätta 

prioriteringar för de förtroendevalda samt skapa legitimitet och ansvarskänsla i 

organisationen på grund av det faktum att den politiskt sett är accepterad kan det ses som 

att modellen uppfyller dessa krav. 

 

Aronsson säger att resursfördelningsmodellen bidrar till en god ekonomisk hushållning. 

Hon säger även att om inte pengarna räcker till är det nödvändigtvis inte modellen som 

det är fel på. Nämnden kanske inte har gjort de anpassningar som behövts göras och det 
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är lätt att peka på att det är modellen som det är fel på. Antonsson är av en annan mening 

och säger i sin intervju att hon inte tror att modellen fungerar. Det på grund av pengarna 

som fördelats enligt resursfördelningsmodellen till nämnderna inte använts på det sättet 

som angetts i modellen. Hon säger även att i den kommundelsnämnd hon tidigare 

arbetade i var de tvungna att ta pengar ifrån äldreomsorgen och ge till skola och förskola. 

Hon påpekar att om resursfördelningsmodellen fungerade så borde det vara möjligt att 

följa den och det borde inte finnas behov av att göra omprioriteringar 

 

Vidare säger Antonsson att de i stadsdelsnämnd Norr har försökt att hålla sig till ramarna 

som de blivit tilldelade eftersom de måste tro på resursfördelningsmodellen och att 

pengarna ska fördelas enligt den. De har nu jobbat för att skolan ska hålla sig inom sin 

ram. Hon säger att de annars kan tänka att om skolan aldrig klarar att hålls sig till sin ram 

och alltid får ta ifrån de andra verksamheterna kanske det är fel i 

resursfördelningsmodellen. Klintbo et al. (2007) skriver en fråga som bör ställas är ”Har 

verksamheten genomförts i den omfattning som resursfördelningen bygger på?”. Som 

Annette beskriver har verksamheten utförts i den omfattning som 

resursfördelningsmodellen bygger på. Vidare skriver Klintbo et al. (2007) att 

resursfördelningen ska ha utrymme för en buffert. I Borås stad har de kanske inte haft 

något utrymme till någon buffert till kommundelsnämnderna utan att nämnderna har fått 

förvalta de pengar som de har blivit tilldelade. 

 

Alla respondenter delar uppfattningen om att resursfördelningsmodellen fungerar relativt 

väl. af Klint säger att han tycker att det är bra att de har modellen som en typ av vision 

men att den nuvarande modellen måste utvecklas och koppla resurserna utifrån vad 

stadsdelsnämnderna åstadkommer. Hans tolkning är att de gärna använder gammal 

statistik när det kommer till fördelningen av resurser till förskolan. De gör prognoser 

inför kommande år men de vågar inte riktigt lita på sina prognoser. Den tolkningen 

skiljer sig från beskrivningen av resursfördelningsmodellen i Borås stad, där står det att 

de inte utgår från hur mycket pengar som delades ut till verksamheten föregående år. 

Wildavsky (1975) skriver att grunderna i en budget inte ska bygga på fjolårets 

beräkningar på populationen utan att den ska bygga på framtida förutsägelser. af Klint 

säger också att det är viktigt att modellen försöker fånga upp de politiska ambitionerna så 

att resursfördelningsmodellen hänger ihop med det de vill uppnå när de uttrycker det i 

ord.  

 

Det framkommer att det finns och har funnits bekymmer med resursfördelningsmodellen. 

Ytterligare kritik mot modellen framförs av af Klint, han säger att nämnderna har en lite 

otydlig roll i budgetarbetet. Han säger att fullmäktige är så detaljerad i sin budget att de 

lägger ut drift av enheter och därmed blir det svårt för nämnderna att göra egna 

prioriteringar. Ska nämnden bara driva stadsdelen och de politiska prioriteringarna redan 

är klara då behövs det ingen nämnd. Han ger ett exempel på att i Göteborg räknar de ut 

pengarna till en stadsdel utifrån barn i förskolan, barn i skolan och så vidare. 

Stadsdelsnämnden får sedan ut en penningpåse men de vet inte vilka pengar som 

fördelats till skolan, förskolan, äldrevården med mera. Avsikten med det är att det ska gå 

rätt pengar till rätt stadsdel men att stadsdelsnämnderna själva ska fundera på hur 

använder vi de här pengarna bäst i vår stadsdel med vår kunskap och de lokala 
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förhållandena. Han har lite svårt att se vad stadsdelsnämnderna har för uppdrag i Borås 

stad, det finns inte så mycket utrymme och att de måste arbeta vidare med vad de har för 

roll. 

 

af Klint tror och vill att Borås ska gå mer åt output styrning, att när resurserna fördelas 

ska de ha funderingarna med sig var de gör mest nytta. Han vill att de ska titta på vad 

stadsdelsnämnderna åstadkommer och sedan få pengar för det. Klintbo et al. (2007) 

skriver att en väl fungerande resursfördelningsmodell är beroende av en god uppföljning. 

Genom uppföljningen ökar tillförlitligheten i modellen och de politiska prioriteringarna 

tydliggörs för medborgarna. Redovisningen är en naturlig del i uppföljningen men det bör 

också följas upp om de olika enheterna klarat av att utföra de tilldelade uppgifterna.  

5.3.1 Omorganiseringens påverkan på resursfördelningsmodellen  

Alla respondenter tror inte att omorganiseringen av Borås stad har påverkat 

resursfördelningen till stadsdelsnämnderna mer än att de har ändrat på nämndstrukturen. 

Fagersson säger i sin intervju att efter omorganisationen att hon anser att det inte blir lika 

stora skillnader pengamässigt mellan stadsdelsnämnderna som det var mellan 

kommundelsnämnderna. Skillnaden kan bestå i att stadsdelsnämnderna får mer pengar än 

vad kommundelsnämnderna fick. af Klint tror att i och med omorganiseringen rör sig 

varje stadsdel med ungefär en miljard kronor. Han tycker att nämnderna då inte bara ska 

utföra driften utan kanske också analysen vad de behöver göra och välja vad de ska göra 

för att uppnå det. Han säger också att Borås stad varit nere i väldigt mycket detaljer och 

att det kan ha varit så när de var tio kommundelsnämnder att det inte var rimligt att alla 

hade möjlighet att göra några större prioriteringar mellan områdena.  

 

I och med omorganiseringen säger Aronsson att hon tycker att det är svårt att säga om de 

blir fullt kompenserade för de olika sociala faktorerna i en stadsdelsnämnd. Dock tror hon 

att det kommer visa sig nu när de har slagit samma de tio kommundelsnämnderna till tre 

stadsdelsnämnder att det har utjämnats men frågan är om verkligheten är 

överensstämmande. 

 

Johansson säger att de i kommunen har varit medvetna om att resursfördelningsmodellen 

inte alltid riktigt speglat verkligheten hos kommundelsnämnderna. De ser nu framemot 

stadsdelsnämnderna och att de är så pass lika storleksmässigt i alla fall vilket medför att 

det kommer finnas förutsättningar för att analysera om modellen är rätt eller inte. 

Brunsson och Jönsson (1981) skriver att de politiska målsättningarna ska synas i 

fördelningen av resurser i en kommun.  

 

Omorganiseringen har inneburit att vissa kommungemensamma verksamheter har 

försvunnit ur modellen. Varje stadsdelsnämnd tilldelades kommungemensamma 

verksamheter. För stadsdelsnämnd Väster innebar att de fick ansvar för IFO, 

stadsdelsnämnd Öster fick ansvara för äldreomsorg och stadsdelsnämnd Norr fick ansvar 

för skola.   
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5.3.2 Sammanfattning resursfördelningsmodellen 

Sammanfattningsvis kan vi säga att de intervjuade anser att resursfördelningsmodellen 

fungerar relativt bra som fördelning av resurserna i kommunen. Det på grund av att den 

politiskt sett är accepterad. Dock framkommer det att det tidigare har funnits bekymmer 

angående modellen. Antonsson säger i sin intervju kunde de inte följa 

resursfördelningsmodellen i sin fördelning av resurserna i stadsdelsnämnden. Aronsson 

däremot säger att det nödvändigtvis inte är fel på modellen utan en nämnd kanske inte har 

gjort de prioriteringarna som behövts göra. Hon säger även att det är lätt att peka på att 

det är modellen som det är fel på när pengarna inte räcker till. De intervjuade ser heller 

inget problem i att de har använt sig av samma resursfördelningsmodell som de använt 

sig av före omorganiseringen. Det på grund av att de inte ser någon förändring som 

behövts göra för att anpassa resursfördelningsmodellen. Invånarantalet är desamma men 

organisationen har förändrats. 

 

5.4 Omorganisering 

 

Brunsson (2000) skriver att det finns flera faktorer som minskar möjligheten till 

omorganisering i politiska organisationer. Vidare skriver han även att politiska 

organisationer inte tenderar till att vara ”förändringsbara” och inte anpassar sig till 

omgivningen. Som det framkommer i intervjun med Jinnergård har de i Borås stad använt 

sig av kommundelsnämnderna sedan 1992 och att det varit på tal under en ganska lång tid 

att göra om dem. af Klint säger att de politisk inte varit överens och det är därför de inte 

har genomfört omorganiseringen tidigare. I Borås stad har de velat göra en 

omorganisering under en ganska lång tid men på grund av att de inte har varit överens 

politiskt har det inneburit att det har tagit lång tid innan förändringen genomfördes.  

 

Den omorganisering som Borås stad har genomfört innebär att de har förändrat 

nämndstrukturen. Det innebär att de gick från den nämndstrukturen som visas i figur 10 

till den nämndstruktur som visas i figur 9. Den gamla nämndstrukturen påminner om 

figur 6 Territoriell struktur och figur 4 Traditionell sektoriell struktur. Den nya 

nämndstrukturen påminner mer om den i figur 3 Traditionell kommunal organisation och 

den i figur 6 Territoriell struktur. Brorström, Haglund och Solli (2005) skriver att det är 

omöjligt att ge modeller som visar en fullkomlig bild av kommunernas organisation och 

att det därför förekommer vissa skillnader. De gav dock förslag på fyra olika typiska 

nämndstrukturen men att det även förekommer blandningar. Det förekommer så många 

olika nämndstrukturer att det blir svårt att enbart sammanfatta det i modeller. Det 

förekommer dessutom andra skillnader som inte kan illustreras av en modell. 

Omorganiseringen av Borås stad innebar att en del nämnder försvann eller ändrade form 

enligt Johansson.  

5.4.1 Motiv till omorganiseringen 

Motiven till omorganiseringen säger samtliga respondenter är att säkerställa 

likställigheten för kommunmedborgarna. Det ska inte vara olika service beroende på vart 

du bor i kommunen utan alla ska behandlas lika. Utifrån de grundläggande reglerna i 

kommunallagen är det viktigt att alla medborgare behandlas på ett likvärdigt sätt enligt 
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Klintbo et al. (2007). Dessutom säger af Klint i sin intervju att de delade upp Borås stad i 

tårtbitar så att varje stadsdelsnämnd skulle få en bit av centrum, en bit av mitt emellan 

och en bit av glesbygd. I och med att de har gjort en sådan uppdelning på organisationen 

innebär det att organisationen har blivit mer centraliserad. Som Gazendam (1994) skriver 

är centraliseringen närvarande vid en omorganisering.  

 

I och med att det har gått från tio kommundelsnämnder till tre stadsdelsnämnder innebär 

det att de har gått ifrån att ha tio kommundelschefer till tre stadsdelschefer. Som 

Gazendam (1994) skriver innebär en omorganisering att personer enbart får en 

överordnad. I Borås stad har det inneburit att sju chefsplatser har försvunnit på grund av 

den omorganiseringen som har genomförts. Som Dooley (1997) skriver är centralisering 

en nyckelfaktor till att hjälpa företagsledningen, i det här fallet kommunfullmäktige.  

 

Fagersson säger i sin intervju att ett annat skäl till omorganiseringen av Borås stad var att 

de ville effektivisera. Genom att gå från tio kommundelsnämnder till tre 

stadsdelsnämnder säger hon att de kunde effektivisera organisationen. Hon säger 

dessutom att genom att enbart ha tre stadsdelsnämnder får de mer pengar att fördela och 

blir på det sättet inte lika känsliga för oförutsedda händelser.  

5.4.2 Sammanfattning omorganisering 

Omorganiseringen som blev verklighet år 2011 har diskuterats under många år i 

kommunen. Omorganiseringen är en kompromiss mellan de två politiska blocken i Borås 

stad. Den nya organisationen påminner om territoriell struktur och traditionell kommunal 

organisation. Anledningen till att en omorganisering har genomförts är för att säkerställa 

likställigheten för invånarna i kommunen samt att öka effektiviteten. Omorganiseringen 

innebär även att Borås stads styrning har blivit mer centraliserad.   

  



 

- 63 - 

 

6 Avslutande diskussion och slutsats 

I det avslutande kapitlet diskussion och slutsats fösa en diskussion kring problemområdet 

samt ett försök till att besvara forskningsfrågorna. Avslutningsvis ges förslag på vidare 

forskning. 

 

6.1 Diskussion 

 

Vi kan konstatera att budgetarbetet inför år 2011 var senarelagt på grund av 

omorganiseringen som genomfördes. Beslutet om omorganiseringen togs sent och det var 

dessutom val år. Det medförde att kommunfullmäktige tog beslutet om budgeten i 

december och inte i november som det normalt görs. För stadsdelsnämnderna innebar det 

att de fick sin budget för 2011 i februari 2011, en budget som de egentligen skulle haft 

innan 2011 års början. Vi kan konstatera att det finns önskemål ifrån stadsdelsnämnderna 

om att budgetarbetet ska tidigareläggas till våren. Stadsdelsnämnderna får då större 

möjlighet att planera sin verksamhet. Vi tror dock att det kan medföra en skevhet i 

budgeten, vissa faktorer kan ha förändrats över sommaren som till exempel 

skatteprognoser och invånarantalet. Följden av det kan bli att stadsdelsnämnderna 

planerar en budget utifrån felaktiga siffror. 

 

Vi har kommit fram till att det finns både för- och nackdelar med att fastställa budgeten 

på våren. En fördel är att de kan planera sin verksamhet, sätta upp mål utifrån budgeten 

samt att kunna planera och genomföra de uppdrag som de blivit tilldelade. Fördelen med 

att fastställa budgeten på hösten är att nämnderna blir tilldelade rätt summa pengar från 

början. Nackdelen är att det minskar möjligheten för nämnderna att planera sin 

verksamhet. 

 

Vi tror inte att omorganiseringens påverkan på budgetarbetet kommer synas i budgeten 

för år 2012. Då kommer de förhoppningsvis att fastställa budgeten i kommunfullmäktige 

i november och stadsdelsnämnderna kan då få ut sin budget innan årets slut. Dessutom 

kommer stadsdelsnämnderna att få ut en budget som är anpassad till stadsdelsnämnderna. 

Vi tror att under det här året har stadsdelsnämnderna skaffat sig erfarenheter som 

kommer kunna vara till nytta för budgetarbetet för år 2012. 

 

Vår uppfattning är att resursfördelningsmodellen är en fungerande modell för att fördela 

resurserna till stadsdelsnämnderna i Borås stad. Vi har under studiens gång tagit del av 

olika synpunkter avseende modellen. Någon ansåg att modellen inte fungerande på grund 

av att de inte kunde fördela resurserna i nämnden som modellen hade avsett för. Dock var 

det någon som ansåg att det inte nödvändigtvis var fel på modellen om budgeten inte 

stämde, felet kanske var att en nämnd inte gjorde de prioriteringarna som behövdes. Det 

framkom att det var lätt att skylla problemen på modellen när budgeten i nämnden inte 

gick ihop. Vi anser att resursfördelningsmodellen fungerar eftersom den dels är politiskt 

accepterad och den fördelar resurserna relativt rättvist. Vi anser att modellen kan 

utvecklas ytterligare men att själva grunden i modellen fungerar.  
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Vi har kommit fram till att resursfördelningen är en del av budgeten. Beroende på hur den 

finansiella statusen ser ut för kommunen kommande år fastställs budgeten och därmed 

resursfördelningen. Budgeten har en stor inverkan på hur mycket pengar som ska avsättas 

till resursfördelningsmodellen. Det är politikerna som i slutändan bestämmer hur 

pengarna ska fördelas i budgeten och modellen. Vi har konstaterat att resursfördelningens 

påverkan på budgeten är begränsad eftersom resursfördelningsmodellen baseras på 

budgeten och inte tvärtom. 

 

Vår uppfattning är att budgetarbetet och resursfördelningsmodellen inte har påverkat 

omorganiseringen, det är snarare omorganiseringen som påverkat budgetarbetet och 

resursfördelningsmodellen. Skälen till omorganiseringen var att kommunen ville 

säkerställa likställigheten för kommunens invånare. Det för att invånarna inte ska 

behandlas olika beroende på i vilken del av kommunen som de bor i. Dessutom ansåg de 

att de kunde effektivisera organisationen genom att enbart ha tre stadsdelsnämnder. 

Politikerna i Borås stad har länge varit oense om hur de skulle göra en ny 

omstrukturering av organisationen. Under en längre tid har det varit tal om att 

kommundelsnämnderna borde försvinna men politikerna har inte kommit överens om en 

kompromiss förrän nu.  

 

Omorganiseringen har inneburit att Borås stad har gått ifrån tio kommundelsnämnder till 

tre stadsdelsnämnder. Till följd av det här slogs tre eller fyra 

kommundelsnämndsbudgetar ihop till en stadsdelsnämndsbudget. Det innebar att 

budgetarna som gjordes till stadsdelsnämnderna kom utifrån ett 

kommundelsnämndsperspektiv. De fick alltså inte budgetar som var framtagna till 

stadsdelsnämnderna utan de valde att slå samman kommundelsnämndernas budgetar som 

skulle tillhöra samma stadsdelsnämnd. För en av stadsdelsnämnderna innebar det att det 

fattades pengar när de gjorde en sådan sammanslagning.  

 

För stadsdelsnämnd Väster innebar omorganiseringen att fyra olika 

kommundelsnämndsbudgetar slogs samman och bildade en stadsdelsnämndbudget. Till 

en följd av sammanslagningen fick de fyra olika arbetssätt med budgeten. Det innebar i 

sig att det tog längre tid med budgetarbetet då de var tvungna att förena arbetssättet med 

budgeten till ett sätt. Vi anser att ett tidigare beslut angående omorganiseringen hade 

underlättat budgetarbetet för stadsdelsnämnderna. Förra våren arbetade varje 

kommundelsnämnd med budgeten till sin kommundel. Då beslutet avseende 

omorganiseringen togs efter att kommundelsnämnderna hade gjort sin budget 1 fanns det 

inte tid eller möjlighet att göra om den till en budget 1 genom ett 

stadsdelsnämndperspektiv. Följden av det blev att samma budget och 

resursfördelningsmodell tillämpades på stadsdelsnämnderna. Vi tycker att beslutet 

angående omorganiseringen skulle tagits tidigare, det för att underlätta arbetet för 

kommundelsnämnderna när de skulle bli stadsdelsnämnder. Genom att meddela tidigare 

hade det fått mer tid att arbeta med budgeten.   

 

Till följd av omorganiseringen flyttades vissa kommungemensamma verksamheter. Det 

innebar att dessa verksamheter inte längre ingår i resursfördelningsmodellen. IFO tillföll 

Väster, Öster ansvarar för äldreomsorg och Norr fick ansvar för skola. När det gäller IFO 
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hann de inte att fördela det enligt någon modell utan att de valde att dela upp den i tre lika 

stora delar. De delarna speglar egentligen inte hur behovet ser ut i stadsdelsnämnderna 

och det är de medvetna om på kommunen men fördelningen kommer troligtvis att se 

annorlunda ut framöver. Det finns en viss kritik mot hur de har valt att fördela resurserna 

till IFO och vi tycker att de borde konstruera en hållbar modell snarast. Vi tror inte att 

dessa förändringar har medfört någon stor påverkan på resursfördelningsmodellen. Vi 

anser att de borde ha en modell som på ett så rättvisande sätt som möjligt ska fördela 

pengar till de kommungemensamma verksamheterna. 

 

Omorganiseringen har lett till att organisationen har centraliserats och till följd av det har 

sju kommundelschefer försvunnit och personer har förflyttats i organisationen. Genom att 

de har flyttat runt personer i organisationen har det lett till att många har fått nya 

arbetsuppgifter. I och med att det har blivit färre chefer har styrningen centraliserats i 

kommunen. Vi frågar oss om den här strukturen på organisationen innebär att det är 

lättare att styra organisationen. Då de använde sig av kommundelsnämnderna fanns det 

tio olika chefer som hade tio olika viljor. I stadsdelsnämnderna är det enbart tre 

stadsdelschefer vars struktur ser någorlunda lika ut. De försöker att ha ett nära samarbete 

mellan de olika stadsdelsnämnderna så att de ska sträva åt samma mål. Vi anser att ett 

nära samarbetet mellan stadsdelsnämnderna kan öka likställigheten för 

kommuninvånarna.  

 

De har i Borås stad velat göra en omorganisering under en ganska lång tid men på grund 

av att de inte har varit överens politiskt har det inneburit att det har tagit lång tid innan 

förändringen genomfördes. Det faktum att de under en längre tid velat göra en 

omorganisering men inte genomfört den tidigare innebär det att de inte har anpassat sig 

till sin omgivning tidigare. Om Borås stad hade genomfört omorganiseringen tidigare 

hade de anpassat sig mer till sin omgivning. 

 

Resursfördelningsmodellen är en modell för att fördela resurserna i Borås stad. Alla 

kommuner använder sig inte av en modell för att fördela resurserna. Det beror på hur 

kommunstrukturen ser ut, alltså hur en kommun har valt att organisera sina nämnder. I 

många kommuner får alla nämnder äska pengar och försvara varför just de ska få de 

resurserna. Genom att använda sig av en resursfördelningsmodell för stadsdelsnämnderna 

behöver de inte äska pengar. Vi finner att det är bra att det finns en modell för att fördela 

resurserna så rättvist som möjligt dock tycker vi att nämnderna skulle kunna få mer att 

säga till om.  

 

Stadsdelsnämnderna får idag ut en ekonomisk ram och sköter egentligen enbart driften 

utav nämnden. Då kan det kännas onödigt att ha en stadsdelsnämnd när det egentligen 

inte har någon möjlighet att påverka i någon större utsträckning. De skulle kunna göra så 

att stadsdelsnämnderna istället fick äska pengar till verksamhet istället. Det hade dock 

inneburit att de inte hade blivit mer rättvist utan det kanske hade en berott på hur duktiga 

stadsdelsnämnderna var på att äska pengar och inte på den sociala och demografiska 

strukturen i stadsdelen. Genom att stadsdelsnämnder har blivit ännu större tycker vi att de 

ska överlåta planeringen och även analysen av den egna verksamheten. Vi tror att 
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kommunen och stadsdelsnämnderna skulle kunna utvecklas ytterligare om de fick större 

ansvar för att planera och analysera sin egen verksamhet. 

 

En viktig del i hur resursfördelningsmodellen fungerar är hur de i stadsdelsnämnderna 

tänker kring utveckling. Det är viktigt att de inte blir statiska och arbetar likadant år efter 

år. Ett av de viktigaste målen i Borås Stad är de ekonomiska målen, det är oerhört viktigt 

att de i hela kommunen följer budget. För att kunna driva en stadsdelsnämnd krävs det att 

de tänker utveckling och utnyttjar varje del av budgeten.  

 

Vi anser att det är bra att Borås stad använder sig av samma resursfördelningsmodell och 

att de tillämpar samma typ av budget som före omorganiseringen. Det har inte skett några 

demografiska eller sociala förändringar i kommunen och därför är det lämpligt att behålla 

modellen och budgeten. Vi anser att det inte behöver vara en nackdel för en kommun att 

ha tillämpa samma modell efter omorganiseringen. Kommuner är ofta komplexa 

organisationer och därför kanske det inte lämpar sig att byta modeller när organisationen 

förändras. 

 

6.2 Slutsats 

 

I slutsatsen ska vi försöka att besvara de forskningsfrågor som vi ställde i det första 

kapitlet. Forskningsfrågorna vi ställde var: 

 

1. På vilket sätt har omorganiseringen i Borås stad påverkat budgetarbetet och 

resursfördelningsmodellen? 

 

2. Hur påverkar resursfördelningen, budgeten och omorganiseringen varandra i 

Borås stad? 

 

Svaret på den första forskningsfrågan är att organisationsförändringens påverkan på 

budgeten har medfört att budgetarbetet för år 2011 har försenats. Beslutet angående 

omorganiseringen togs sent vilket ledde till att de i kommunfullmäktige inte kunde ta ett 

beslut om budgeten förrän i december. Dessutom var det ett valår vilket också ledde till 

att arbetet försenades. Vi kan konstatera att det egentligen inte har skett någon 

innehållsmässig- eller strukturellförändring på budgetarbetet. Omorganiseringen har inte 

påverkat budgetarbetet i sig men genomförandet av omorganiseringen påverkade 

budgetarbetet för år 2011.   

 

Vi finner att omorganiseringen som har skett i Borås stad inte har medfört någon 

strukturell- eller innehållsmässig förändring på resursfördelningsmodellen. Dock har 

vissa kommungemensamma aktiviteter brutits ut ur modellen. Beräkningssättet för 

modellen har inte förändrats och vi tror att modellen passar stadsdelsnämnderna. 

Anledningen till att modellen inte har förändrats är att den politisk sett är accepterad och 

det finns en gemensam uppfattning om att modellen fungerar och är rättvis. Trots 

omorganiseringen ser befolkningen och den sociala strukturen likadan ut i kommunen. 

Omorganiseringen genomfördes för att de ville centralisera och därigenom skapa rättvisa 
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och likställighet för kommunens invånare. Vi tror att det går att utveckla modellen 

ytterligare men det har inte med omorganiseringens påverkan på modellen att göra.  

 

Svaret på den andra forskningsfrågan är att det inte är budgeten och resursfördelningen 

som har påverkat omorganisationen utan att omorganiseringen har påverkat budgeten och 

resursfördelningen. Budgeten och resursfördelningen är inte en del utav 

omorganiseringen, de har dock blivit påverkade av den omorganiseringen som har 

genomförts. Vi kan konstatera att budgeten påverkar resursfördelningsmodellen genom 

att resursfördelningen är en del utav budgeten. Därmed finns det ett samband mellan 

resursfördelningen och budgeten. Vi finner att budgetarbetet har blivit påverkade av den 

omorganiseringen genom att budgetarbetet har blivit senarelagt. Vissa 

kommungemensamma aktiviteter har brutits ut ur resursfördelningsmodellen på grund av 

omorganiseringen. I figur 12 illustreras de slutsatser vi har dragit.  

 

 

6.3 Egna kommentarer 

 

Under studien har vi lärt oss mer ingående om kommunal ekonomi och hur fördelningen 

av resurser kan se ut. Vi har fått insikt om hur budgetarbetet och hur resursfördelningen 

kan se ut i en kommun. Vi har även lärt oss vad en omorganiserings följder kan vara. 

Dessutom har vi fått stora kunskaper om hur Borås stad fungerar som organisation på ett 

mer ingående sätt. Vi har tyckt att det varit intressant att studera Borås stad och hur deras 

budgetarbete ser ut.   

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

 

I den här studien har vi examinerat omorganiseringens påverkan på 

resursfördelningsmodellen och budgetarbetet. I och med att omorganiseringen 

verkställdes den förste januari i år har vi kunnat undersöka omorganiseringens påverkan 

just nu. Vi kan inte med all säkerhet säga att omorganiseringen påverkan redan har visat 

sig. Dessutom kan respondenternas uppfattningar angående resursfördelningsmodellen ha 

förändrats över tiden, det på grund utav att modellen kanske inte var så anpassad till 

stadsdelsnämnderna som de trodde. Därför är ett förslag på vidare forskning att 

undersöka resursfördelningsmodellen och budgetarbetet efter ett eller flera år. Efter ett år 

vet kanske respondenterna dessutom i vilken utsträckning som resursfördelningsmodellen 

har påverkat deras arbete. 

  

Figur12 Slutsats 

(Egen bild) 

 

Resursfördelning Omorganisering 

Budget 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

 

1. Vad heter du? 

2. Vad är dina arbetsuppgifter? 

 

Resursfördelningsmodellen 
3. Kan du förklara hur resursfördelningsmodellen fungerar? 

4. Det står i beskrivningen av modellen som finns på er hemsida att det är 

barnomsorg, grundskola, handikapp- och äldreomsorg och fritid, administration 

och kultur som ingår i den här modellen. Det delas ut en basresurs för varje 

område som grundar sig i antalet invånare i kommundelen och sedan delas det ut 

en tilläggsresurs beroende på olika omständigheter - vad är det för typ av 

omständigheter som styr? 

5. Hur länge har ni använt er av resursfördelningsmodellen? 

6. Hur ser arbetet ut i modellen, sker det förändringar från år till år? 

7. Hur ser du på resursfördelningsmodellen? 

- Positivt/negativt? 

8. Tycker du att resursfördelningen fungerar som modell när det kommer till 

fördelning av resurser? 

- Varför 

Budget 
9. För kommuner finns det olika typer av budget att använda sig av, vad för typ av 

budget använder ni i Borås stad? 

10. Hur ser budgetarbetet ut, är ni i stadsdelarna delaktiga i budgetarbetet? 

11. Tycker du att du har möjlighet att påverka budgetarbetet? 

- Skulle du vilja det? 
12. Ser budgetarbetet likadant ut från år till år?  

13. Tycker du att budgetarbetet fungerar? 

- Tror du att det finns förbättringar som kan göras? 

- Om inte, varför? 

14. Hur tycker du att budgetarbetet uppfattas inom kommunen/stadsdel? 

- Positivt/negativt? 

15. Hur påverkas resursfördelningen av budgeten? 

16. Då man väljer att använda sig av samma resursfördelningsmodell som man har 

använt sig tidigare av, hur påverkas budgeten utav det? 

Organisationsförändringen 
17. Idag består Borås stad utav tre stadsdelsnämnder från tidigare tio 

kommundelsnämnder, varför har man valt att göra en sådan uppdelning?  

18. Vilka faktorer ligger till grund till omorganiseringen? 
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19. Varför har ni valt att använda er av samma typ av resursfördelningsmodell som 

innan omorganiseringen? 

20. I budgeten för Borås stad står det att man använder sig utav samma 

resursfördelningsmodell som man använde i kommundelsnämnderna till 

stadsdelsnämnderna. Det framkommer i budgeten att de kan förekomma vissa 

skillnader, vilka? 

 Accepteras dessa skillnader inom kommunen? 

 Vad medför de för förändringar i erat arbete? 

21. Har resursfördelningsmodellen påverkats utav den omorganisering som har skett? 

Och i sådana fall på vilket sätt? 

22. Om man skulle jämföra med hur mycket varje kommundelsnämnd fick och hur 

mycket stadsdelsnämnderna får enligt resursfördelningen, skulle det motsvara 

samma summa som innan omorganiseringen? 

23.  Om det i sådana fall förekommer en skillnad, vad beror den i sådana fall på? 

Eller vilka faktorer gör att det uppstår en skillnad? 

24. Den omorganiseringen som har genomförts, hur har den påverkat arbetet med 

budgeten? 

25. Den förändring som har skett på budgetarbetet och resursfördelningen är den 

strukturell eller innehållsmässig? Med strukturell menar jag strukturen på 

modellen och innehållsmässig menar jag innehållet i modellen och budgeten. 

- På vilket sätt? 

Bakgrund 
26. Hur länge har du arbetat inom Borås stad? 

27. Vad arbetade du med innan omorganisationen? 

28. Vad har du för utbildning? 

29. Får vi använda ert namn i uppsatsen eller vill du vara anonym? 
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Bilaga 2 – Transkriberingar 
 

Intervju med Magnus af Klint, ekonomichef på stadsdel väster kl. 13.00 2011-03-10. 

Intervjun ägde rum på respondentens kontor i Borås stads lokaler. Rummet var litet, med 

i rummet var respondent Magnus af Klint benämns (Ma), intervjuaren Marie Ragnarsson 

(M) samt sekreterare My Högrell (My).  

M: Så, eh det är den nionde mars idag 2011 och jag heter Marie Ragnarsson som ska 

intervjua och My Högrell som ska agera sekreterare och vad heter du börjar vi med.  

Ma: Ja, jag heter Magnus af Klint och är chef för ekonomifunktionen i stadsdelen Väster. 

Eh , sen tionde januari i år. 

M: Ja 

Ma: Eh de senaste nio åren jobbade jag som ekonomichef i två stadsdelar i Göteborg. 

M: Okej. 

Ma: Så att jag har ändå så här kunskap om frågeområdet.        

M: Mm, okej 

Ma: I och med att vi även där jobbar i en stadsdel, i en stadsdelsorganisation.  

M: Mm. 

Ma: Med resursfördelningsmodell från fullmäktige till nämnderna och sen att nämnderna 

där jobbar vidare på det sätt de själva vill.  

M: Ja, exakt. Eh, eftersom våran frågeställningen i våran uppsats handlar väldigt mycket 

om resursfördelningsmodellen så tänkte jag.  

Ma: Mm. 

M: Ha lite frågor om den. 

Ma: Mm 

M: Just för det. Kan du förklara hur den fungerar, resursfördelningsmodellen? För Borås 

Stad? 

Ma: Ja utifrån de jag lärt mig hittills då. 

M: Ja. 

Ma: Får det bli då va att vad det gäller på förskola och skolområdet så kan man säga att 

där finns det en koppling till demografin. 

M: Mm. 

Ma: Alltså förenklat att man får per barn. 

M: Mm. 

Ma: Att, eh och på skolan som finns det även att man tar hänsyn till två sociala faktorer. 

Eh, jag kanske inte formulerar mig exakt men ungefär så att det beror på 

utbildningsbakgrunden på föräldrarna. 

M: Ja. 

Ma: Och det andra är ens härkomst, alltså var man är född. 

M: Ja, exakt. 

Ma: Eh och det är ju två kriterier som i de undersökningar man gör i landet har stor 

inverkan på förutsättningarna för eleven.  

M: Mm. 

Ma: Eh så där är det ganska tydligt. Eh, vad det gäller omsorgsverksamheten. 

M: Mm. 
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Ma: Som vi också har på stadsdelarna, vi har ju hemtjänst och vi har äldreomsorg. Eh, 

särskilt boende.  Särskilt boende har man ingen resursfördelningsmodell riktig egentligen 

i staden. 

M: Okej. 

Ma: Utan där har man en gemensam, vad kallar man den snurra. Att staden definierar vad 

en äldreplats får lov att kosta. Och sen har man en gemensam funktion för att eh 

bestämma vilka som ska få en sån här plats och var de ska hamna den går över hela 

staden. 

M: Mm. 

Ma: I någon mening så kan man säga  i produktionsperspektivet så finns det ingen 

stadsdel. 

M: Nej. 

Ma: Utan då är det liksom hela staden perspektivet. 

M: Mm. 

Ma: Det är bara själva driftsansvaret, eh ligger i den väster, då har vi ansvar för att vi 

sköter den på ett bra sätt. 

M: Mm. 

Ma: Men ekonomin är given. Kan väl säga vet inte riktigt vilket incitament man har att 

driva den bra om man så uttrycker sig . 

M: Nej. 

Ma: För det är liksom givet på något sätt. Eh, så, så där är den, där är det mycket 

produktionsperspektiv. Jag ser det inte riktigt där hur man drar kopplingen till hur vi tar 

hand om de äldre. 

M: Nej. 

Ma: Om vi överhuvudtaget eftersträvar, eh, särkilt boende. 

M: Okej. 

Ma: På det sätt att det är många som ska ha det. 

M: Mm. 

Ma: Utifrån vad vet jag inte. 

M: Nej, okej.  

Ma: I alla fall inte utifrån de bedömningar som man gör ute i verksamheten löpande.  

M: Nej. 

Ma: Så i så fall finns det en eftersträvan efter de bedömningar som har gjorts föregående 

år så kan man på sikt diskutera det. Eh, eh, vad det gäller, vi har också då fått IFO är en 

ny verksamhet i stadsdelarna sedan januari. 

M: Ja. 

Ma: Så den är nästan jämnårig med mig här. 

M: Ja.  

Ma. Eh, där fanns tidigare all IFO verksamhet centralt i en socialförvaltning. De har kvar 

omsorgningen om de äldre, alltså de vi normalt kallar för missbruksvård. 

M: Mm. 

Ma. Och vissa institutioner medan vi har fått ansvar för IFO barn och unga alltså 

målgruppen de yngre. 

M: Ja, okej. 

Ma: Utifrån kopplingen, vi har ju skola. 

M: Mm. 
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Ma: Vi har förskola, vi har fritidsverksamhet, fritidsgårdarna. Finns, finns även en 

gemensam fritidsverksamhet i staden, samma på kultur, vi har de lokala biblioteken de 

lokala kultur, lokala kulturlivet. Vi har, eh den typen av frågor men det finns en central 

kulturnämnd för stadsbibliotek och sånt. 

M: Ja. 

Ma: å, så där finns det lite både och kan man säga. Och det är ganska vanligt i de 

kommuner som har kommu, stadsdelar att det finns i vissa fall både och, både i 

Stockholm och Göteborg och så. 

M: Ja. 

Ma: Eh, så att modellen är delvis demografisk, delvis är den på kriterierna som jag inte 

riktigt vet. 

M: Nej. 

Ma: För IFO är fördelad bara nu utifrån, ja, vi ska ta hand om en tredejdel i och med att 

vi en av tre stadsdelar. 

M: Ja, exakt. 

Ma: Så ingångsvärdet är väl där då rätt så tillyxat och det är man medveten om centralt så 

man får väl se detta som ett litet försök. 

M: Mm, exakt. 

Ma: Hur man sen avsevärt funderar på hur man ska definiera behovet i staden det vet jag 

inte.  

M: Okej, men vet du hur länge ni har använt er av den här resursfördelningsmodellen? 

Nu är det ju svårt för dig att veta det kanske. 

Ma: Ja, alltså, ja rätt många år kan jag väl säga. 

M: Ja. 

Ma: Så jag att den är rätt så invand. 

M: Mm. 

Ma: Vad det gäller i alla fall skola, förskola, äldreomsorg och så. För IFO är den ju helt 

ny. 

M: Mm. 

Ma: Eh, sen har vi ju lite kultur och fri, fritid, den, där är den ganska enkel, det finns ett 

antal stadsbibli, kommundelsbibliotek och de ska vi ha. 

M: Mm. 

Ma: Och då får vi väl en slant per kommundelsbibliotek och likaså på fritid vi ska ha ett 

antal fritidsgårdar. 

M: Mm. 

Ma: Så, så där överlag kan man väl säga. Förutom skolan och förskolan där det finns ett 

inslag av demografi att vi ska ta hand om så är den ganska produktionsorienterad. 

M: Ja 

Ma: Man kan tänka sig att lite överdrivet då. 

M: Mm. 

Ma: Att, att staden har bestämt sig för vad den vill har producerat och så lägger man ut 

det på de som gör det. 

M: Mm. 

Ma: Eh, och på skolan är det väl mer att vi ska stötta eleverna till att nå sina mål. 

M: Mm. 
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Ma: Så där har man väl mer gått åt det hållet att vi får pengar för att åstadkomma 

någonting.  

M: Ja. 

Ma: För, för det är väl ofta den tanken man har haft de senaste trettio åren i alla fall som 

jag har varit med.  

M: Mm. 

Ma: Du tror inte att jag varit med så länge i den härsektorn.  

M: (skrattar). 

Ma: Och talat om målstyrning.  

M: Ja. 

Ma: Så har väldigt mycket om målen ändå handlat om att du får pengar till input. 

M: Mm. 

Ma: Och det är rätt mycket så i Borås. 

M: Mm. 

Ma: Eh, bakom den här styrningen på resursfördelningsmodellen så finns det väldigt 

mycket frågor vi ska svara på, väldigt mycket att man får pengar beroende på ett visst 

antal tjänster och sånt. 

M: Mm. 

Ma: Så det finns mycket input styrning i den. 

M: Mm. 

Ma: Även om tanken med resursfördelningsmodeller brukar ju vara att flytta fokus på 

vad åstadkommer man. 

M: Mm. 

Ma: Där, där tror jag vi är i en resa i Borås. 

M: Ja. Hur ser du på den resursfördelningsmodellen som är. Är den positivt eller negativ? 

Ma: Alltså jag tycker att det är bra att man har ett sånt tänk.  

M: Mm. 

Ma: Men jag tror att vi har, vi behöver gå vidare utveckla den. 

M: Mm. 

Ma: Mer från perspektivet att fullmäktige funderar kring vad vill man att de olika 

stadsdelsnämnderna ska åstadkomma. Och mer koppla resurser till vad vi ska 

åstadkomma och vid utvärderingen då vad som vi ska få behålla pengar eller uppdrag och 

har vi faktiskt åstadkommit det. 

M: Ja. 

Ma: Och där tror jag att vi och det är inte så, det är lätt att säga men jag tror ändå att det 

är rätt att he det som en typ av vision och ledstjärna.  

M: Mm. 

Ma: Sen, sen får man ta sina steg. 

M: Exakt.  

Ma: vad gäller förskolan så uppfattar jag det att man lite grann gärna använder gammal 

statistik vi får för de barnen som fanns för ett par år sedan, om man då säger ändå gör ju 

staden prognoser men man litar inte riktigt på sina prognoser. 

M: Nähä. 

Ma: Så man får efter vad de tror. 

M: Jaha. 

Ma: Eh, det är min tolkning. 
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M: Mm. 

Ma: Det är naturligtvis viktigt att man försöker få ihop det här att det här tror vi om våran 

utveckling, det här vill vi att ni ska uppnå och, och försök att gå vidare i modellen utifrån 

de perspektiven. I och med att jag varit med i alla fall de senaste tio åren med samma 

diskussion i Göteborg.  

M: Ja. 

Ma: Så det är ju en ständig diskussion om att utveckla modellen. 

M: Mm. 

Ma: Eh, där man även i Göteborg har letat efter hur gör man detta. Men att modellen 

också försöker fånga upp, eh de politiska ambitionerna så att resursfördelningsmodellen 

är i någon mening hänger ihop med vad vill man uppnå när man uttrycker det i ord. 

M: Mm. 

Ma: Vad, vad vill man, vad menar man med en god stadsdel, vad är en god situation för 

våra invånare. 

M: Mm. 

Ma: Sen behöver ju inte allting bra kosta mer pengar. 

M: Nej.  

Ma: Ni brukar väl säkert följa alla, den hänger ju liksom, en sån här liten,(Magnus visar 

en tidningsartikel som sitter upphängd på hans kontor). Nytt arbetssätt ger, ger 

framgångsrika skoler, skolor.  

M: Mm. 

Ma: Alla har hört talas om den här rapporten ifrån USA men inte så många som har läst 

den. 

M: Nej. 

Ma: Om att sam, eh följer man samma diskussion i SKL, de vet ni va det är? 

Sveriges kommun och landsting.  

M: Ja. 

Ma: Mm, de har ju studerat och gjort några jämförelser som egentligen inte är något jätte 

nytt men man har förpackat det på ett nytt sätt på ett väldigt bra sätt tycker jag. 

M: Mm. 

Ma: Där man försöker jämföra olika producenter, olika kommuner och också försöka få 

kommuner och skolor att vara, våga vara med och jämföra sig. 

M: Ja. 

Ma: Inte för att någon annan mäter.  

M: Nej. 

Ma: Utan för att vi mäter oss. 

M: Mm. 

Ma: Och vi lär oss i oss själva mätandet. Eh, för att se och då har man ju konstaterat att 

inget är konstigt för en ekonom kanske. 

M: Nej. 

Ma: Det är inte alltid säkert det där med sista kronan. 

M: Nej. 

Ma: Som man allokerar är den som gör mest nytta. Alltså den ska ju läggas där den gör 

mest nytta. 

M: Mm. 
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Ma: Och det är inte säkert att en krona på skolan gör bättre nytta. Alltså det finns ett 

samband mellan ekonomi och resultat, det är klart det är men det är inte så himla starkt. 

Hade vi bara fått en lärare till så hade allting varit löst. 

M: Nej, exakt.  

Ma: Nej, nu tittar man mer på att det beror på lärarna och deras pedagogiska förmåga och 

ledarskapet i alltså, enhetschefen för skolan, alltså rektorn.  

M: Mm. 

Ma: Det brukar man ju lyfta fram, alltså har man en skola med engagerade, kunniga, 

duktiga pedagoger och nu behöver jag inte prata om den där klass nio som ni ser på tv. 

M: Nej. 

Ma: Det är ett sätt att se på det. 

M: Mm. 

Ma: Lite schablonaktigt kan väl jag tycka. 

M: Mm. 

Ma: Men jag menar det att man ska nog ha med sig de här funderingarna vad gör det 

nytta och så vidare när man fördelar, på hur man fördelar resurserna. Men, men mer gå på 

output styrning, vad vi ska åstadkomma och få pengar för det. Och sedan utvärdera så har 

vi uppnått det vi, man hade förväntat sig av oss. Jag tror, jag tror också att vi vill gå ditåt.  

M: Ja utveckla den ännu mer. 

Ma: Ja, men, men, det, det är ett grundlag arbete. 

M: Mm. 

Ma: Särskilt som jag tror Borås som har varit väldigt nere i mycket detaljer och det kan 

har varit så att när man hade tio kommundelar så, så var det inte rimligt att alla hade den 

möjligheten att göra den, större prioriteringar mellan områden. De var så litet. 

M: Mm. 

Ma: Nu är ju varje sån här stadsdel ungefär en miljard. 

M: Ja. 

Ma: Det finns jus större möjlighet att göra lite saker, då skulle, då kan man ju successivt 

lämna över ansvaret för inte bara mätning, inte bara göra driften utan kanske också 

analysen vad vi behöver göra och välja vad man gör för att uppnå, få den 

lärandeprocessen ute och där tror jag att vi är i förändringsprocess. 

 M: Exakt. 

Ma: Så modellen, ja jag tycker att det är bra att vi har den, den är nog rätt så enkel och 

bra på skolsidan och på förskolesidan möjligtvis att man skulle kunna mer tro på sina 

egna på något sätt göra det direkt mot de stadsdelar det är och sedan utveckla den mer på 

de mjuka sidorna där man kanske utgår mer ifrån vad vi uppnår.  

M: Så du tycker modellen den fungerar men man skulle kunna utveckla den ännu mer. 

Ma: Ja alltså den är åt rätt håll, alltså på IFO sidan kan jag inte säga att den är bra för den 

är bedrövlig och det vet alla om för man har bara helt enkelt delat en verksamhet i tre 

delar och vet om att man alltså liksom inte hade någon modell, alltså beslutet om att göra 

stadsdelarna kommer så sent att man hade inte ens någon möjlighet och fundera på det.  

M: Nej, exakt. 

Ma: Men det säger man med öppna ögon att det gjorde vi, vi delade lite grovt uttryckt i 

tre delar så fick det bli så och nu får ni utifrån den kunskap vi skapade i verkligheten se, 

var det ett bra sätt? Men det gäller att ta sig an och fundera på hur en sån här modell ska 
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se ut. Och man kan titta på Malmö, Stockholm och Göteborg och andra som jobbar så för 

att få intryck men också fundera lite på själv. Så, ja vi är på väg. 

M: Nu tänkte jag gå in lite mer på budget om du. 

Ma: Ja. 

M: Så, eh för kommuner finns det ju olika typer av budgetar som man kan använda sig av 

vet du vilken typ av budget Borås använder sig av? 

Ma: Ja om du tittar på budgethandlingen för Borås så är den ju relativt tjock, den är rätt 

så detaljerad.  

(Magnus tar fram och visar Borås stads budget för 2011 och Göteborgs stads budget för 

2011). 

M: Ja. 

Ma: Eh, jämför du den med Göteborgs stads budget som är lite större organisation, eh så 

gäller den här budgeten för Göteborgs stad, den gäller för hela koncernen inklusive 

bolagen. 

M: Ja. 

Ma: Eh, därutöver finns naturligtvis reglementen för vad var och en ska hålla på med 

inklusive ett vissa ägardirektiv på vad bolagssidan ska hålla på med, det är likartat i Borås 

för här finns både en förvaltningssida och en bolagssida. Men, göte, men kan ju liksom 

frapperas av att behöver en sån här förhållandevis då lite mindre organisation. Eh, säg att 

Göteborg är drygt en halv miljon människor  och Borås är ungefär 100 000 så, så är det 

ett mått på hur man har kommit i sin styrning tror jag.  

M: Ja. 

Ma: Så att säga vad är den förhållandevis detaljerad, eh så kan jag säga men, men den är 

också varierad, delar av den tycker jag är jättebra rätt så övergripande och tydlig men 

ibland så är man nere på detaljer och jag tror att det också är en del av processen att man 

håller på att förflytta sig och då tror jag att man måste ha några ambitioner, vart vill vi 

komma? När jag jobbade på kommunsektorn på 70-talet och 80-talet då var budgeterna 

kanske ja en decimeter tjocka. 

M: Oj. 

Ma: För det stod ju liksom allt i den va. Alla saker som ska göras inklusive att det skulle 

bytas rockhängare på den skolan. 

M: Oj, det var verkligen i detalj ja. 

Ma: Ja för att då var en bra budget att det var tydligt och klart vad som skulle göras och 

ingen skulle bli besviken och alla skulle kunna vara med och kommunicera om det. Det 

kanske blir svårare när organisationen börjar växa och bli lite större då får man flytta 

fokus och då får man också ha förtroende för att man, att det tas om hand på ett bra sätt i 

organisationen. Det är inte så att Göteborg är snällare i styrningen för att pappret är 

mindre. 

M: Nej, exakt. 

Ma: Nämnderna tycker jag har en, en, en lite otydlig roll i budgeten och om fullmäktige 

nu är detaljerad rätt mycket som jag sa som följd att man lägger, man lite överdriver det, 

man lägger ut drift av enheter, vad ska då nämnderna prioritera? Ska de bara driva då 

behövs det nästan ingen nämnd om det redan är klart, alltså de politiska prioriteringarna. 

Eh i Göteborg så räknar man ut pengarna till en stadsdel utifrån barn i förskolan eller hur 

mycket äldre och vad det är för någonting, men sedan får man det i en penningpåse vi vet 

aldrig i Göteborg vad vi får skola och det är avsikten därför meningen är att det ska gå 
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rätt mycket, rätt pengar till rätt stadsdel sedan i och med att den stadsdelsnämnden ska 

fundera på hur använder jag de här pengarna bäst i våran stadsdel med vår kunskap om de 

lokala förhållandena. Jag har lite svårt att se på vad nämnden egentligen har för uppdrag 

där, vad det hjälper att allokera resurser och skruva i målbilden. Det är inte så jättemycket 

utrymme där så där tror jag att man behöver jobba vidare med roll vilka roller man har. 

M: Eh, hur ser budgetarbetet ut i Borås stad? Är ni i stadsdelarna delaktiga i det 

budgetarbetet som görs?  

Ma: Eh, nu har jag aldrig varit med i något budgetarbete. 

M: Nej. 

Ma: Så att det jag säger nu, jag får återberätta det jag har hört och sedan var jag med i 

slutet i och med att vi nu har dels ett valår som gör att det är sent och dels att det var en 

ny omorganisation som kom till väldigt sent så innebar det att nämnderna fattade beslut 

om budgeten för 2011 i februari 2011 och då förstår ni att det är lite sent. Det är ganska 

omöjligt att veta vad man skulle göra innan året börjar. 

M: Nej. 

Ma: Eh, man har inte hunnit bryta ner det till verksamhetsplaner ute i våra verksamheter, 

detaljbudgeterna är inte färdiga ännu och vi befinner oss i mars. Det kanske är färdiga 

med allt det här i påsk och då har det gått rätt del av året. Eh, det beror på situationen så 

är inte regeln. Men tekniskt ska vi säga att Borås stad fast, har ju valt att fullmäktiga 

fastställer budgeten sent på hösten. Det jag gjorde nu var att ta fram ett litet papper, eh 

som en kille som heter Jens Diktesson som är filosofidoktor i ekonomi vid Lunds 

universitet han gjorde en enkät bland Sveriges kommuner hur man hanterar budgeten och 

där visar det sig att 51,7 procent av Sveriges av kommunerna hade tagit beslut om 

budgeten i fullmäktige på våren av skälet att man vill då ge nämnderna och verksamheten 

möjlighet att jobba vidare på hur ska vi ta hand om dem uppdrag vi har fått från 

fullmäktige med de resurser vi har fått, planera och genomföra det så att när vi lämnar för 

jul så vet alla, i alla, i hela organisationen och det har varit ute på alla aptn och vad vi ska 

göra nästa år vilka förutsättningar vi har för dem. Vi kanske inte gillar det men vi vet om 

det. Eh om man har som tradition att fastställa budgeten enligt lagstiftningen, alltså så 

sent som möjligt på året då kommer det aldrig att vara möjligt och då kan man inte finna 

någon vikt vid att nämnderna och de lokala förvaltningarna hinner jobba igenom vad det 

här betyder. Eh, jag tror att det är en fråga att fundera igenom vilket jag också framförde 

till min, till vår kommundel igår. 

M: Ja. 

Ma: Eh, så där tro jag är en tydligt att vi ligger väldigt sent och det finns nog motiv för 

det som koppling till prognoser på skatteintäkter och sånt men jag tror inte man kan vara 

så nära man måste nog ha lite mer is i magen och jobba mer långsiktigt en kommun 

kommer finnas i rätt många år och vi kommer hålla på skola ytterligare några hundra år. 

Så jag tror att det är möjligt att hantera den osäkerheten som naturligtvis finns när man är 

så tidig och skulle man ha väldigt mycket fel och det finns behov av det så går det ändar 

sig längre fram, det är inte förbjudet men då blir det på marginalen man ändrar man 

kanske kan göra något som man var osäker man hade råd med, möjligtvis om man 

absolut måste det eller vill det. Eh, därför att de här osäkerheten är nog ändå på en relativ 

liten andel av den totala budgeten. 

M: Mm, har ni på stadsdelsnämnderna, eh chans att påverka arbetet med budgeten? 

Ma: Ja, i Borås gör man ju två budgetar på något sätt. 
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M: Okej. 

Ma: Eh, nämnderna ska här under våren producera någon typ av förslag jag ser det mer 

som en typ av äskande. Eh som ska upp till centralt och kommunstyrelsen och diskutera 

innan du kommer ut. Eh, och sedan när man får reda på vad fullmäktige tyckte om detta 

plus vad de tycker själva naturligtvis då gör man om, gör man det egentliga 

budgetarbetet. Så på något sätt gör man det i två omgångar och det känns väldigt 

betungande tycker jag. Jag tror att man, det är ju en gammal tradition, nu är ju ni så himla 

unga men jag kan berätta hur det var på 70-talet och på 80-talet och 90-talet och så att det 

var nog ganska mycket tradition och det var många kommuner som jobbade så och det 

behöver inte vara helt fel att man, att nämnderna finns med i någon typ av äskande 

förfarande men det behöver inte gå till så att när året, när gamma året är slut så sätter man 

sig ner och skriver ihop det man skulle kanske kunna väva in det i den 

uppföljningsprocess vi har löpande vi kommunicerar ju med fullmäktige vid ett antal 

tillfällen det är möjligt att den uppföljning som vi löpande levererar till dem om man 

skruvar och funderar på hur den går till vad man levererar för information då och 

använder den i ett framåtlutat perspektiv det vill säga att om vi då också att vi väljer att 

inte bara förklara att det gick som det gick utan också vilka, vilka slutsatser vi drar av det 

gick som det gick. Om vi till och med vad vi skulle vilja göra åt att det gick som det gick 

och att verkligheten kanske ändrar sig sen den, sen den tiden vi gjorde budgeten.  

M: Mm. 

Ma: Vilket när vi rapporterar den ofta är två år sedan och på två år är oerhört lång tid, 

även om ni faktiskt är så unga så har ni faktiskt varit med om en av de värsta kriserna 

som har varit och går ni tillbaka och tittar på vad konjunkturinstitutet eller 

finansinspektionen eh SKL de duktiga bankekonomerna, you name it trodde om den 

ekonomiska utvecklingen och börjar läsa någonting ja våren 2007 och framåt två år så 

kommer ni se att de hade åt helvete fel så, så jag menar det är lång tid två år. 

M: Ja. 

Ma: Nu menar inte jag att det här kommer ha den här stora förändringen, men det kan 

förändra sig rätt mycket under två år. Utgångspunkten att, att det borde vara mer sant än 

det vi trodde för två år sedan än det vi tror idag, den tror inte jag på. 

M: Nej. 

Ma: Jag brukar skämta och säga, backspegel är något mindre än framrutan i en bil och det 

finns ett skäl till det. 

M: Ja. 

Ma: Om det vore bättre att vara tvärtom så hade nog bilindustrin sett annorlunda ut eller 

jobbat på ett annorlunda sätt tror jag. Men jag tror, tror att det här är ett förhållningssätt, 

ett synsätt som är viktigt att vi i den lokala nivån, vilka erfarenheter, slutsatser vi drar ska 

vara på den nivån att den går att använda för politiken och fullmäktige när de konstruerar 

nästa års budget. Därför kanske inte vi behöver göra något formellt äskande utan man 

kanske kan använda den uppföljnings kommunikation som vi faktiskt har till att skapa 

den kunskapsgrund. 

M: Mm, exakt. Hur tycker du att budgetarbetet eh uppfattas inom den här stadsdelen eller 

om man säger, stadsdelsnämnden? 

Ma: Inom stadsdelsnämnden, eh ja jag kan bara tala om eh, ja, eh det, eh det jag har varit 

med om nu 2011 och då gjorde vi nog rätt mycket, vi bestämde oss vi skulle inte vara 

särskilt detaljerade i våran nämnd dels kunde vi skylla på att vi inte hade möjlighet för att 
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vi inte kunde och för det andra så är det nog inte bra. Så vi gjorde så att med de två 

argumenten så gjorde vi en relativt förenklad budget till dem, till en nivå som jag tycker 

själv tycker är rimligt att en förtroende vald nämndledamot kan kommunicera, lämnar 

man honom två centimeter långa dokument med siffror, tabeller det är lite att omöjliggöra 

rollen som att vara förtroendevald och samtidigt vara mamma och jobba i Ericsson eller 

vad det när är va. 

M: Ja. 

Ma: Men alltså på något sätt tror jag att man på något sätt måste fundera genom, vill vi 

att de ska vara med då måste vi kommunicera på en nivå där det är möjligt. Så vi hade 

väldigt lite siffror, det stod bara hur mycket pengar som går till skolan och till förskolan 

och så eh och de betyg och så där som vi tror att vi kan nå och där har ju staten en mall, 

vi bröt inte mot den även om vi tyckte något om den det gick att inom den ramen göra 

det. Men vi var rätt så få saker men vi valde ändå att vara rätt tydliga att på vissa områden 

kommer det bli att väldigt kraftiga återgärder. Eh jag kan exemplifiera att skolan i den här 

stadsdelen kommer få väsentligt mindre resurser i år än va de hade förra året även om vi 

befinner oss mitt inne i ett verksamhets år. Och de beror på att man tidigare år, dels beror 

det på att demografin fortsätter att förändras, des beror det på att demografin har 

förändrats eh under ett antal år, trots den demografiska förändringen har man inte 

anpassat skolstrukturen och skolans sätt att arbeta man har heller inte tillräckligt med 

anpassning till de föräldrar och barn som har valt en annan utförare och gå till enskilda 

skolor. Det innebär ju att vi betalar för mycket för vår egen skola för den brinner för liv 

och i och med att vi betalar samma, samma pengar till friskolorna som vi betalar för våra 

egna så får vi betala för mycket där också. 

M: Mm. 

Ma: Det kostar oss nästan två gånger om man lite granna överdriver nu måste vi gå 

tillbaka till och tänka igenom och det sa vi till dom och det accepterar de och så bad vi att 

få ett uppdrag att komma med ett förslag till det uppdraget och de är medvetna om att det 

kommer att vara lite jobbiga förslag i den mening att vi måste flytta runt barnen kanske 

inte finns där skolorna finns. 

M: Nej. 

Ma:  Och då är frågan ska vi flytta barnen eller skolorna. 

M: Ja. 

Ma: Mm, precis alltså vi måste ta i den frågan det går inte att huka för den längre vi 

måste fokusera kring inte så många frågor på vissa avdelningar sa vi, vi gör ungefär som 

förra året vi gör inte mycket mer. Ja men det vi vad vi gjorde förra året vet ju alla om det 

va ju med va, man behöver inte skriva hundra sidor om det, men det vi ska förändra och 

varför och hur det skriver vi, det brukar vi lyfta fram så har vi försökt att förändra det och 

mindre detaljer produktionsplan och sånt även om det finns en tradition att ta med väldigt 

mycket sådana siffror. Jag vet inte riktigt för vem. 

M: Nej. 

Ma: Och vem som ska ha dem. Eh ska analys och slutsatser dras centralt jag menar då vet 

inte jag varför jag sitter här, då har jag ju ingen funktion. 

M: Nej. 

Ma: Om du förstår vad jag menar? 

M: Ja. 
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Ma: Och våra chefer har ingen funktion och då har våra nämnder ingen funktion. Jag tror 

att, där tror jag att vi befinner oss i en förändringsresa. 

M: Okej, hur påverkas resursfördelningen utav budgeten?  

Ma: Den frågan förstod jag inte riktigt. 

M: Eh. 

Ma: Hur menar du?  

M: Ja, jag menar väl på att, My hjälp mig lite. 

My: Eh, ja alltså budgeten då om den förändras, förändras resursfördelningen också? 

Alltså eh den, påverkar budgeten resursfördelningen eller tvärtom? Alltså vad är det som 

styr det kanske är en lite otydlig fråga men. 

Ma: Ja lite för att resursfördelningen är ju en del i budgeten. 

My: Ja. 

M: Ja det var det vi menade. 

Ma: Det är ju egentligen så det är va. 

M: Ja, det är en del av budgeten. 

Ma: Alltså om vi bara håller oss till penningdelen budgeten, budgeten är ju mer än 

pengar. 

My: Ja, absolut. 

M: Ja. 

Ma: Om vi bara tar med penningdelen så, så när kommunen nu snurrar runt sina pengar i 

resursfördelningsmodellen på det sättet att pengarna hamnar hos oss i budgeten när vi tar 

hand om den. Eh, så måste ju vi förhålla oss till kan vi använda pengarna på det sättet 

som står här i budgeten. Här står ju trots allt att hur mycket pengar vi får till skola, 

förskola och sånt. Och då blir det ju liksom upp till vår nämnd att säga att det var fel, i 

och med att man har sagt så. 

M: Mm. 

Ma: Annars så vet jag inte, om man nu vill ändra på det, annars så vet jag inte varför de 

sitter där varför de byter budget, annars är det ju tillsagt att det ska vara så, då, då jag 

menar jag blir lite osäker på hur man har tänkt att de ska agera annars så måste man säga 

det att fullmäktige har gjort fel om de nu säger att det ska vara så, för det står på kronan 

nästan här va, eh. I och med att vi hela den nya förvaltningsledningen är ny för 

organisationen är ny så hade vi svårt att säga att fullmäktige har fel utan vi fick 

någonstans utgå från att fullmäktige de får väl ha rätt då och sedan får vi se på går det, är 

det rimligt? Ja på de flesta verksamheterna så verkar det funka, eh med vissa 

reservationer skolan har ett jättestort anpassningskrav på sig, men de kommer inte, de 

klarar nog inte hela det så vi plockade ungefär fem miljoner från framförallt förskolan till 

skolan. Utifrån vad fullmäktige har sagt, men vi tror inte att det är möjligt. Det krav de 

har på sig på att anpassa det är så stort att om det ska vara möjligt måste vi göra så 

återgärder som hjälper dem. Och det var därför jag sa vi bad nämnden att få särskilda 

uppdrag för att kunna hjälpa dem med det för vi riskade helt enkelt att här finns det risk 

för att vi inte når målen och det uttrycket vi som att vi till exempel kanske inte når 

betygsmålen inte nu 2011 så fort går det inte, det vore att ljuga, utan vi sa att till 2014 där 

kommer det märkas om vi nu. Och då bad var att få se över hur vi använder, eh 

elevstrukturen, eh skolstrukturen elevströmmar och var våra elever finns det vill säga ska 

eleverna gå i de här skolorna de går nu eller ska vi flytta runt dem och ska vi ha kvar alla 

skolor även om det inte finns några elever ska vi använda skolorna till något annat i så 
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fall? Vilket vi tittar över. Och de är en jätte politiskt jobbig fråga man kan inte, man säger 

till mig man kan inte lägga ner en skola i Borås. Det blir en för stor fråga men då säger 

jag kan kanske kan, man kanske kan använda en skola över en tid till någonting annat och 

bevara den om demografin ändrar sig och vi behöver den igen då kan vi ju ha förskola 

och annat i den. 

M: Exakt. 

Ma: Om det bara är tio elever kvar på skolan kanske det är bättre att få gå med några 

andra eller hur det funkar det blir himla dyrt trots att det inte ger någon kvalitet, pengarna 

gör inte någon nytta för de, de hjälper dem inte någonting med e här betygen det är bättre 

vi ger de möjlighet att vara i någon annan skola. Vi tittar också på, eh integrationsfrågan 

att vi har en del av stadsdelen i huvudsak invandrande familjer vill vi bevara det genom 

att de barnen bara går för sig själva eller ska vi ge de möjlighet och komma in och gå 

tillsammans med andra barn? Vi tror att inkludering i integrationen går snabbare med att 

börja med de unga. Jag tror ni har lite färre fördomar än vad jag har för ni har levt upp, 

har levt i ett mer inkluderat samhälle än vad jag växte upp i. När jag var i er ålder så 

talade man om negrer, svarta människor och sådana andra konstiga grejer, lite överdrivet 

va. 

M: Ja. 

Ma: Men jag tror att det är en skillnad det säger i alla fall min son som går ungefär 

samma utbildning som er och är nästan färdig. Alltså han har ett annat perspektiv än vad 

jag hade så jag tror att det är bra att börja i den änden.  

M: Ja, exakt.  

Ma: Eh, det har gjort att vi har ändrat lite på hur vi har gjort i budgeten för 2011 här i 

väster i förhållande till vad fullmäktige bestämde i sin budget och sin 

resursfördelningsmodell.  

M: Okej, nu tänkte jag gå lite mer på den organisationsförändringen som har vart här, kan 

du förklara eller säga vilka kommundelar som ingår i stadsdel väster? 

Ma: Ska vi se om jag klarar det? 

M: (Skrattar). 

Ma: Det är fyra stadsdelar som vi var från början eller kommundelar Norrby, Sandhult, 

Viskafors, glömde en, det är fyra. (Magnus kollar i papper på skrivbordet). Jag får banne 

mig titta efter här så att jag inte säger fel var har jag det (Han forstätter leta på sitt 

skrivbord). Göta sa jag inte. 

M: Nej. 

Ma: Då har jag med alla. 

M: Vet du varför man, eh har valt att göra en sådan här uppdelning till stadsdelsnämnder 

istället för att vara tio kommundelar? 

Ma: Eh, ja våran kommunchef Svante berättade igår för mig när vi hade sådant här möte 

för nyanställda att man under rätt många år i Borås funderat fram och tillbaka ska vi ha 

stadsdelsnämnder eller inte. Det har nog varit en fråga och där har man politiskt inte varit 

överrens, jag uppfattar det så att den mer borgliga sidan har varit tveksam medan S, V 

och där omkring har varit mer för, inte så ovanligt. En likartad situation i Göteborg, att 

man har haft olika uppfattningar om de här sättet att styra. Eh, så det blev någon typ av 

kompromiss med tre. Jag tror att det är svårt å ha färre än tre, då är det nästan inte kvar 

va? 

M: Nej, exakt. 
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Ma: Då hade man delat kommunen i två på något sätt eller på något annat. Däremot så 

ville man nog ha tillräckligt stora stadsdelar för att de ska vara möjlig att ta något ansvar 

och göra någonting. Jag menar de tio kommundelsnämnderna var oerhört små. Det är ju 

nästan som att man var kvar före kommundelssammanslagningen 74 va. 

M: Okej. 

Ma: På något sätt va, har kvar de här gamla bondställena. Eh så jag tror att det var, nu har 

jag inte, nej det kanske är en rimlig nivå där det ändå skulle fungera. Sedan hade man ju 

frågan på hur de skulle se ut bland annat eller kanske väldigt mycket utifrån den sociala 

strukturen det bör vara blandade samhällen inte att vi får renodlade samhällen med olika 

karaktär och därför valde man tårtbit man skulle få lite centrum lite mittemellan och lite 

landsbygd. Hur man än gör det så blir det kanske inte perfekt va men på något sätt så har 

man fått in det så att vi ska kunna jobba med alla perspektiven. 

M: Vilka faktorer ligger till grunden till omorganiseringen? 

Ma. Faktorer som ligger till grund. Jag tror att det mesta har varit den politiska att 

borgarna har tycket att vi ska inte ha dem S, V och Mp vi ska ha dem. Och sedan blev det 

en kompromiss att ska de vara kvar så skulle de va tillräckligt stora. Då, då tror jag att det 

var en möjlighet för att inte få en situation att en majoritet vill ha det och sedan blir det 

majoritetsbyte och så ska man organisera om hela kommunen. Det är nog båda parter 

med på att det är inte bra att göra det här för att man ändrar mandatperiod va. Eh, och 

Borås vad jag förstår har ju växlat nu har vi fått en, en S, MP, V och så vidare majoritet 

efter en borglig ett antal år men innan dess hade vi en mer socialistisk eller 

socialdemokratisk majoritet så det, man är beredd på att det kan faktiskt ändras. Så att 

man vill ha en relativt långsiktig lösning. 

M: Exakt. I budgeten för Borås stad så står det bland annat att man använder sig av 

samma resursfördelningsmodell men att det förekommer vissa skillnader för att man just 

var kommundelsnämnder innan och nu är man stadsdelsnämnder och det vi egentligen 

undrar vilka är dessa skillnader? 

Ma: Nu va jag, nu vet jag inte riktigt vad du menar? 

M: Nej men det står så i budgeten att eh att de resursfördelningsmodellen man använde 

innan till kommundelsnämnder att det förkommer vissa skillnader men det står inte vilka 

skillnader tills man använder den i stadsdelsnämnderna, förstår du vad jag menar? 

Ma: Alltså den som staden hade mot de gamla kommundelarna den, den tror jag var lika 

mot kommundelarna, antar jag. 

M: Mm.  

Ma: Men sedan gjorde man väldigt olika i kommundelarna. 

M: Okej. 

Ma: Det tror jag för en, en av frågeställningarna som jag kanske glömde säga då som har 

varit viktig för politiken det är att säkra liksälldshetsprincipen enligt kommunallagen att 

den service en kommuninvånare får ska inte bero på, vara beroende på var i kommunen 

han eller hon bor. 

M: Nej. 

Ma: Och där tror jag att man bedömer att skillnaderna blev lite för stora, att de lokala 

nämnderna får lov att prioritera på grund av att det finns skillnad i behov, det är väl okej, 

men är behovet lika. Om du är äldre och söker hemtjänst så får du det om du bor i den 

ena eller andra delen av stad, kommunen det ska inte vara jag måste flytta till en annan 

del av kommunen så får jag det. Så får det inte vara va? Och vi ska ha en 
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likställdshetsprincip i kommunen det betyder inte att de får lika, men de ska värderas lika. 

Så, så det tror jag, det glömde jag nog förut det är en av skälen till att göra reformen som 

jag tror har varit viktig och sedan problemen med kommundelarna som du är inne på att 

det var nog inte så. 

M: Nej, okej. Eh om man skulle jämföra med hur mycket varje kommundelsnämnd fick 

innan omorganiseringen och se till hur mycket stadsdelsnämnderna får skulle det 

motsvara samma summa?  

Ma: Bortsett ifrån att man kanske gjort liksom omprioriteringar, eh prutningar, Eller 

sådana saker. Eh jag vet att man flyttade pengar från äldreomsorgen till skolan i budgeten 

för 2011 gentemot 2010. Där gjorde man förändringar, jag tror det var kring 15 miljoner 

man flyttade emellan. Men , men jag tror inte att det har varit syftet att omfördela mellan 

kommundelarna det tror jag inte, resursfördelningsmodellen ser nogi huvudsak likadan ut 

mellan åren med den skillnaden att IFO nu har kommit in i stadsdelen där den inte fanns 

förut. 

M: Okej, eh den omorganiseringen som har genomförts hur har den påverkat arbetet med 

budgeten? 

Ma: Försenad, i och med omorganiseringen, kom beslutet så sent och det var också ett 

valår så hade vi ju inte förutsättningarna förrän i December. 

M: Nej. 

Ma: Då startade budgetarbetet, egentligen i början av året. Vi var inte bemannade, jag var 

inte här förrän den tionde så att omorganisationen, när vi ligger i tid har gjort en 

förutsättningen för budgeten jättedåliga. Formellt var vi tvungna att fatta ett beslut i 

februari det är väldigt sent, men vi hann inte mer än jobba med de här i ett par veckor 

med det nästan. 

M: Nej. 

Ma: Så att det har blivit lite senarelagt det är väl det egentliga svaret, väsentligt 

senarelagd. 

M: Okej. Då har jag en fråga till, eh den förändring som har skett på budgetarbetet och 

resursfördelningen är den strukturell eller innehållsmässig, alltså har man förändrat 

strukturen på den eller innehållet? 

Ma: Nej jag ser inte att man ändrat strukturen någonting. 

M: Nej, och inte innehållet, eller lagt till kanske? 

Ma: För att, nej, nej. Det, det nej alltså den förändring som är det är att IFO har kommit 

till och därför har den kommit med i modellen. Men på de andra verksamheterna så tror 

jag inte att det är några stora förändringar. Snarare skulle jag kunna säga behovet av 

förändringar eller det alternativa arbetssättet och rollfördelningen mellan tjänstemännen 

lokalt och centralt den har vi inte ens börjat ta i. 

M: Nej. 

Ma: Förutsättningarna är ju annorlunda nu, bör det påverka hur vi arbetar processmässigt 

och rollförändring den frågan tror jag inte ens någon har ställt. 

M: Nej, okej. 

Ma: Jag har ställt frågan kommer det påverka behöver vi tänka om utifrån den. Det kan 

jag tänka att det finns olika önskemål och uppfattningar. Det är ju en förändring i makt, 

ansvar och så vidare. 

M: Ja, eh då kommer vi till lite bakgrundsfakta om dig då alltså nu. 

Ma: Om mig, ja ja. 
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M: Nu har du redan svarat på det, hur länge har du jobbat här? 

Ma: Det är ingen fara ja. 

M: Du har ju jobbat här sedan den tionde januari. 

Ma: Tionde januari började jag här ja. 

M: Mm, vad arbetade du med innan i, jobbade du i de här organisationen eller? 

Ma: Nej, jag har aldrig jobbat i Borås stad. 

M: Nej, okej. 

Ma: Visste ingenting om Borås stad egentligen. De senaste nio åren har jag arbetat som 

ekonomichef i två stadsdelar i Göteborg, först i Askim och sedan i Linnéstaden en mer 

ute på landet om man säger och en mitt i centrum. Jag har tidigare jobbat i 

kommunalverksamhet, eh jag var budget och planeringschef i Kungsbacka andra hälften 

av 80-talet. 

M: Okej.  

Ma: Jag jobbade med en kommun lite mindre än Borås inte så jättestor skillnad. Eh 

Kungsbacka är 90 000 invånare idag och Borås 100 så vi kan säga att jag varit budgetchef 

i motsvarande kommun storlek. 

M: Okej. 

Ma: Eh, sedan har jag jobbat som konsult åt kommunerna. Jag har jobbat på universitetet 

jag har undervisat sådana som er. 

M: Jaha, okej. 

Ma: Så, 

M: Ja. 

Ma: och drivit egen rörelse. 

M: Vad har du för utbildning? 

Ma: Jag är i grunden maskiningenjör, eh och sedan har jag läst civilekonom på det och en 

master i organisationsutveckling. 

M: Och en sista fråga är om vi får använda ert namn i uppsatsen eller vill ni vara 

anonym? 

Ma: Du får gärna använda mitt namn för jag står för allt jag säger. 

M: Ja. 

Ma: Det är helt ofarligt för mig. 

M: Bra, My då vill jag fråga dig om det är något du vill tillägga? 

My: Eh, nej egentligen inte. Vi var inne på det lite innan vilken typ av budget Borås 

använder sig av, för att vad vi har lärt oss och läst så finns det olika sorters budgetar då 

man kan använda sig av i en kommun, till exempel behovsbudgetering, du var inne lite på 

det eller rambudgetering eller någonting, vet du om det finns någon sådan speciell mall 

man går efter eller? 

Ma: Alltså jag tror att det är lite, det är lite blandat. 

My: Okej.  

Ma: Jag tror, jag tror att, jag uppfattar att traditionellt har varit att man ser det som att 

man läger ut driftsansvar man vill att någon, att någon på entreprenaden ska driva 

verksamheten och det gör man ute. Eh, men någonstans känner man att man skulle nog 

jobba lite mer med någon typ av målbudgetering och så vidare och sedan ska man börja 

röra sig mot det. Men man befinner sig nog i , tror jag en resa där. 

My: Okej. 
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Ma: Så att det finns nog lite inslag av var och en så du har dina mallar och tänk så kan du 

nog hitta inslag av det. 

My: Jaha, okej.  

Ma: Men går du vidare så undrar du nog vad har det här med och göra.  

My: Jaha, det finns ingen klar mall så? 

Ma: Nej. Sedan har ju staden nu tagit beslut om sina styrdokument och så, alltså hur ska 

vi skriva styrdokumenten framöver, där har man varit framsynt och där har man mer talat 

om att man vill jobba med målstyrning vad det nu är för någonting. 

M: Ja. 

Ma: Det kan vi lägga väldigt, väldigt mycket aspekter i. Frågar du Sveriges kommuner. 

KFI frågar ju varje år. Vet ni vad KFI är för någonting? 

My: Nej. 

M: Jag känner igen det men. 

Ma: Det måste ni veta, Björn Brorström som rean rektor är ju, känner ni väl ju. 

M: Ja han har vi träffat. 

My: Ja.  

Ma: Jag känner ju Björn val så. 

M: Jaha.  

Ma: Så, han har ju, ha har ju drivit upp och varit ansvarig för KFI, kommun forskning 

väst, forskningsinstitut de frågar ju alla kommuner varje år vilken modell de har och så 

vidare va. Och nästan alla har svarat att de har den, alltså merparten. 

My: Okej.  

Ma: Men jobbar de lika, nej det är väldigt mycket olika, det i det måttet och det handlar 

väldigt mycket om vilket synsätt man har och vad man lägger över för ansvar det för 

varför frågorna och vad vi ska åstadkomma eller det, hur frågorna eller vad frågorna så, 

vad är det man vill lägga ut. Och det är inte så lätt. Så det jag vill säga att har man behov 

att skriva så mycket för en så liten organisation plus att man då har andra styrinstrument 

till den och fylla i massa tabeller och grejer de vill veta massa saker. Det är nog lite både 

och men på pappret, men i ambition har man, har man organiserat om kommunen och 

gjort större jag höll på att säga starkare stadsdelsnämnder det är en signal, man har lyft ut 

mer frågor från centrum till lokalt, det är en signal man har skrivit om hur våra 

styrdokument ska se ut framöver vad ska prägla dem det är också en signal. Man har tagit 

ett steg med vänsterbenet nu va, nu gäller det att ta med sig högerbenet och göra det. 

M: Ja, exakt. 

Ma: Och då kommer några att streta emot och några kommer ligga på framkant och 

merparten följer väl med då. Där tror jag vi är, för en del gillar den här förändringen och 

en del gillar den inte. 

My: Nej, så är det väl oftast. 

Ma: Så är det, eh och det kan bero på vad man tror på är bra men det kan också bero på 

vilken situation och roll man har själv, whats in it for me?  

M: Jaha, då. 

My: Tackar vi så jättemycket. 

Ma: Lycka till och vad roligt att ni utreder våran sektor. 

My: Ja, tack så mycket.     
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Intervju med Ulrika Fagersson, finanssekreterare i Borås stad kl 10:00 den 14/3-2011. 

Intervjun ägde rum på respondentens kontor i Borås stads lokaler. Rummet var stor och 

luftigt och Ulrika Fagersson benämns (U), intervjuaren My Högrell (M) samt 

sekreteraren Marie Ragnarsson (Mr). 

M: Jag heter My Högrell och till min assistent har jag Marie Ragnarsson. Du kan väl säga 

vad du heter? 

U: Jag heter Ulrika Fagersson 

M: Vad är dina arbetsuppgifter? 

U: Jag är controller på Borås stad, det kallas även för finanssekreterare. 

M: Finns det fler som arbetar som det? 

U: Ja tillsammans är vi fyra som arbetar som controllers i Borås stad. 

M: Kan du förklara hur resursfördelningsmodellen fungerar? 

U: Ja den fungerar på följande sättet att resursfördelningsmodellen som Borås stad har 

använt sig av har grundat sig i att det är invånarnas behov av stöd och service som ska 

avgöra hur mycket pengar varje kommundel får, inte vad verksamheten har kostat 

tidigare år. Resursfördelningsmodellen har varit en mall för att fördela pengar till 

kommundelarna. Kommunfullmäktige bestämmer i budgeten för varje år hur mycket 

pengar som kan avsättas för till exempel äldreomsorgen, barnomsorgen och grundskolan. 

Det handlar sedan om att fördela dessa pengar till kommundelarna. Hela beloppet delas 

till respektive verksamhet i två delar, basresurs och tilläggsresurs. Basresursen delas ut 

efter en enkel schablon till exempel antalet invånare. Här får varje kommundel lika 

mycket pengar per invånar. 

M: Det står i beskrivningen av modellen som finns på er hemsida att det är barnomsorg, 

grundskola, handikapp- och äldreomsorg och fritid, administration och kultur som ingår i 

den här modellen. Det delas ut en basresurs för varje område som grundar sig i antalet 

invånare i kommundelen och sedan delas det ut en tilläggsresurs beroende på olika 

omständigheter - vad är det för typ av omständigheter som styr? 

U: De omständigheter eller tilläggsfaktorerna är bland annat i skolomsorgen så är de 

faktorerna om det är föräldrar med utvandrar bakgrund eller föräldrar som är 

lågutbildade. Lågutbildade är de som inte har någon gymnasial utbildning. I vården är det 

till exempel kvinnoromsorg. Det behöver mer omsorg när det blir äldre och det är inget vi 

i Borås stad har hittat på utan det finns nationella undersökningar som säger att när 

kvinnor blir äldre behöver det mer omsorg och vård.  

M: Hur länge har ni använt er av modellen? 

U: Jag tror att det är 1995 eller 1994, det kan säkert du bättre. 

M: Hur ser arbetet ut i modellen, sker det förändringar från år till år? 

U: Nej det gör det inte. Beräkningssättet förändras inte från år till år. 

M: Hur ser du på resursfördelningsmodellen? Positivt/Negativt 

U: Ja ser det positivt, den fördelar pengarna till invånarna på ett rättvisst sätt och den är ju 

godkänd utav politikerna. Så den är ju accepterad som modell.  

M: Tycker du att resursfördelningen fungerar som modell när det kommer till fördelning 

av resurser?  

U: Ja det gör det. Dock är ju IFO en provisorisk lösning som vi håller på att leta faktorer 

som kan ligga till grund för resursfördelningen i framtiden. Det blir inte lika stora 

skillnader pengamässigt mellan stadsdelarna som det var mellan kommundelarna då 

stadsdelarna får mer pengar.  



 

- 90 - 

 

M: Nu kommer jag att gå in mer på begreppet budget. För kommuner finns det olika 

typer av budget att använda sig av, vad för typ av budget använder ni i Borås stad? 

U: Jag vet inte om det finns någon men i sådana fall är det en traditionellbudget eller i 

sådan fall är det kanske en produktionsbaserad budget för varje stadsdel får äska pengar 

för hur mycket det behöver ha för att driva sin verksamhet. Kommunalrådet tar ställning 

där om hur mycket varje nämnd ska få. En stadsdel är en nämnd.  

M: Är du delaktig i budgetarbetet? 

U: Jag är delaktig i budgetarbetet. 

M: Hur ser budgetarbetet ur, alltså hur ser processen ut på året? 

U: Ja budgetarbetet börjar ju för oss på hösten. I år ska vi göra så att varje 

stadsdelsnämnd ska vara klar i augusti för varje stadsdelsbudget vilket är nytt. Annars 

börjar budgetarbetet på hösten och det är då kommunalrådet tar ställning om det är bra 

eller dåligt.  

M: Hur påverkas resursfördelningen av budgeten? 

U: Ja allstå resursfördelningen är ju den del av budgeten och påverkas ju av budgeten. 

Resursfördelningsmodellen styrs ju av budgeten. Då det gälle IFO är det en särskild påse 

och det är två olika pengaramar. Det beräkningssättet går inte att lägga i en modell.  

M: Då man väljer att använda sig av samma resursfördelningsmodell som man har använt 

sig tidigare av, hur påverkas budgeten utav det? 

U: Viss påverkas budgeten men på det stora hela ser det lika ut. Det kan dock förekomma 

skillnader mellan kommundelarna innan men nu är det i stadsdelsnämnd och det påverkas 

inte så mycket av det.  

M: Anser du att resursfördelningen fungerar som modell? 

U: Jag anser att den fungerar som modell dock förekommer det då vissa skillnader ibland 

annat IFO. Det är inget prat om att göra om modellen bara för att det inte är 

kommundelar längre. Vissa specialtillägg har man ju tagit bort i modellen. 

Landsbygdtillägget är ju borttaget.(Kollar upp på datorn).  

M: Organisationsförändringen då, varför har den skett om man säger? 

U: Ja, ni kan ju få det beslutet om ni vill att läsa. 

M: Ja gärna. 

U: Men i korta drag var det dels för att säkerställa likställigheterna, att man inte 

behandlar olika i olika kommundelar om man ser på den organisationen. Sen har det 

gjorts i andra nämnder så det är väl, ja lite effektivitet å det är olika motiveringar till olika 

omorganisation i och med att de har tekniska nämnderna har ju förändrats också så här. 

M: Ok. 

U: Men när det gäller kommundelarna var det framförallt likställheten plus att man tyckte 

att det borde gå att effektivisera lite då, till exempel hade man 10, 10 administration alltså 

10 kommundelskontor. Det borde ju gå att effektivisera med bara tre.  

M: Ja precis. 

U: Man gör ju mycket samma på olika ställen då. 

M: sen är det väl så om dom är i en större organisation så har dom, så kan dom, så har 

dom lite mer frihet, inte frihet kanske men dom har möjlighet att göra mer inom i 

stadsdelen eller? 

U: Jo men så blir det ju, har du en större summa pengar har du ju mer att omfördela. 

Allstå det blir inte så känsligt när det är en liten grej som kommer till. 

M: Nej. 
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U: Och även på personalsidan fortsätter man på stationen blir man inte så sårbar liksom 

om någon är sjuk eller om. 

M: Nej. 

U: Om det satt en lönehandläggare på en (hör ej) och om han var sjuk så blir det ju 

katastrof. 

M: Och sen du sade det om skolorna då att dom då får prioritera själva inom varje 

stadsdel. 

U: Ja man får ju fördela, alltså du kan ju fördela pengarna på större område så, man har ju 

mer möjligheter.  

M: Precis. Ska vi se, varför har ni valt att använda er av samma typ av 

resursfördelningsmodell som innan? 

U: Ja, egentligen såg vi ingen anledning å ändra och det var ingen som egentligen ville 

heller dom som skulle jobba i den nya organisationen ville liksom ha samma 

förutsättningar som innan fast på dom större 

M: Ja. 

U: Så att vi inte skulle börja prioritera om emellan där. 

M: Ja att det var.  

U: utan i sådana fall får det ske sen när vi vet hur det har satt sig i den nya 

organisationen. Dom har ju fullt upp dem dem liksom så att inte ändra penga 

förutsättningarna också då. 

M: Nej precis, det är fortfarande ganska nytt. 

U: Men, det var ju egentligen inget prat om att göra några stora förändringar. 

M: Nej. 

U: Och vi har då fått justerat hur stor total summan ska va som fördelas i modellen 

eftersom en del ska ligga utanför då men.  

M: Mhm det är ju klart. Vi pratade lite om det innan att i budgeten står det att det kan 

förekomma vissa skillnader nu då i modellen gentemot innan men det var väl det med 

IFO ligger på väster, skola ligger på norr och så. 

U: Ja det är ju det gemensamma och sen så är det, vi har ju, kommer inte ihåg exakt men 

det är ju en särskild fördelning för lite olika saker, kommer jag inte på men, men vi har 

haft lite sådan special fördelningar i alla fall och mycket sånt har ju kommit bort eftersom 

nu är dom så stora. Nu har alla sånt så nu får de fördela i sina egna så vi behöver inte ha 

så mycket special som är destinerat till, till exempel var det ett bidrag till 

pensionärslokaler och det kanske var 300-400 tusen till varje kommundel men nu är man 

så stora att man nu mer tar att det ingår i totalen och så får man lösa det. Sånna små 

justeringar ofta är dom här extra tilldelningen om man säger så, eh, nu minns jag inte hur 

vi gjorde men det fanns ju glesbygd tillägg. 

(stol som snurrar bort) 

U: I äldreomsorgen om man just har mycket, eh, har mycket glesbygd som man behöver 

köra  mycket var det ett särskilt tillägg för det.  

M: Ja ok.  

U: Tidigare. Om jag minns rätt tog vi bort det. 

(Papper som slår) 

U: Så att jag inte sitter och ljuger. Just att man tänkt att nu ligger dom mer lika i och med 

att alla har yttre kommundelar och inre kommundelar så blir det ju inte samma behov 

med någon special grej där då. 
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M: Utan att det är mer jämnare? 

U: Mm, jag har ju en dator så vi kanske kan få reda på det snart. 

M: Accepteras dessa skillnader eller förändringar inom stadsdelarna? Hur uppfattar du 

de? 

U: Jaja, det är, som vi har ju pratat med som var blivande stadsdelschefer visste ju om det 

ganska tidigt så det är ju liksom diskuterat förändringar med dom så det upplever jag väl 

att dom var med på hela tiden. Jag upplever att dom kanske ville ha mindre sådana där 

special grejer också utan de ville ha hela sin peng så att säga och göra vad dom ville med 

de. 

M: Precis. 

U: Vi kan prata under tiden. 

M: Jaha mm, om man, vi har också varit inne på det, om man jämför hur mycket varje 

kommundelsnämnd fick innan för pengar, eller ska man säga varje individ eller så i 

skolan om man så säger motsvarar det samma summa nu när det är stadsdelar? 

U: Kanske inte riktigt i och med vi har brutit ut dom här kommungemensamma 

funktionerna de har ju ingått i det som har fördelats till kommundelen innan så det, jag 

har inte jämför så men det borde inte var samma. Det borde bli något lägre.  

M: För det är inget som du har fått reaktioner på? 

U: Nej. 

M: Nej. 

U: Dom har ju haft lite mindre ansvar då också att i och med att det ligger på en särskild 

nämnd behöver dom inte bekosta de heller inom den pengen de får så att säga. 

M: Ne. 

U: Nej det har jag inte hört nått.  

M: Eh nej. Till exempel skola eller individerna i skolan om man säger dom kommer inte 

påverkas eller känna av de om man säger. 

U: Sen på nästa nivå i kommundelsnämnden tidigare så fördelar man ändå inte den 

summan som vi har i modellen till varje elev. 

M: Nej det är klart.  

U: Det märks ju inte så. Glesbygdtilläget som är borta. Nej inget så. 

M: Ne. Har den, den omorganiseringen hur har den påverkat budgetarbetet? Nånting, 

eller budgeten över huvudtaget?  

U: Det är ju klart att den gjort nu i år, de har ju blivit mycket mer jobb med att försöka 

fördel om pengarna till där de ska va i den nya organisationen men om det har gjort det 

på sikt det vet jag inte. Det kan ju påverka så att kommundelsnämnderna tidigare inte 

gjorde en sådan rambudget som övriga nämnder gjorde då och lämna in i augusti utan 

dom har mer fått föra ett resonemang om hur volymändringar kommer att påverka dom, 

allstå nu har vi jättemycket barn som ska in i barnomsorgen liksom. Där är ett område 

som vi har det jobbigt med, kanske behöver mer pengar till volymen där då och så där. 

Men de har inte gjort någon budget med intäkter och kostnader så eftersom vi har räknat 

om det utifrån befolkningen på hösten sen. Det hade varit lite onödigt arbete att göra. 

M: Jo de är klart. 

U: Men nu när dom är så stora kanske det inte är så stora förändringar från våren och 

hösten, asså befolkningsmässigt då. Så kommer vi troligen att göra att dom får göra en 

riktigt budget till augusti och så diskuterar vi vart förändringarna är sen. Så de kommer 

att förändras.  
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M: Ja. 

U: Då blir dom ju lite tidigare i sitt arbete också kanske kan, om de behöver göra 

förändringar så är ju dom liksom med i fasen att de kan börja vid årsskiftet då. 

M: Den förändring som har skett på budget arbetet då och resursfördelningen om man ser 

mer strukturell då, är de då strukturen som har förändrats eller är det mer innehållet som 

har förändrats? 

U: Ja resursfördelningen har ju inte förändrats men det kommer den att göra i och med 

IFO men det är ju bara för att det kommer till en ny verksamhet men det som blir att de 

får göra en budget blir ju klart en strukturell skillnad då eftersom det blir ju nått som dom 

inte gjort så tidigt med innan i alla fall. 

M: Ok. Lite frågor om dig då. Hur länge har du arbetet inom Borås stad? 

U: Ja, vad blir det. Jag började 95 så 16 år nu snart. 

M: Ja. Vad arbetade du innan omorganisationen, det är väl i stort sett samma? 

U: Ja det är ju samma. 

M: Så en fråga om vad du har för utbildning? 

U: Mm, jag är civilekonom gick i Borås och på handels i Göteborg sen då de sista. 

Magisterexamen där.  

M: Får vi använda ditt namn i uppsatsen eller vill du var anonym? 

U: Ja då ni får gärna använda det. Förstår ändå vad ni vet(tveksamt vad hon säger). Är 

alla andra anonyma behöver man inte ha. 

M: Ne ne ne. 

U: Men det är ingen fara annars så det är bara om ingen annan är med, ser ju dumt ut om 

alla andra är anonyma och inte jag. 

(Skratt) 

M: Det är nog ingen fara. 

U: Ne. 

M: Har du nått eller, har du funderat eller något att tillägga? 

Mr: Nej jag har inget att tillägga. 

M: Då var vi, får vi höra av oss om det dyker upp nånting 

U: Ja visst. 

M: En fråga, oj då det glömde vi fråga. 

U: Har ni organisationsbeslutet. 

M: Ne det har vi inte. 

U: jag har inget här men jag skulle kunna skicka det. 

M: Ja det vore jättesnällt. 

U: Det står ju lite bakgrund till, har jag din mejldadress? Annars får jag skicka det med 

brev men det. 

M: My med småbokstäver då, understräck hogrell då @hotmail.com. det vore ju 

jättesnällt för då får man. 

U: Bakgrunden till omorganisationen där. 

M: Ja precis. 

U: Det är tagit i några olika led asså man tog ju lite principer för, jag kan kolla vad det är 

som kan vara vettigt att ha där. 

M: Och den resursfördelningsmodell beskrivningen den stämmer fortfarande eller? Den 

som ligger på eran hemsida där? 
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U: Ja, den var ju lite gammal, exakt procenttalen stämmer ju inte men i budgeten, den 

ligger på nätet, står ju de en beskrivning. Brukar Åke vara bra på att skriva, det är han 

som sitter där inne(rummet bredvid). 

(Papperstrassel) 

U: Men han brukar skriva ganska väl vad som den bygger på här under ekonomiska 

förutsättningar på stadsdelsnämnderna där.  

M: Ja okej. 

U: Det står så mycket så det kan ju vara heltäckande. 

(skratt) 

U: och då står ju dom här små grejorna om särskilda bidrag för glesbygd är ju borta och 

så där. 

M: Ja det kan ju vara bra att veta. Men då tackar vi för oss och vi hörs ju säkert. 

U: Ja tack, ska mejla organisationsbeslutet här.  

M: Jättesnällt. 

 

Intervju med Christer Johansson, ekonomichef i Borås stad 15.00 2011- 03-16. 

Intervjun ägde rum på respondentens kontor i Borås stads lokaler. Rummet var stort med 

i rummet var Christer Johansson som benämns (C), intervjuaren Marie Ragnarsson (M) 

samt sekreteraren My Högrell (My).  

C: Ekonomistyrningen, jag håller på att utbilda chefer och förtroendemän. 

M: Ja. 

(Christer tar fram ett antal power point bilder och visar). 

C: Så jag har ett power-point band som, som jag liksom eh visar jag kan bara introducera 

det på de här viset. Vi säger att pengar är inte till för pengar, för pengars skull utan för att 

eh vara framgångsrik i verksamheten en bra verksamhet vi exemplifierar med det när vi 

vann årets ungdoms kommun förra året. Här har vi resurser, vi är stabila, vi kan bygga 

ungdomens hus och allt sånt där va. Eh, en god ekonomi är, är till för en bra verksamhet 

kommer sig inte från våra dispositioner lite fakta det behöver ni inte se heller utan vad jag 

egentligen vill visa det är den bilden. (Visar en power point bild). Vi har alltså sedan, 

sedan 96 haft en ekonomi som, den här gröna linjen behöver vi ha det är 100 miljoner för 

att ha, för att ha sitt, rätt soliditet då va för att inte behöva låna varenda krona till 

investeringarna men ni der vi ligger ju här procentuellt efter kurvan eller dippen 2003 

rejält över här, här beror det på hur man redovisar men den här kurvan här har gjort att vi 

har gått ifrån eh ungefär 600 miljoner i lån där, 0 i lån där och 1,7 miljarder på banken 

där.  

My: Oj då. 

C: Där mängden här är ansamlat ungefär på 1,7 miljarder, 800 av dem är disponerade till 

vägbygge, eh dold pensionsfond och massa sånt där va men vi har fått rätt så, så stora 

muskler. Likviditeten har ju gått som sagt ifrån under noll till nu är den uppe i 1,7 

miljarder då va. Så en stark utveckling, eh det har vi gjort den här ekonomin har vi gjort 

under en ändå rätt så normal kostnadsutveckling ibland väldigt hög kostnadsutveckling 

inte tre procent utan snarare sex, sju vissa år va. Eh och vi har, vi har en, en bit 

förklaringen är lite grann va det som ni eh touchar vid va, resursfördelningsmodellen och 

kommundelar och så vidare. På 90-talet hade vi väldigt strul med kommun, 

kommundelarna eh vi visste inte, och resursfördelningsmodellen har inte varit bra utan 

den analyserar, den styr ut resurser men, men vi har alltid haft kommundelar som gått 
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väldigt bra och sådana som har gått väldigt dåligt men vi har aldrig grunnat ut vad det 

beror på om de är skickliga eller om det r fel i resursfördelningsmodellen. Men 

resursfördelningsmodellen har alltid varit accepterad och man kan säga som så här hela 

den här ekonomiska framgångssagan som vi har haft va, den har mycket byggt på att 

kommundelarna hanterat ekonomin eh efter 2000 va. Före 90-talet och där va hade vi 

stora 100 miljoner i budgetavvikelse och vi kunde inte förklara det vi såg bara att 

kommundelarna klarade sig inte, oftast var det ju naturligtvis IFO insatser då va sådana 

som vi drog ut ifrån kommundelarna sedan som vi la på socialnämnden. Det som 

orsakade det, men vi, vi har haft svårt liksom med modellen analysera varför en 

kommundel går bra och en annan inte så därför har vi då och då utjämnat de här 

ackumulerade resultaten som blir om ingen får pengar över för vi vet att, vi vet inte om 

det, om de är effektiva och förtjänar att belönas eller om det är resursfördelningsmodellen 

som inte svarar mot verkligheten. Den är ju alltså det är ju egentligen ett antagande i 

resursfördelningsmodellen att vissa faktorer ska ge mer pengar. Och jag tror att det är 

ungefär så att på Brämhult har en 400-500 tusen mer per läsår. 

M: Mm. 

C: Och eh det innebär att de kan ha en lärare per klass mer, dubbla lärare men, mot, 

motsvarar det verkligheten är, är varför vad är det som säger får de, får det 400-500 mer 

så är det jämnt, är det lika? Det finns liksom ingen, eh man antar och får mer resurser för 

att hjälpa elever och så vidare men hjälper det så att säga?  

My: Mm, precis. 

C: Det finns inget svar på de frågorna så direkt men ändå har resursfördelningsmodellen 

varit accepterad det är ju egentligen bara ett sätt vi samlar in fem, fem miljarder kan vi 

säga, skattepengar och egentligen kan vi säga sex miljarder om du tar avgifter också för 

de tjänster vi gör och så fördelar vi ut det till folket och, och det gör vi då eh så att vi 

delar av till tekniska nämnder vi delar av så blir det tre miljarder kvar de ska ut till de 

nämnderna som sysslar med de mjuka frågorna, skola, omsorg och hur sjutton ska vi så 

att säga fördela ut dem. Bra, att, att det inte är så att säga att de tre miljarderna inte 

återspeglar någon till, tillräcklighet det vet vi ju behovet är ju obegränsat men de pengar 

som vi faktiskt avsätter för de här eh mjuka sidorna som, som stadsdelsnämnd Norr de 

pengarna tre miljarder och så där va, de ska ut och, och det är ju där 

resursfördelningsmodellen kommer in och hur rätt den prickar det, vi, vi ser ju att det har 

funnits kommun, kommundelar som sytematiskt har fört pengar ifrån till exempel 

äldreomsorg till skolan va. Eh och det är ju lite granna de problemen som dyker upp när 

vi slår ihop dem att en del är en organisation till exempel en skol organisation som de inte 

har råd att finansiera enligt resursfördelningsmodellen utan har tagit ifrån till exempel 

äldreomsorgen och nu när de slås ihop med andra så undrar ju de nya här va vadå det 

fattas ju en massa pengar. Eh det är ett av problemen vi diskuterar just nu att då får ju den 

nya organisationen ta hänsyn till det i ett övergångsskede då kan ju de normalisera eh få 

in kostnader i nivå med resursfördelningsmodellen. Men år ett blir det väldigt konstigt 

om inte man tar hänsyn till den organisationen eh och strukturen som har funnits. Så att 

det kan jag ju säga utifrån mitt perspektiv, Ulrica kan ju mer om detta men så, så pågår 

det PLUPP samtal nu, planerings och uppföljningssamtal med politiker, ag vet inte om 

jag nämnde det, det är ett led i vårat styrsystem att i samband med budget och 

årsredovisningar så har vi PLUPP samtal planerings- och uppföljningssamtal där mina 

handläggare träffar eh, med, eh kommunalrådet träffar nämndernas politiska precidie och 
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förvaltningschefer, de pågår precis nu de tar precis upp de frågorna som, som 

resursfördelningsmodellen ger då. Sedan har vi något som heter TUPP samtal, 

tjänstemannasamtal, börjar i eftermiddag där vi kommunchefen och jag och tillexempel 

Ulrica träffar socialchefen och liksom utan politikerna det är vårat sätt att analysera läget 

så att säga. 

M: Mm. 

C: Och det jag vet då om det är de här problemen som jag har sagt att, att nu ser det ut 

som det att man har lagt ut en budget i år utifrån resursfördelningsmodellen men de har 

en verksamhet eh från förra året som inte följer den och det är det som blir ett arbete då. 

Eh, och då kan det ju hända att de får för mycket på ett område där någon annan 

kommundelsnämnd har fört pengar från äldreomsorgen till barnomsorgen så det pågår en 

diskussion men de som har fått mycket du ser äldreomsorgen de ropar ju inte men de som 

har fått för lite skolan ropar, man har inte teckning för lärartjänster och sådant. Men det 

håller vi på med och kartlägger nu den biten. Det är väl ungefär dagens bekymmer och 

gårdagens var alltså det att, att, jag vet inte Ulrica kan ju massa sådant här, eh men det 

har varit en styrka resursfördelningsmodellen har varit accepterad. Vi har vetat att 

överskotten i centrum sannolikt har bestått av att de har inte bara har bestått av de varit 

effektiva utan att resurs, resursfördelningsmodellen inte riktigt speglar verklighetens 

kostnader. Eh men det är vi ju av med nu, vi har fått tre stadsdelsnämnder som är större 

inga direkta små skalighets delar och sådant där va. Så att det ser vi fram emot i, i nu att 

på något vis i och med att de är så pass lika eh ja storleksmässigt i alla fall så, så finns det 

ändå förutsättningar och analysera om modellen är rätt eller inte då va. Sedan har ju de 

haft rätt vid fördelningen till äldreomsorgen eh skola och så vidare det är ju bara det att 

man får veta vad man gör man får ordning på det. 

M: Exakt. 

C: Så att, nej det är väl ungefär så som jag kommer i kontakt med, med modellen då va. I 

andra kommuner är det ju många har ju skippat det här systemen för länge sedan andra 

lever kvar med det med liknande modeller då va. Så att nej jag vet inte riktigt vad jag 

allmänt ska säga, säga mer om den ändå har den vart en, en sån här bra vi kan ju inte 

fördela ut efter invånarhuvud rakt av. 

M: Nej. 

C: Det speglar alltså inte utan då är väl den här ett steg i rätt riktning om den är absolut 

rätt vet vi inte. Och det har varit en politisk enighet om det då va ibland har man justerat 

någon faktor då för att någon har trott att, att den slår fel va. Men jag, det finns i alla fall 

ingen som har någon bättre metod då hur det va. 

M: Nej. 

C: Ändå får man leva med de här bristerna då va.  

M: Hur länge har ni använt er av modellen? 

C: Vad sa du att ni? 

M:Hur länge har ni använt er av modellen? 

C: Ja när kom den? Den kom ju, du vet den kom ju med en gång och var det 86 eller när 

var det vi, eh skapade kommundelsnämnderna så jag tror att det var i den vevan och jag 

tror Ulrica var med på den tiden eller precis kom in då, men, men, men jag kommer inte 

ihåg så exakt jag var inte chef på den tiden men jag var på hårda sektorn, energibolag oh 

gatubolag och så vidare va så exakt när den infördes, jag vet ju, jag vet ju att 

kommundelsnämnderna kom 86 för därför jag började jobba här. Men när de la in 
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modellen om den var med från början det vet ju Ulrica precis, jag var ju en bit ifrån eh 

den då men, men den är ju gammal så att säga va. 

M: Ja. 

C: Och det vet jag ju att den förre chefen här jobbade, Hans-Olof hette han tog fram den, 

jag tror, jag tror vi kopierade Malmö eller något sådant där eh i botten då va. Men det var 

på den tiden kommundelsnämnderna började. Men det just, just sådana saker, det kan 

Ulrica och Åke Thor inte minst också jämte, jämte henne där. Ja man kan säga att de 

jobbar här på mjuka sektorn jag har en historia på, på den tekniska sidan alltså på, på 

bolagssidan och så eh jag har varit ekonomichef i tio år nu då va. Men, men har aldrig 

satt mig in i den, jag har det två experterna där så, så det är därför så, så är jag dålig på 

den här typen av uppgifter, uppgifter om årtal och sådant där. Ja, har ni något mer som. 

M: Det var nog om resursfördelningen men vi tänkte lite mer på budgeten, vi har ju lärt 

oss att för kommunen finns det olika typer av budgetar, vad använder Borås stad av för 

budget, om man säger så?  

C: Ja vad ska man kalla den för då va, eh vi har ju, eh vi ger alla nämnder ett 

kommunbidrag. 

M: Mm. 

C: Och den som de ansvarar för som om vi pratar budget och ansvar så är varje nämnd 

ansvarig för sitt kommunbidrag på nivåerna under eh kräver vi inget ansvar då va vi 

följer upp och annat va. Och de får sina pengar utifrån olika men, men den 

budgetmodellen är att vi ger varje nämnd en påse pengar. Eh, och utifrån vilka grunder 

får de den då är det två egentligen grunder. Tekniska nämnder alla nämnder utan 

stadsdelsnämnden ska vi säga får sina pengar utifrån en äskande, vi skickar i maj ut ett 

förslag på till preliminära kommunbidrag och där har vi räknat upp löner och inflation 

och annat utifrån förra årets nivå. Eh sedan då så får de jobba igenom ett förslag och till 

september och ett förslag till nämndbudget 1 heter det. Och då är det som att eh då kan 

man säga att, kommundelsnämnderna deras kommunbidrag de tre stadsdelsnämnderna de 

är utgår från så att, så att vi ser alltså vad behöver de andra nämnderna när de har fått sina 

påslag. Eh korrigerar tillkommande verksamhet och pågående verksamhet vad har vi kvar 

att fördela till kommundelnämnderna och räcker det. Ja de får en 3,5% uppräkning det 

räcker som summan som kommundels, eller stadsdelsnämnden ska få och den skjuter vi 

in då i modellen. 

M: Mm. 

C: Och då kan man säga som så här, innan vi gör det så ska, så ska vi om vi är ärliga så, 

så är det så då att då ser vi, vi fördelar ju pengar för kultur och så vidare då vi, vi gör en 

sån fördelning också. Sedan lägger vi in modellen då för det finns en modell för kultur 

fördelas ju på det viset och en för skola fördelas på det viset va. Å vi pötter in den 

fördelningen per område som vi vill ha i kommundelsnämnderna och att det är tre 

miljarder sedan räknar då modellen fram kommunbidragen beroende på hur vi fördelar 

för äldreomsorg och skola och så vidare så, så, så tar den in det i varje modell som, eh 

som talar om hur stor del ska eh Norrby få ha till skola och Öst och Väst som det heter nu 

då va så att så, så går själva processen till då. Jag vet inte vad tänker, vad tänker ni på när 

det gäller modeller annars för att du vet i skolan och så vidare pratar man om build up 

och bulid down och sånt en massa olika teoretiska budgetmodeller då va. 

M: Mm. 

My: Precis.  
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C: Eh, denna är ju då egentligen uppifrån budget egentligen. 

M: Mm. 

C: Vi talar om i maj vad vi har för pengar och så får de ge förslag inom ramarna och de 

kan få komma med något tilläggsförslag. Det gäller alla utom stn då kan man säga 

stadsdelsnämnderna de har, de avger någon slags stor rest post då va. Eh, så att me, men 

det är inte så att alla fritt får önska sig eh de pengar de behöver, eh skicka in en lapp på 

det ni behöver så får ni det ungefär utan det bygger mycket på att de ges förutsättningar 

eh, i, i maj, juni som vi har stämt av med Roger som är budgetchef han har den senaste 

skatteprognosen va han har det är väl egentligen det som är den tyngsta på den sidan eh 

och så sedan så gör han en grov fördelning då, han tar reda på vad löneutvecklingen är 

och inflationen och sedan större poster som är plus och minus om det är några då va. Och 

när han har fått in det så, så ser han vad, vad kan vi dela ut för pengar då va och det 

lägger han på alla nämnder så att alla nämnder får sina utom kommundelsnämnderna. 

M: Mm.  

C: Får sina kommunbidrag uppräknade med, med de här inflation och löner. Sedan ser 

jan då vad finns när han balanserar sin budget så ser han va d blir det för pengar över då 

va, vad kan vi putta in stn och kan man putta in i stn eh för det räknar vi också löner och 

annat vi har ju förra året och så, och så ser vi att blir de pengarna över eh till stn och att, 

att det täcker då våran, deras uppräkningar så är det, annars får vi plocka fram mer pengar 

till dem då va. Balanseringen sker där i maj kan man säga och är ni er intresserade av det 

så, så är ju Roger rätt man va. 

M: Mm. 

C: Det, budgetbalanseringen sker där och sedan då när vi får in det i september äskarna ja 

då är det lite grann har vi fått en ny skatteprognos som gör att vi får lite mer pengar i maj 

kanske vi hade 80 miljoner i vad vi kallar för buffert, eh är det något som politikerna 

tycker att vi ska satsa på kan vi ta lite granna av de bufferten så håller vi på hösten då kan 

man säga va.  

M: Mm, hur ser, eh (harklar) ursäkta mig, eh ser budgetarbetet ut likadant från år till år? 

C: Ja i stort sett eh vi får ju se nu var ju förra året exceptionellt med hänsyn till 

omorganisationen då va. 

M: Mm. 

C: Men annars följer den den rutinen vet du det har ju varit mycket snack om att man 

skulle tidigarelägga så att nämnderna vet tidigt på våren vad de har för resurser till nästa 

år. 

M: Ja. 

C: Men det har ju visat sig att, att frågar du nämnderna så vill de egentligen ha eh mera 

rätt siffror på en gång för det hinner ju hända för mycket annars om du ligger över ett år 

innan. 

M: Mm. 

C: Eller upp till ett år så de har väl varit så nöjda med att de får pengarna egentligen i 

sista änden i ja oktober, november då va. Då får de, då vet de vad de får och det är klart 

att vi kunde skicka ut pengar före sommaren och sedan så fick man säga, skriva till dem 

och säga tyvärr så måste vi plocka igen tio miljoner för vi har fått dåliga skatteprognoser 

och så vidare va. Men, nej utan det, det följer rätt bra varje år där man juni, början på juni 

får de sina budgetramar och det är en rätt lång text från oss där förklarar varför vi tror att 

utrymmet för nästa år blir så och så mycket och som jag säger vi får tala om för dem att 
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vi har fått igenom avtalet, löneutvecklingen kommer att bli på ett visst sätt och 

inflationen tror vi enligt deras själsprogoner tror vi blir på ett annat då va. Och så nu 

säger så här att då måste vi breda plats för att nytt badhus eh och vi måste göra det och 

det nya tillkommande verksamheter och så kör vi ihop det i den här Rogers eh modell då 

va och så ser vi då vad ger en uppräkning om förra årets verksamhet med, med löner och 

inflation och plus de här verksamheterna som kom till minus de som faller bort. 

M: Mm. 

C: Vad landar vi på det ekonomiskt va. Det, det är den balanseringen han gör och, och är 

det för dåligt så får vi ju så att säga justera det va. Eh, ,men, men då kan det ju alltså det 

har ju varit ute nu när, när du vet efter finanskrisen vo kan ju justera det med att inte ha 

120 miljoner i resultat, utan i budgeten 2010 hade vi 40 vi miljoner bara i resultat sedan 

lev det 190 men det är en sak va. Men, men det är ju den så regleringsposten vi har vi får 

vara nöjda antingen prutar vi och säger att ni får inte lika mycket som 

kostnadsutvecklingen eller så, så säger vi att okej ni, ni får kostnadsutvecklingen och vi 

gör avkall på vårat, på vårat resultat istället va. Men det gör man ju inte så många gånger 

om man ska ha en sådan kurva som ni såg där. 

M: Nej. 

C: Utan det är ju undantagsvis då va, så, så de justeringarna är de liksom och 

kalibreringarna i budgetläget va vi utgår från förra årets verksamhet plussar och minskar 

eh med kostnadsutvecklingen, nya verksamheter läggs på som är beslutade av fullmäktige 

om man säger så andra dras bort. när, när, när få fram förslaget för nya året och ser att det 

håller de får ett verksamhetsutrymme på 3-3,5 procent vi får en buffert på 60, 70, 80 

miljoner vi får ett resultat på 100-120 miljoner ja då är det fint, då ligger det. Men räcker 

inte pengarna till det som tillexempel 2010 och inte heller 2011. 2011 så har vi ett resultat 

på 70 miljoner men, då, då, då kan man säga som så här att vi har ju sagt det att vi kan 

ligga med något svagare resultat i ett par år här sedan måste vi nå de här 100 miljonerna 

men för att inte. 2011 tog ju, eh staten bort ungefär en 60, 70 miljoner i stadsbidrag för 

oss och för att inte vi skulle dimpa ner mot noll strecket så har vi då en stabiliseringsfond 

som vi har skapat som vi lånade 20 av så att säga co det är någonting som, som eh man 

politiskt vill ha som kanske inte är så där redovisningsmässigt korrekt för det är så att 

varje år ska vara slutet på något sätt va. Här lägger vi, har vi lagt pengar eh i en 

stabiliseringsfond som vi tar fram och hjälper till med när vi har en svacka som i år då tar 

vi fram 20 miljoner ur den hade vi inte gjort det så hade det inte ens varit 70 miljoner i 

resultat utan 50. Så att det är en, en, en och nu när det blev hundr, ja om vi säger 190 

drygt, 171 tror jag att det var i drift så är det extra ordinära intäkter vet du och så är det en 

210 om vi tar resultatet efter reavinsten va, så att då satte vi av nu i bokslutet till den här 

stabiliseringsfonden att så ligger vi nu då med ytterligare en sån här spelare när vi 

balanserar budgeten blir, det, ser det för tokigt ut i juni får vi inte ihop så att 

verksamheterna har åtminstone kan få inflationskompensation så har vi ytterligare en grej 

till då och det är våran stabiliseringsfond. Så att det är ju egentligen resultatutjämning 

som man inte eh får ha men som regeringen har ju lagt eh har ett uppdrag och se om man 

nu inte kan skapa för kommunerna.  

M: Mm. 

C: Jag vet inte hur mycket ni kan om kommunal redovisning men det kom ju till 

balanskrav för många år sedan, på 90-talet var, var många kommuner fattiga och de 

började leta ta pengar ur sådant som tidigare generationer hade liksom sparat va.  
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M: Mm. 

C: Och då gick man in och sparade och sa att så kan det inte få vara utan skapar man 

balanskravet som går ut på då, det vet ni kanske säkert om att varje, varje år du får aldrig 

budgetera ett underskott va och blir det det så får du betala igen det under följande år. 

Och det är klart är det så så att du har gjort ett stort underkott och ska betala igen nu 

under de kommande åren då, det brukar ju vara några år som är svåra så är det svårt, det 

är ju så att det har varit, hoten har varit bra, balanskravet för att det har fokuserat 

diskussionen kring eh rätten att eh att det inte är okej och förbruka hela kassan för att 

man är lockad och av politiska skäl satsa på mycket pengar i budgeten. 

M: Mm. 

C: Att det finns gränser för det sedan hr det fått då till effekt att de som har haft bra 

resultat under rätt många år som vi, vi får inte heller ut de. 

M: Nej. 

C: Det fastnar och det var då som man har sagt från kommun håll att det är inte rimligt 

att, okej då att man inte en generation ska inte förbruka vad en annan har sparat ihop. 

M: Nej. 

C: Men om samma generation sparar ihop ska inte den då få utnyttja det man sparat ihop 

själva och utifrån det ligger ju ett utredningsuppdrag som regeringen har gett och letat 

fram. Och det har varit något förslag nu att kommunerna skulle ha centrala fonder i 

Sverige och att kommunerna betalar in överskott till för att själva kunna ta ut när det är 

sämre tider då är ett antal kommuner som har gjort lite grann försök med eh vad vi kallar 

här i Borås stabiliseringsfond va. 

M: Mm. 

C: Det finns flera namn för det, vi gör det öppet, andra kanske gör något liknande eh ja på 

ett dolt sätt vad vet jag men, men vi har valt en öppen diskussion om detta och förre 

ordföranden kommunstyrelsen Ulrik Nilsson sa att de ville ha den. Vi, vi har överskott vi 

har genererat väldigt mycket större eget kapital på några år och nu när det kom en 

finanskris och efter dyningarna till den varför skulle Borås inte kunna få ta en bit av de 

överskottet och, och då tog vi inte eh den första delen av de här utan det är först de senare 

två åren vi har kört med stabiliseringsfonden de andra kommer ju inte åt. Eh, vad det 

börja med var egentligen att vi börja, när vi fick mycket pengar det skedde nog 96 

någonting 95 jag kommer inte ihåg det, det sre du här (visar på papper) eh, den kurvan 

här uppe är alltså ett redovisat resultat. 

M: Ja. 

C: Och ett faktiskt där börjar vi. 

M: Mm. 

C: 2003 börjar vi sätta av den dolda pensionsskulden. 

My: Okej. 

C: Så att här, här är resultatet med reavinster. 

M: Mm. 

C: Här är resultatet som är på driftresultatet som är jämförbart över tiden och detta 

resultatet är det vi redovisar. Så att om vi tar 2009 så redovisade vi plus tio miljoner före 

reavinster kan vi säga va. Men egentligen var det 190 vi satte av väldigt mycket till olika 

eh riksväg 27 och mycket sådana här och det kan vi säga att de avsättningar till vägar är 

okej det är en extern part och allt så att alla avsättningar är inte fel, stabiliseringsfonden 

kan man diskutera. Men, men, men andra avsättningar till pensionsskuld, och till eh 
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Sjöbo förbifart där uppe 120 miljoner, riksväg 27 94 miljoner och så vidare. De, de är 

okej du får sätta av till bokslut och så vidare det är inga problem. Det är väl just sådana 

här generella avsättningar som typ stabiliseringsfond men den kom först här 2009. Satte 

vi av till stabiliseringsfonden vi har cirka 80 miljoner nu eh plus lite till jag tror vi får 100 

miljoner i stabiliseringsfond nu i årsredovisningen nu va. Om ni är inne på kommunal 

ekonomi så förstår ni vad jag menar där va. 

M: Ja.  

C: Läser ni kommunal ekonomi, så ni vet ungefär? 

My: Inte någon kurs eller så. 

M: Utan det är ju vad vi har fått läsa till oss nu. 

C: Mm, så att vi har haft en bra kurva, vi har, det har inte så mycket med 

resursfördelningsmodellen att göra men vi har byggt upp Borås starkt vi har satsat eh vi 

försöker rida på framgången. 

M: Ja, (skrattar). 

My: (skrattar). 

C: Och vi har här (visar papper) byggt det nya badet, byggde vi får 53 miljoner, 

revisorerna sa ni får inte, det ska kosta under 100-120 miljoner, friidrottshallen, kårhuset, 

Borås arena, Åhaga alltså vi hjälper föreningslivet och bygger genom andra en del det 

själva men vi har hittat en modell där vi kan samverka med andra eller jobba med på ett 

visst sätt, med, med hyra in skickliga killar ofta pensionärer som när det gäller badet, titta 

den gympahallen har vi den med här (syftar på pappret) den ligger här (pekar på pappret) 

eh ser jag ju inte här men jo den. 

M: Mm. 

C: Kostar 14,8 miljoner i Nyköping när vi var där så kostade den 42 och sen så tiggde 

föreningen som äger den Ymer ihop fyra miljoner så vi betalade kapitalkostnaderna på 

10,8 miljoner så att det är lite så att framgång föder framgång det, det har du pengar så 

kan du leva billigare höll jag på att säga, ja du kan agera på ett annat sätt så det ligger väl 

lite granna i om vi någon gång har haft någon form av ekonomiskt framgångskoncept i 

Borås ni ser ju Sandvallsplats ni ser ju eh ja kommer väl snart se den där bilden på 

Pinocchio och allting det är många saker som Borås, att Borås har, rör på sig och mycket 

är ordning och reda i ekonomin då va. 

M: Mm. 

C: Bygger du, händer det någonting så blir det intressant helt plötsligt, Simonsland hur 

många miljoner sätter vi inte in där nu. 

My: Nej.  

C: För att folk från nästan hela Europa ska åka och titta på hur vi kombinerar kulturens 

och forskningen, museer , forskning och företag i och så förädlar vi en stadsdel och får 

fram Viskan och allt sånt där va. 

M. Mm.                     

C: Eh, det är framgångsfaktorer för en stad. Och vi har haft lite flyt här, vi, vi, sedan tio 

år egentligen och det har vi tagit vara på. Inte bara på gänse så att säga utan vi har sparat 

upp nu så att vi kan möta, vi har satt av en 450 miljoner till dolda pensionsskulder som 

många kommuner eh ja hyser för, början på 2015 många 40-talister. Så vi har pumpat in i 

raderna på vårat sätt då. Haft ett lugnt politisk klimat. Vi har haft en borgerlig majoritet i 

12 år och nu kommer en rödgrön men på nåt vis så så det har jag fräschat upp efter Ulf 

kom och han är med på de här principerna. Vi bygger plattform , vi talar om för 
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politikerna att tycker dom att ekonomi inte är riktig så är det bra sätt att inte behålla 

jobbet. Eh det är retorik. Vi talar om forskningsstudie som Brorström han är ju rektor där 

borta va? 

M: Ja exakt. 

C: Han gjorde ju en, det tala man om om man tänker för mycket på mjuka saker så 

hamnar man i dom fattiga. Dom har gjort en undersökning på ett förtital kommuner, 

fattiga och rika , varför hamnar man i den ena eller den andra gruppen. Fokuserar du för 

mycket på dagisplatser och annat, det är jättebra osv men på sikt hamnar du lätt de fattiga 

kommuner och då får du dra in det du har satsat en gång. Vi jobbar mycket, mycket mitt 

jobb med ekonomiskretorik. 

M: Ja. 

C: Här är ett föredrag för nya chefer samma föredrag för (otydligt vad han säger) 

balansskap och sånt här . Lägger jag om en veckan nu på måndag ska förtroendemän 

utbildas . 

(Papper som vänder). 

C: Vi, vi har massor med möten och informationer där vi välkomnar politiker med något 

som heter ”Road show”. Svante och jag och Ulf Olsson åker ut, det är chefer och talar om 

hur det är. Även den nya majoriteten värnar om ekonomin. I år då, vi bygger nånting på, 

vi ser ju alla som anställda i Borås, politiker, en plattform som dom ska veta att de kan 

fatta olika beslut men att de ska veta hur det står till med ekonomin, det gäller att veta 

vad som är viktigt. Det här är våran portal plattform egentligen är det ju den vettu. Att vi 

(papper som prasslar), här är alla våra instrument. TUPPAR och allt sånt där, det nya nu 

med verksamhetsmål, vi ska inte bara mäta pengar utan vi mäter, vi sätter upp mål som 

antingen blir godkända eller något annat. Ser man till lag sedan 1995 så, 2005 är det som 

man ska ha verksamhetsmål och inte bara ekonomiska mål va. Så är det, så styr vi 

ekonomin i Borås. Kör mycket mantra, god ekonomi. Det kan ni ju se, det kan man vinna 

val på, det ser man på politiken. Mantra, mantra mantra, det blir sanning till slut. Jag 

tänkte bara visa våra styrprinciper men det är ju, det står inget annat, vid konflik mellan 

ekonomin och verksamhets så gäller ekonomin. (Papper som prasslar). Det är våra 

styrprinciper i varje fall, så det är ju lite ännu reflektiv betydelse och sedan har vi ju 

månads och 10 dagars efter månadsbryt ska nämnderna skicka in till kommunstyrelsens 

ordförande som inte har fattat att han inte fick in ekonomiska ställningar från nämnderna 

förrän efter 2 månader. Vi lade upp en rutin där 10 dagar efter månadsbryt ska skicka in 

både en bokföring och en prognos och då fokuserar ju saker och ting på ekonomin. 

Mycket ska ni veta är i biten är symbolhandlingar då va. Men, nej vi har jobbat på för att 

skapa något, någon form av ekonomisk styrteori. Och det bygger mycket på detta sen har 

vi konsensus, konsekvens kan man säga. Vi har bytt chefer som inte har hållit måttet, 

flyttat alla kommundelschefer ett varv för några år sen.  

M: Mm. 

C: För att det är inte så bra, det kan vara bra att de får röra på sig. Anställda och 

kommunstyrelsen avlönade de från kommunstyrelsen alla förvaltningschefer. Svante och 

Olson sitter och PUPP samtal och allt. Men de är allstå inte avlönade hos sin nämnd.  

M: Nej. 

C: För de står i Brorströms fattiga och rika att om det är för stark band mellan en nämnd 

och dess förvaltningschef så hamnar man lättare i fattiga kommuner och det beror på att 

dom blir för starka mot kommunstyrelsen. De blir för svåra at hantera så därför vill vi 
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göra förvaltningscheferna lojala mot oss och då blir dom anställda avlönade, 

avlöningsinstrumentet är rätt effektivt.  

(Telefon som ringer varav respondenten svarar).  

C: Kanske jag skulle börja med den frågan, vad förväntar ni er att få ut? Men jag har 

liksom en, jag styr kommunen, ekonomistyrningsmässigt på det sättet va. Jag jobbar nära 

politikerna vi har fått en kommunchef här nu som inser värdet av att jobba nära 

ekonominchefen. Svante och jag, kör mycket ihop va.  

M: Ja. 

C: Så att. Och det är ju dom här principerna vi har skickligt folk som analyserar, vår 

finanssekreterare, Roger och Martin som är finanschef va. Det är ett gäng på 9 stycken 

här totalt. Redovisningen är på servicekontoret men det är bara för att inte, vi kunde men 

dom är här för närvarande men ska flytta. Men det är jag som tycker liksom att de, en del 

vill ha så mycket folk som möjligt under sig men inte jag. Jag vill ha mindre då va och då 

redovisning där kanske, ja vi får se om det funkar på det viset att inte vara där. Utan att 

ha den som en service funktion. Det testar vi det konceptet nu i alla fall.  

M: Jag tänkte på det, Borås har ju tre stadsdelsnämnder nu innan var det ju 10 

kommundelsnämnder, varför valde man att göra en sådan omorganisering eller vilka 

faktorer ligger till grund för den omorganiseringen? 

C: Det har ju vart en problembild hela tiden vett du. Och den har gått ut på att 10 

kommundela med en del som inte ens nådde över 10 000 vart för små. Ett tecken på det 

är ju att vi hade en avdelning som hette verksamhetsanordning, här inne på 

kommunstyrelsen för att stödja dom som var mindre. För den problembilden har funnits 

hela tiden. Så kan man säga utifrån vårat håll sedan är det ju politik lite grann i det här 

eller rätt mycket. Att när borgerliga sidan ville skippa kommundelsnämnderna, de var 

trötta på den, S och V ville ha den kvar så blev de kvar som en kompromiss. Och då kan 

ju vi som ekonomistyrare säga att, utan att sätta betyg, på det som har vart att vi känner 

nog att kan bli bättre med 3 x 30 000 utåt. Den andra hade, vi vi hade svårt att rekrytera å 

sånt där va. Så att det var nog ett alldeles rätt steg. Sen är frågan om man skulle istället 

slopat dom och istället fått facknämnder. Vi har haft det en gång i tiden och nackdelen 

med facknämnder kan vara att den blir för tung. Alltså om socialnämnden säger att det 

fattas 30 miljoner vem ska säga emot så att säga. Nu får vi ändå 3 lika stora enheter. Och 

du kan ju liksom, nu har vi socialnämnden kvar som facknämnd. Men ändå inte i 

egenskap av så som det var förr i tiden. 

M: Nej. 

C: Men då hade vi skolstyrelse och så vidare som spände över hela kommunen och alla 

var, de kan finnas en poäng med att ändå försöka med kommundelsnämnd tanken att du 

har en nämnd som får en påse pengar och kan disponera den lite fritt då och mellan de 

olika över hur det ser ut i det geografiska området än att alla facknämnder ska hävda sitt 

va. Du får ett slags totalansvar med en kommundelsnämnd. Är du bara facknämnd och 

det gäller skola och då gäller det och så vidare och inget annat som ska krigar om pengar 

med jättebra argument. Men har du en som nämnd som ska ha alla områden så får ju den, 

får ju avväga lite grann mellan de här behoven som du slipper centralt va. Så vi, även om 

det är lite det jag menar mina medarbetar som jobbar med och har önskat sig 

facknämnder för länge sen och så vidare då det var enklare och så vidare men nej, jag tror 

att detta kan vara ett bra omsteg, en bra kompromiss. Det blir ju inte 10 och en del 

alldeles för små utan det blir tre med andra, ett annat underlag va. Och så har de ändå en 
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helhetsbild då även om vi lyft ut viktiga frågor och har en socialnämnd kvar då så har de 

ändå rätt mycket. Försörjningsstödet är ute kvar, var ju det som strula till det på 90-talet 

för många var ju IFO för att en del var ju för små för att hantera det. Nu är dom större, 

behöver inte nå de nackdelarna direkt. 

M: Nej. 

C: Spå jag tycker att det ska bli intressant att följa det här. Är det lagom men tre eller är 

det för kasst ska man ha en massa facknämnder och så istället. Det finns ju men jag, lite 

intressant är det nog ändå för du får ju också en jämförbarhet. En facknämnd får du inte 

de för den har ju sina specialiteter men men men med tre stadsdelsnämnder så nu sitter 

dom på kort och är väldigt överens om. 

M: Ja. 

C: Peppar men det kan ju en annan bild som konkurrenter och ska visa sig duktiga och få 

se de spelet när det utvecklas lite grann. 

M: Hur tror du att omorganiseringen har uppfattas i de olika stadsdelsnämnderna? 

Positivt eller negativt eller`? 

C: Men jag tror att den kompromissen som gjordes var positiv. Om du pratar om 

nämnderna och politiker så tror jag det. Jag tror att dom köper den förändringen som 

kommer nu är rätt bra köpt om man säger så. Om du går ner bland tjänstemännen och 

vårdapparater och så kanske inte lika, de berörs ju inte av styrsystemet alltid. 

M: Nej. 

C: Det kommer inte vara någon skillnad å vara lärare uti någon skola nu mot förra året. 

Det märks inte så. Det är mest på styr och ledningsnivå skulle jag tro. Och jag vet inte ens 

första nivå lednings heller. 

M: Nej. 

C: Du vet dom har sina anställda och dom har sin funktion ute på skoler och 

ålderdomshem jag tror inte att dom berörts så mycket av hur nämnde är sammansatt att 

hur många jobbar kompisar dom har ute på sin stadsdel va. Det, jag tror inte det.  

M: Okej. Den omorganiseringen som har genomförts hur har den påverkat arbetet med 

budgeten?  

C: Ja höstens jobb var ju lurigt. Dels då det och så nu politisk majoritet en majoritet som 

är lite mer instabil kanske då vi får se. Dom har ju säkrat upp sig, ett fint samarbete 

mellan både majoritet och minoritet för att Borås ska kunna regeras vidare och det finns 

ju egentligen ingen anledning annat än i det läget tro på att de ska fungera så som man 

har gemensamt lagt upp. 

M: Mm. 

C: Men budgetarbetet var mycket svårare, du hade ju flera dimensioner, du hade den 

ekonomiska dimensionen visserligen ser såg vi i slutet här 2010 bättre ut men du har ju 

hela den tiden det här med Europa och bankkriserna som inte vad händer med  och sen 

har vi ju givetvis fått Japan nu men under budgetarbetet så det märktes inte i syssel 

statistiken så mycket att vi var på väg uppåt. Men du ser nu har ju Anders Borg och dom 

varit ute och pratat om 7 % BNP lyft osv men det har alltså tagit det är nu kanske det 

börjat röra sig på arbetsmarknaden  och i våra skattepengar va. Så vi har inte under 

budgetarbetet fångat så stor förändring. Och därför är de ju klart att det är inget roligt för 

oss att lägga en budget som tar bort stabiliseringsfonden, den ligger med 50 miljoner plus 

istället för 120. Men vi har ju vetat det att, tror oss veta då, att det är 2011-12 och 13, 14, 

15 ska det bli bra igen va. I och med att vi har kunnat ha stabiliseringsfonden med oss lite 
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grann och 2010 inte blev allt för svårt och kunna avsätta stora pengar sådant som hade 

vart en belastning. Ta bara ränta på det med riksväg 27, 50 miljoner över 5 år egentligen 

då va men de är rätt mycket pengar som vi har kunnat sätta av. Och likadant pensionerna 

när dom kommer att öka så har vi ändå försökt förekomma kostnadsökningarna va. Å 

med den ekonomiska kurvan du ser, du har sett nu ett par gånger här, så har vi heller inte 

vart rädda för att ha ett litet dipp neråt att inte ha de 2 %  110 och 120 utan nöja oss med 

50-60 något år. Det är ändå, över det dubblerade kapital på några år va. Så att nej vi har 

varit beredda att möta en sämre konjunktur och minskat stadsbidrag som det egentligen 

handlar om va. Eh konjunktur bidrag det är ju nu 2012 , 2011 2012 nånting och sen tror 

vi att lyfter det inte då blir det problematiskt va. Vi har ju våra inbyggda buffertar vi är 

inte alldeles, vi vi, vi har ju ändå den volymen i och kontrollen på verksamheten så att vi 

vi på olika sätt sparar vi ju 2009 100 miljoner. Jag ska inte säga att det inte märktes 

speciellt smärtfritt, du vet vi omsätter 6 miljarder och 100 miljoner är egentligen inte 

mycket.  

M: Nej. 

C: Det skulle dom skrattat åt i industrin när dom får bromsa va. Så att vi vi, vi tycker att 

det är jättemycket 100 miljoner och många blir arbetslösa då va. Det är lite 

anställningsstopp och inköpsstopp och sånt va så att vi sparar dom pengarna. Så i 

dagsläger så känner jag, vi vi vi känner redskapen som vi bromsar med oss rätt bra. När 

vi lade budgeten i höstas så så gjorde vi det med ja, vi visste vad vi gjorde vad vi hade för 

pengar. Idag 70 egentligen 50 utan stabiliseringsfond. Eh, vi ser ju utvecklingen nu här 

det har först till 20 miljoner i år till i skatt så vi ligger ju kvar på en 70-80 miljoner fast än 

att vi har delat ut lite mer pengar va. Så går det inte alldeles åt fanders med Japan 

problemen så och den fortsätter någorlunda åt det håller som Borg och dom pratar om så 

är vi ju inte rädda för det lilla hacket då. Utan att vi kommer igen. Så vi har behållit en 

rätt bra verksamhet titta bara på verksamheten så har vi ökat mellan 4-5 % per år va. 

M: Mm. 

C: Det är i är i snitt över några år i snitt 4,5 % nu ligger de på 3,7 3,5 ungefär men det har 

ju hittills varit över inflation och sånt va så de ökar ju. Så att men hänsyn då till 

omorganisation för det sa jag ju inte om att du fråga om det varit besvärligt, ja. Allt, vi 

fick in allt i september i de gamla nämndernas siffror. 

M: Mm. 

C: Och i december skulle de ut i dom nya å mina medarbetare har lagt ner stort arbete för 

att se till så att pengarna hamnar rätt. 

M: Ja. 

C: Å det var ju inte bara STN utan passa ju på att omorganisera tekniska kontoret, lokal 

försörjningen, skicka verksamheter kors och tvärs så att de har varit ett arbete med å 

liksom få allas pengar i den nya organisationen. Så det var ju man hade ju kunna tänkt sig 

att vi tog de beslutet ett år om över om mest det. 

M: Ja. 

C: Sedan det andra året de andra nämnderna. Här var allting, vi skicka över 

verksamheterna från gatukontoret till Borås energi vi verksamheten. Allting lyftes bort 

och det ställde ju krav på budgeten och det är ju vi får se nu. Nu kommer ju då nästa 

kommunstyrelse nämndbudgeten. Nämndernas budget  ett skickar dom in i september. 

Fullmäktige tar den i några dagar nu november-december den slutgiltiga budgeten.  I 

januari-februari nu i mars skickar nämnderna in något som heter nämndbudget 2 då har 
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de gjort en ny budget utifrån de pengar dom fick i december. I budget 1 vad vill de ha vad 

fick dom i juni i de preliminära i ramarna. Och sen äskande kan man säga i september. I 

december- november slutligt kommunbidrag utifrån fullmäktiges beslut kan man säga då 

va.  Och sen då i nämndbudget 2 i januari- februari hur ser verksamhet ut nu det här året 

med det som beslutades i fullmäktige i december. Så ser processen ut där. Och det är då 

de ni har läst i tidningarna kanske att det har tagits 20 miljoner här och 10 miljoner där. 

Det är ju när man tittat hur ser det ut nu och då har ju dom liksom sett skolan har ju elva 

lärare för många och det får vi ju inte täckning för i resursfördelningsmodellen. 

M: Nej. 

C: Åsså säger vi och en del att det beror på förlorat elever till friskolorna och inte 

anpassat er under hösten. Och det är ju en sanning. Det kan också finnas andra 

förklaringar. så det jobbet pågår i PLUPP samtalen nu och vi skriver till nästa 

kommunstyrelse nämndbudget och då har ju vi lagt ut det som fullmäktige har sagt i 

december. De är samma siffror i stort sett plus att några tar ju ansvar för ackumulerade 

överskotts som vi lägger till och sen gör vi en analys av varje nämnd. Att nämnden, ingen 

får lägga även om ni kan läsa i tidningen att de begär 10 miljoner, men det gör dom ju 

inte för dom får inte de men de kan ju föra en diskussion om att har övertalighet och så 

vidare. Och då i den nämndbudgeten och PLUPP samtalen så bara säger vi vad tänker ni 

göra åt det? När anpassade ni lärarna? Osv osv osv. Så att i den lilla texten  som vi 

skriver till varje nämnd nu, i nämndbudgeten här, så borrar vi lite grann dom vad har dom 

för förutsättningar och klara sitt kommunbidrag osv. det sker i nämndbudgeten. Sen har 

vi då månadsprognos och testialrapporter och allt sånt som löper under året va. Så vi har 

ett rätt så bra system för uppföljning.  

M: Mm. 

C: Och att dom får korrigera sig. Men det blir ju alltid lite skrik i pressen då. Ingen vet ju 

vem som har sagt någonting va.  

M: Nej. 

C: För pratar du med kommundelsnämndchefen så säger hon eller han inga problem vi 

klarar oss och pratar du med nämndföraren som ringer in till kommunstyrelsen 

ordförande så fattas det 10-15 miljoner och att vi måste se över det. Och sen när man 

försöker ta tag i det vems säger det så är det ju ingen som har sagt att det saknas pengar i 

verksamheten. Ja säger politikerna någon måste ju ha sagt det och är det så att det är 

någon förvaltningschef som är duktig och säger att det fattas 10 miljoner men det fixar 

jag och så tar man förvaltningschefen  på TUPP samtal som vi ska ha idag kl 15 och så 

frågar man happ vi får inte forska i det som skrivs i pressen utan vi pratar kring det va. 

M: Mm. 

C: Och så säger dom att det har vi aldrig sagt. Ne men så är det spelet liksom lite grann 

runt om kring budgetprocessen då.  

M: Du har inga frågor du vill ställa My? 

My: Nej, det tror jag inte vad jag kan komma på.  

M: Nej, tänker bara ställa några korta frågor om dig då. Ditt namn till exempel. 

C: Christer Johansson heter jag. 

M: Dina arbetsuppgifter? 

C: Jag är ekonomichef i Borås stad. 

M: Hur länge har du arbetat inom Borås stad? 
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C: 32 år varav 10 som ekonomichef då. Och 25 år som uppe på stadskansliet då, 

finanssekreterare och 7 år som revisor innan jag kom till kommunen för 32 år sedan då. 

Var förvaltningsrevision som det var på den tiden. Inte bara siffror utan 

verksamhetsanpassat och intervjua folk som ni gör. 

M: Mm. 

C: Det var jag i 7 år sedan har jag ju 25 här uppe bland politikerna då va.  

M: Men du var ekonomichef innan omorganiseringen då också? 

C: Ja ja. 

M: Vad har du för utbildning? 

C: Socialhögskola hette det på den tiden, förvaltningslinje. Fanns två linjer en för  

kuratorer och en för sociala till exempel. Socialalinje och denna hette ju 

förvaltningslinjen så att då var ju kommunerna, kommunerna hade speciell redovisning 

och ekonomi då va på den tiden. 

M: Mm. 

C: Så då dom som ville bli ekonomer i kommuner gick socialhögskolans 

förvaltningslinje. Nu är ju det inte alls samma system. Nu har ju vi lagt och är ganska i 

redovisnings systemet företagen och får folk ifrån det privata mycket.  De har ju bytt i 

olika omgångar det här, förvaltningshögskolan hette det ju ett tag. Så att sen har jag börja 

jag dom första åren som skattehandläggare på länsstyrelsen då. Som jag var med i 2-3 år 

taxeringsinspektör och så men det var inte riktigt det jag var utbildad för så att jag när 

chans gavs gick in i kommunen då.  Fortsatte med att hålla utbildningar i skatter istället. 

Tills man insåg att tiden hade runnit ifrån en och det tog 2-3 år sedan gick jag över till 

redovisning det var ju mer över tiden, skatte expert ska man inte vara mer än 1 eller 2 år 

efter man har slutat.  

M: Jaha. 

C: Jag hade kurser och märkte att en del elever kunde mer än du själv. 

M: Mm. 

C: Då var det dags att sluta. Du måste hänga med. 

M: Ja, och sen då en sista fråga. Får vi använda ditt namn i uppsatsen eller vill du vara 

anonym? 

C: Nej jag står ju för det jag säger. Ni märker ju att vi pratat mycket runt, allt är, många 

jobbar nog utifrån den strikt teoretisk modell kanske men i Borås i och med att vi jobbar 

mycket med politiker så odlar vi inge strikt teoretisk tjänstemanna modell utan Roger då 

som har det största ansvaret för upplägget här känner rätt väl av politikerna då jag vet 

inte, harkel, diskussioner med kompisar i skrået Göteborgarna till exempel tycker kanske 

att Borås har en bondemodell eller vad vi ska säga. De har politiska sekreterare och de är 

direktörer allihopa där nere va  men då har man politiskt sett inte velat  döpas oss det till 

det här i Borås. Det finns ju  direktörer är man ju i Falköping men i Borås har man ingen 

stil då. Så att eh i och med att vi jobbar så pass nära politiker så klar det färgar oss men 

det är som jag sa tidigare det ge rmöjligheter också.  

M och My: Ja precis. 

C: Och vi har faktiskt en bra ekonomi och en bra samsyn också mellan de olika blocken. 

Det är inte s att det svänger hela tiden utan dom värnar ju om ekonomin allihopa. Och där 

är väl vi ett leder de då. Vi tvingas i varje fall att jobba med politikerna på ett annat sätt 

än om vi hade ett tidigt hur och hade kunna skriva om det som står i alla 

redovisningsreglerna med mera. Nu ska jag inte säga att vi, jag har ju nämnt här att en del 
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saker vi har tangerar men vi gör inget utan att känna att det är god ekonomi och att det 

finns en utveckling i samband mellan det som är på gång uppåt men vi har i något fall 

ristat oss så att vi ligger lite före. Men allt annat är ju inte då, det är ju försiktiga här i 

Borås det är ju det som har präglats oss. Det har ju vart hela tiden, nu på senaste år har vi 

dessutom fått lite pengar om man säger så och det är en bra kombination. Pengar och att 

vara försiktigt men ändå våga använda sig av dom nu vill jag ge exempel för vissa att vi 

har använt pengarna för bra verksamhet. Det är ju annars känsligt politiskt man, folk, 

medborgarna i Borås vill ju inte bli av tullade med massa pengar som hamnar på en 

bankbok.  

My: Nej. 

C: Utan skattepengar avstår man för att få nånting. 

M: Mm. 

C: Det menar jag att det ser Boråsarna tydliga tecken på at de får då va. Och det genererar 

en del positiva spiraler då att det händer nånting. Vi får ut nånting för det vi ger va. Så 

där har ni fått litegrann min filosofi , min styrfilosofi.  

M: Japp det tackar vi så jätte mycket för. 

C: Ja tack själva. 

 

Intervju med Malin Aronsson, stadsdelschef i Väster kl 15:00 den 16/3-2011. Intervjun 

ägde rum på respondentens kontor i stadsdels Väster lokaler i Borås stad. Kontoret var 

stort och luftigt och Malin Aronsson benämns (M), intervjuare My Högrell (My) och 

sekreteraren Marie Ragnarsson (Mr). 

My: Det är den 16 mars 2011 och jag heter My Högrell och med mig också Marie 

Ragnarsson. Då ska vi se då kan jag börja med ditt namn? 

M: Mhm Malin Aronsson 

My: Dina arbetsuppgifter? 

M: Jag är stadsdelschef i Väster. 

My: Jag tänker börja prata om resursfördelningsmodellen då, hur ser du på den fungerar? 

Eller på vilket sätt fungerar den? 

M: Asså jag kommer att få, hm, varva mina erfarenheter ifrån Sjöbo kommundel 

My: Jaja visst 

M: För det är egentligen där som jag mest kan säga hur jag vet eftersom det är så pass 

nytt i Väster. Min uppfattning är att de, eh ja det funkar relativt väl. Sen är det väl alltid 

svårt att säga om man blir fullt kompenserad för dom olika sociala faktorerna kanske i en 

stadsdel och det kommer väl kan jag tänka mig visa sig här nu när vi har slagit samman 

de här 10 kommundelarna till 3 stadsdelar så har det också utjämnats vissa som de social 

tilläggen och sånna saker det har ju mer å, frågan är verkligheten överensstämmande så 

att men jag kan inte att jag bär på någon uppfattning om att resursfördelningsmodellen 

inte skulle vara rättvisande på något sätt.  

My: Hur länge vet du att ni har använt er av modellen? 

M: I Borås stad? 

My: Ja precis i Borås stad. 

M: Nej det vet jag inte men jag vet att den funnits bra länge i alla fall. Det är ju ett sätt att 

fördela pengarna till stadsdelarna. Övriga förvaltningar har ju inte en sådan 

resursfördelningsmodell så. Men så länge jag har arbetat så har ju den funnits och jag vet 
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att den har funnits långt innan dess också. Sen har man väl skruvat i den lite grann med 

tiden och så för att den ska mer möta verkligheten då. 

My: Ja precis. Sker det förändringar från år till år i själva modellen eller? 

M: Inte så mycket i själva modellen vad jag har förstått utan det är väl snarare hur mycket 

ska vissa faktorer vägas. Om man ändrar nått index eller så där min uppfattning är att det 

ändras ganska så lite utan det är befolkningssiffror och befolkningsutvecklingar är de som 

har varit mest styrande. 

My: Ja, så beräkningssättet är desamma i stort sett? 

M: Ja, åtminstone enligt min uppfattning och som jag har förstått det. 

My: och nu när det har skett en organisationsförändring ser den då fortfarande i stort sett 

likadan? 

M: Ja, det, ska vi säga att man i mot och mycket har lagt samman alltså de tidigare 

kommundelarna och så har det bara blivit större egentligen. 

My: Så det är fyra kommundelar som. 

M: som har bildat Väster. 

My: Ja precis. 

M: så det har väl, det har ju inte blivit några större, man kan ju säga att när vi tittade på 

detta ganska så tidigt så kunde vi ju se när vi summerade ihop kommunbidragen från de 4 

kommundelarna och dels statsbidrag eller de kommunbidrag som vi fick till stadsdelen så 

stämde det överens.  

My: Ja. 

M: Det i säg talar ju för att de har, alltså det har inte varit några större förändringar i 

själva resursfördelningsmodellen, det som, det som händer är ju pengar lägger man in i 

modellen. 

(Någon reser på sig) 

My: Ja. 

M: Eh. Det var ju nånting som ändrades nu men det kanske, det kanske hänger samma 

med att det blev en ny organisation men jag tror att det hänge mer samman med att det 

har varit ett val. 

My: Ja precis. 

M: Man lägger mer pengar i modellen. Man lade in , nu ska vi se, 20  miljoner extra till 

skolan sade man sen lade man också in, sen flyttade man 15 miljoner från äldreomsorgen 

till skolan så. Så att det 20 miljoner har man lagt in i själva systemet. 

My: För i år? 

M: För i år ja. 

My: Hur ser du på modellen, tycker du att den fungerar bra eller tycker du att det finns 

något som man kanske kan förbättra eller göra annorlunda?  

M: egentligen så känner jag det tror jag att jag bättre skulle kunna svara på när det här 

året har gått. När vi mer har ett, ett utfall. För nu är det lite svårt att svara på.  

My: Det kan jag förstå. 

M: Men, inte själva modellen är inte problemet, utan det är i så fall snarare att vi skulle 

behöva ett tidigare budgetbeslut tidigare, vi får ju budgetbeslutet så pass sent på året så 

det ger ju så pass lite tid för planering så att ett budgetbeslut innan sommaren skulle vara, 

men det hänger ju inte ihop med själva resursfördelningsmodellen det är ju mer hur vår 

planeringsprocess ser ut.  
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My: Em, ja du kom ju inte lite på budet. Hur ser budgetprocessen eller arbetet ut för er i 

stadsdelsnämnderna nu då? De kanske ni inte hunni.t 

M: Vi har ju, nu har vi fått jobba hopplöst snabbt och försent egentligen kan man säga 

eftersom budgetbeslutet kom så pass sent allstå då i december så då har vi inte haft så 

mycket tid på oss och jobba med det så vi tog i budgeten här i nämnden i februari. Och då 

var vi redan 2 månader in på det nya året. 

My: Just det. 

M: Sen finns inga verksamhetsplaner, ingenting, så det är inte fyllt med något innehåll 

hur vi ska omvandla det politiska, allstå dom politiska målen till faktisk verksamhet. 

Därför så, jag vet inte om man kan säga så här, detta året har ju varit helt exceptionellt. 

Vi har haft en omorganisation, vi har haft ett val. Alltså dom 2 faktorerna har ju verkligen 

spelat in. Det tog lång tid innan man politiskt visste hur man skulle styra och leda staden 

och så. Inför 2012 så man ju de, om man inte göra några förändringar så, vi jobbar med 

något som kallas för budget 1 och budget 2. 

My: Okej. 

M: Eh, asså att vi får preliminärt budget på som vi jobbar med på vår kanten och sen låser 

man fast läget på hösten då. Det där har vi efter frågat att vi vill att man ska fastställa 

budgeten tidigt asså innan sommarn för då har man hela hösten på sig att göra ordentliga 

verksamhetsplaner och nämnden kan tolka sitt uppdrag och så ifrån fullmäktige. 

My: Mhm, så att ni får ett förslag och så får ni säga om det eller får ni äska pengar eller? 

M: Nej, det har inget sånt med äskande alls för det är de som är, det som skiljer oss ifrån 

fackförvaltningar. För fackförvaltningarna talar om så här mycket pengar behöver vi för 

att bedriva vår verksamhet. Sen så säger man att vi behöver ett X antal miljoner till det. 

Sen så säger man från kommunstyrelsen och fullmäktige ja eller nej då eller ja så va. Sen 

har dom kanske också mycket mer investeringar. Vi har ju nästan inga investeringar kan 

man ju inte säga utan det är ju ren driftsbudget som det handlar för oss. Men vi har ju inte 

så utan resursfördelningsmodellen är ju tvärtom. Då talar man om för oss så här mycket 

får ni för att bedriva verksamheten utifrån ett antal sociala faktorer, befolkningssiffror 

och annat så då. 

My: Ok, men känner du att möjligheter att påverka budget arbetet eller? 

M: Ja då . Vad ska jag säga. Begränsad påverkan. Det är inte så att vi från 

stadsdelsnämnderna kan säga så här ska kommunstyrelsen göra, så här ska fullmäktige 

göra utav vi kan bara peka på det som skulle vara en fördel utifrån vår planeringshorisont. 

Så, så att, det är ju klart att vi har en möjlighet att påverka men då är det mer på dialog. 

My: Ja. 

M: Vad skulle jag säga, dialognivå. För det är ju inte så att vi kan säga så här ska det va 

utan vi får ju rätta oss efter det som kommunstyrelsen och fullmäktige beslutar hur man 

vill arbeta i stan.  

My: Tycker du att det fungerar eller skulle du vilja ha de på ett annat sätt? 

M: Det är väl möjligtvis det här då med att vi skulle kunna få ett budgetbeslut tidigare. I 

fullmäktige skulle man ju vilja ha det låst på våren. Det hade ju varit en stor fördel.  

My: Har budgetarbetet sett likadant ut under en lång tid eller? 

M: Mhm, det är ett inarbetet sätt så har Borås stad jobbat med sin budgetproces under 

många år.  

My: Och det kommer fortsätta likadant nu? 
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M: Ja, asså både ja och nej. Jag tror väl, det är ju inte säkert att det går så pass, långt att 

man fattar det formella beslutet på våren men vad vi har förstått verkar det så att man 

tänker tidigare lägga beslutet i alla fall.  

M: Okej 

M: Men, jag vet inte det riktigt kan jag säga.  

My: Nej. Då man har valt att använda sig av samma resursfördelningsmodell som innan 

omorganiseringen, påverkas budget arbetet utav det? Om du förstår? 

M: Nej. 

My: Jag kanske krånglar till det lite, ne men i och med omorganiseringen så, modellen 

har ju egentligen inte förändrats och budgetarbetet har inte heller förändrats. 

M: Nej, nej. 

My: Ne det var mer de jag ville veta. 

M: Ja nej. Ne vi har ju jobbat på precis som om det vore en mycket större kommundel 

egentligen kan man säga men alla dom problem som ni säkert förstår händer. Här har vi 

ju fyra stycken olika kommundelar men fyra helt olika sätt att arbeta, fyra olika kulturer, 

fyra olika sätt att beräkna personalkostnader asså allt, det. Det är lättare att tala om vad 

som har varit lika än vad som har varit olika. För de har varit väldigt olika.  

My: Okej. 

M: Så att därför så har det ju vart å här att vi har fått ta det arvet så att säga och sen 

försöka lägga in det i en ny stadsdelsbudget så att vi, vi häller ju fortfarande på och säkrar 

upp siffrer och kollar så att vi har med alla kommundels kostnader och så. Gigantiskt 

arbete.  

My: Det förstår jag. Organisationsförändringen då. Hur, hur, vad ligger till grund för 

den? Vet du det? 

M: Ja, de är ju i huvudsak asså en ökad likvärdighet för Borås stads medborgare. Att det 

ska bli mer lika, att man ska kunna förvänta sig samma service oavsett vart man bor. Det 

har ju en stor kritik till att kommundelar har varit så olika i det men sen finns det också 

en effektivisering tanke, kanske inte på det viset att det ska sparas pengar men att de ska 

kunna frigöra resurser för att vi mer kan jobba effektivt så att det kan gå tillbaka till 

verksamheten. Det är väl dom 2 huvudsakliga faktorerna. 

My: Mhm, å uppdelningen skedde så att det blev den här tårtbit eh. 

M: Mhm. 

My: För att alla skulle, för det skulle bli så jämlikt som möjligt eller?  

M: Ja, asså, jag har ju den kartan där och den visar precis som du säger att det är 3 

stycken tårtbitar  å eh jag har ju inte lyssnat på dom politiska diskussionerna men så som 

jag har förstått det så hänger det ihop med båda att man ska ha både centralort och 

landsbygd. Och det är ju just för att utjämna dom olikheter och orättvisor som det har 

varit mycket innan, vi i sandhult vi på landsbygden har olika förutsättningar om byskolar 

och allt men nu får ju alla sin beskärda del eller hur man ska uttrycka sig utav både 

stadskärna och landsbygd. Så det är väl det som är huvudskaliga anledning till att man 

gjorde så.  

My: Har det mottagits positivt eller tycker du att tycker att den här fördelningen är bra 

eller? 

M: Jag ska säga dig att  jag inte hört nånting det är ju frågan vilka slutsatser dra av det 

men jag tror nog ändå att  det är ganska okontroversiellt egentligen. Jag tycker att eh, och 

det beror väl på vilket perspektiv man antar om man antar utifrån ett 
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medborgarperspektiv så tänker jag som medborgare bryr man sig inte om hur kartan ser 

ut i, man blir ju bryr ju sig om den förskolan där mitt barn går eller om den skolan där 

mitt barn går asså. Då tror jag inte att man bryr sig så mycket om det men jag tror att man 

tilltalar av att det ska bli en ökad likvärdighet. Det tänker jag är viktigt men personal 

känner vad skönt att komma till ett lite större sammanhang och att det blir mer lika å mer 

rättvisst å så. Det blir ju inte på 10 olika sätt förhoppningsvis blir det inte 3 olika sätt utan 

vi tre då kan samsas och så.  

My: Så att den här omorganisationen påverkar egentligen inte invånarna eller? 

M: Inte mer än positivt förhoppningsvis. 

My: Det är ju bra. 

M: Så tänker jag å att man, att det blir tydligare å att a så att. Jag tro nog också att den 

slutsatsen går till viss del att dra att , att det inte har varit så mycket diskussioner å i 

kritiken, massmedia å sånna saker det beror nog på att men att det här har nog gått ganska 

bra. Asså vi har nog lyckats med att sjösätta omorganisationen hyfsat väl faktiskt.  

My: Det är ju skönt. Jag vet inte om du, men ni i Väster, du var inne på det här lite innan 

om vad tycker ni egentligen om att man använder samma modell som tidigare år, tycker 

ni att det fungerar eller skulle ni vilja att den förändrades något, på något sätt? 

M: Men det är nog som jag sa innan, det är lite svårt, det är lite svårt att sägs. Egentligen 

så tror jag inte att det är asså. Man måste ha någon slags modell för att fördela pengar. 

My: Ja precis. 

M: Eh, så att det jag tror inte, modellen känns inte som att det är något bekymmer, så kan 

jag redan säg nu. Jag kanske har en helt annan uppfattning om ett halvår men som det 

känns just nu är det inte modellen något som vi pratar mycket om ”åh” att den skulle vara 

helt uppåtväggarna, den har ju ändå prövats under många år.  

My: Mh. 

M: Så. 

My: För det var ju lite annorlunda innan när det var 10 kommundelar svar det som jag har 

förstått det som fanns det en viss kritik i alla fall mot modellen från vissa. 

M: Det var ju framför allt landsbygd, asså att  man tyckte att man inte fick, Sandhult är ju 

ett sådant exempel, man fick inte för den expansionen man hade inom barnomsorgen å så 

där. Asså jag vet ju inte så jag kan ju bara svara på Sjöbo men jag tänker så här att ja det 

är inte säkert att det är modellen som det är fel på för att pengarna inte räcker. 

My: Ne precis. 

M: det kan ju faktiskt också vara att man inte har gjort de anpassningarna som man 

behöver göra och så vidare och så va. Det kan ju vara sånt så det är ju därför det är lite 

svårt att säga. men det är lätt att peka på modellen. 

My: Eh, i budgeten har vi läst om att det kan uppstå vissa skillnader då mellan 

stadsdelarna nu då gentemot, eftersom Väster har fått IFO är det Norr som har fått skola 

(M: Mhm) och Öst äldreomsorgen men tror du att de här, accepteras dessa skillnaderna 

eller det några stora skillnader tror du? 

M: Men jag kan förklara hur organisationen är. 

My: Ja jättegärna. 

M: Ja för det är så här att vi, alla tre stadsdelarna har både skola, förskola det vet ni om 

så. 

My: Jaja visst. 
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M: Så det är bara viss kommungemensamma delar som vi ansvara för. Och de vet ni okej. 

För att, i Väster då så har vi ju IFO barn och familje delen fast myndighetsidan har ju alla 

tre stadsdelarna och socialsekreterare som utreder och så. Medans vi ansvarar för 

insatssidan, den interna insatssidan så att myndigehetsidan kanske beslutar om på olika 

insatser och så då. Det är de som vi ansvarar för. Sen finns det mostvarande, särskola och 

sånna delar som varje del har hand om då. Så jag tro inte att, de är accepteras alldeles 

säkert det tror jag inte är några konstigheter. Problemet lbir väl, problem och problem, 

utmaningen för oss det är ju styra och leda detta på ett bra sätt så att det fungerar bra. Det 

är, för innan har ju de varit en nämnd som har haft ansvar för de kommungemensamma 

frågorn.a 

My: Ja precis. 

M: Nu har vi ju alla tre ansvar för vissa kommungemensamma delar så att de men jag 

tycker väl att det ska nog gå bra.  

My: Det gör det säkert. Om man skulle jämföra hur mycket varje kommundelsnämnd fick 

i pengar innan då och hur mycket varje stadsdelsnämnd fär nu skulle det mostavara 

samma summa per? 

M: Ja i stort sett 

My: Eh, har de i omorganiseringen påverkat arbetet med budgeten, vet du det? 

M: Å a va ja vad tänker du på då? 

My: Ne jag tänker att som du sa innan eller själva budgetarbetet då att ni får budget 1 och 

budget 2  det ser fortfarande likadant ut? 

M: Mhm fast i för sig man kan ju säga så här att vi fick aldrig något budget 1 utifrån ett 

stadsdelsperspektiv för budget 1 sker ju på våren och budget 2 på hösten och i våras då 

budget 1 lades då fanns ju inte stadsdelarna asså de uppdraget fick vi ju jag att börja 

bygga den 7 juni.  

My: Okej. 

M: Så att det är ju från den 7 juni och fram tills nu som vi har hållt på med stadsdelarna. 

Så därför har ju budget 1 i vårt budgetarbete nu varit fyra stycken  så vi har ju ha ok det 

är 4 stycken budget 1 som vi får försöka lägga ihop till en gemensam budget 2 

My: Jaha okej. 

M: Så har de funkat då. 

My: Men det är väl mer bara i år. 

M: Det är bara i år. 

My: Eller föregående år eller hur man säger. 

M: Ja exakt mhm. 

My: Förändringen som har skett är den på budget, men nu har det ju inte sket någon men 

modellen då är den strukturell eller innehållsmässig? Att det är en innehållsmässig har jag 

i alla fall förstått det som.  

M: Vad menar du? 

My: Asså resursfördelningsmodellen, det är väl samma struktur fortfarande  

M: Ja. 

My: Fast det är då innehållsmässigt. 

M: Ja precis. 

My: Där har vi lite frågor om dig. 

M: Okej. 

My: Hur länge har du arbetat inom Borås stad? 
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M: ja, jag har ju varit här i två omgångar man senast som förvaltningschef sedan 2008. 

My: Okej, vad arbetade du innan omorganisationen? 

M: Jag var kommundelschef på Sjöbo. 

My: Får jag fråga vad du har för utbildning? 

M: Mhm jag är kostekonom i grunden och sen har jag en bredd magister i 

beteendevetenskap med inriktning på team ledarskap, organisation . 

My: Får vi använda ditt namn i uppsatsen eller vill du vara? 

M: Det går bra. 

My: Det var nog det hela, det är ju ganska mycket ekonomiska frågor som vi har samlat 

in på annat håll så det blev ju en lite kort men det var jättesnällt att du ställde upp. 

M: Men det är ju självklart vi tycker att det är jätteviktigt för ni är ju våra framtida 

medarbetare. Så tänker vi. 

M: Så att det är klart att vi är jättemåna om att ni ska känna att vi ställer upp och så. 

My: Har du något att lägga till. 

Mr: Nej det har jag inte. 

My: Det har du inte. 

Mr: Nej. 

My: Då kan vi nog stänga av kanske. 

 

Intervju med Anette Antonsson, ekonomichef på stadsdel Norr kl 13.00 2011- 03-18. 

Intervjun ägde rum på respondentens kontor i Borås stads lokaler. Rummet var litet med 

i rummet var Anette Antonsson som benämns (A), intervjuaren Marie Ragnarsson (M) 

samt sekreteraren My Högrell (My).  

M: Ja, det är den 18 mars och jag som intervjuar heter Marie Ragnarsson och med mig är 

jag My Högrell. Eh, då kan vi börja ställa vad heter du? 

A: Annette Antonsson. 

M: Och vad är din arbetsuppgift? 

A: Jag är chef för ekonomifunktionen stadsdel norr. 

M: Mm, kan du förklara hur resursfördelningsmodellen fungerar? 

A: Eh, ja alltså den, man utgår invånarantalet och sedan så tar man ju hänsyn till olika 

sociala faktorer i de olika grupperna, inom äldreomsorg och inom förskola och skola. 

Mm. 

M: Eh, hur ser arbetet ut i modellen sker det förändringar från år till år? 

A: Eh, ja, jag tror, nu är ju inte jag som gör den. 

M: Nej. 

A: Utan det gör dom inne på kommundelskansliet så jag tror inte att de har gjort så stora 

förändringar i den förutom nu att innan var tio kommundelar och nu är det tre stadsdelar. 

Eh, så själva principen har väl varit densamma som jag har uppfattat det, så det är ju klart 

de kan ha förändrat dom kan ju, alltså resursfördelningen är ju en sak sedan har de ju 

förändrat att de har flyttat pengar från äldreomsorgen till skolan , men det är ju en annan 

sak, eller? 

M: Jaa. 

A: Mm, för där har de ju flyttat mycket pengar. 

M: Mm. 

A: Men själva resursfördelningsmodellen sen hur man fördelar ut det är ju en annan, det 

beror på hur ni definierar resursfördelning. 
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M: Ha, ha ja. Hur ser du på resursfördelningsmodellen, alltså ser du positivt eller 

negativt?  

A: Jo men det är ju rätt så att man ska ta hänsyn till sociala faktorer. Eh där jag jobbade 

innan där tog man ju hänsyn till, då jobbade jag liksom med bara förskola och skola i en 

barn- och ungdomsförvaltning där tog man hänsyn till många mer faktorer det är rätt så 

grovt här. 

M: Ja, men tycker du att den har fungerat som modell för att fördela resurserna till 

befolkningen? 

A: Jag tror inte att det har fungerat eftersom man kan se det som de har fördelat pengarna 

så har ju inte nämnderna sen lagt ut pengarna på samma vis så det är ju ett tecken som 

tyder på att då kan jun inte, det handar ju mer om att man kan se det, man säger då att 

äldreomsorgen nu kan jag ju bara prata om hur det har varit innan. 

M: Ja. 

A: Eh jag var på en kommundel och det verkar som att det varit så generellt så har man ju 

då tagit från äldreomsorgsramen och gett till skola och förskola och då kan man säga att 

då måste det ju om resursfördelningsmodellen fungerar så borde man kunna följa den. Då 

borde man inte behöva göra omprioriteringar. 

M: Nej, skulle du önska att man gjorde om resursfördelningsmodellen så att den 

överensstämde  med verkligheten om du förstår vad jag menar? 

A: Jag tro att det de gjorde nu var väl ett försök att de flyttade mer, alltså att de såg ju då 

att äldreomsorgen alltid delade med sig. Eh så det gjorde de ju dem de att de flyttade 

pengar från början och då är det ju jättesvårt att försöka göra det. Så klart det är ju 

politiskt beslut också alltså det kan man ju inte ha några synpunkter på det politikerna 

tycker vad pengarna ska ha hän då. 

M: Nej, exakt. Nu kommer jag gå in lite mer på budgetarbetet och så. Hur ser 

budgetarbetet ut, är ni i stadsdelarna delaktiga i den processen eller om man säger så? 

A: Ja, vi får ju ut en ram utifrån resursfördelningen sen är det ju upp till oss då sen att 

fördela det och då kan det ju ske omfördelningar där också men det är ju politikerna som 

bestämmer det också egentligen hur pengarna ska gå. Det kan man också säga det som 

kultur och fritid generellt så och nu kan jag bara prata om på den gamla kommundelen 

och som jag såg här också så kan man säga att det som man i resursfördelningen säger sig 

gå tillbaka till kultur det räcker inte och då får ju de andra dela med sig. Eh, och det blir 

ju också att då kanske att såg du nu när jag började att de pengarna som kulturen kostar 

det räcker inte deras ram till och då säger politikerna att ja men de ska bibehålla sin 

verksamhet. Då kan man säga det att då stämmer inte resursfördelningen. 

M: Nej. 

A: Då borde inte vi, vi borde inte behöva flytta pengar emellan då. 

M: Nej. 

A: I så fall men så ser det ju ut. 

M: Mm, hur arbetar ni med budgeten eller hur liksom följer nu upp och sådana grejer? 

A: Mm, ja alltså vi gör ju budgeten själva här sedan.  

M: Ja. 

A: Ja eh, så att då, så att det har ju skett omfördelningar mellan till exempel hur mycket 

pengar de i sin resursfördelning har sagt ska gå till barnomsorgen och som ska gå till 

skolbarnen och så. Men vi har försökt här och hålla oss till ramarna, försökt att vi måste 
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ju tro på, om man tror på resursfördelningen så ska ju de pengarna gå till de som har fått 

dem.  

M: Mm, som vi har uppfattat det så har ni en rambudget först på våren och så fastställs 

den sedan på hösten den budgeten. 

A: Ja, vi får ju ut en, först får man ut en preliminär ram i juni. Men den kan, behöver ju 

inte alls stämma med det som man sedan får ut i oktober. 

M: Okej. 

A: Man kan få helt andra siffror sen.  

M: Vad beror det på då? 

A: Det beror på hur invånarantalet förändrar sig och så är det ju, alltså den är ju relativ så 

det kan vara lite lustigt att om man. Vi säger att man får ut en ram till exempel till 

förskolan och så får man det efter antal barn. Eh så ja, jag kan ju bara prata om Göta 

också och då var det så att eh då skulle vi få väldigt mycket mer pengar till förskolan i 

Göta då förra året och det var ju bra. Och då tänkte jag då har vi fått många mer barn men 

det hade vi egentligen inte fått nu var det bara det att alla de andra hade fått färre barn 

och då får vi en större relativ andel , så det kan man också ha lite synpunkter på att det är 

ren relativ fördelning, alltså det borde, då hade man ju uppskattat att det var ju bra då var 

ju vi vinnare men så på äldreomsorgen så hade vi ju ökat andelen äldre och så tänkte jag 

att nu får vi mer pengar men vi fick mindre pengar för då hade de andra ökat desto mer. 

M: Ja, okej. 

A: Det kan man ju i så fall nämna nu när ni börjar fråga, tänka att det är lite lustigt.  

M: Ja, faktiskt. 

A: det kanske hade varit bättre om det hade varit mer som jag, alltså som jag har uppfattat 

det som så ser ju jag inte, alltså man får ju, de får så här mycket pengar ska gå till 

äldreomsorgen och så får man det utfördelat efter antal då. Eh, jag uppfattar inte att det är 

så att man får ju inte ett fast belopp per och sedan genererar det pengar så att man får det 

och sedan fördelas det sedan.  

M: Mm, exakt.  

A: Och det kan ju bli lite lurigt då, det slår kanske mer i de gamla kommundelarna det 

borde inte vara så när vi är tre stadsdelar, borde liksom. 

M: Tycker du att budgetarbetet fungerar eller skulle du vilja ha andra förändringar, eller? 

A: Alltså det är ju, om man säger så kan man säga så här att, eh vi är ju inte, vi håller ju 

på att lägga in budgeten nu så vi håller ju på vi har jobbat lite olika men man kan ju inte 

säga så här att i år. 

M: Nej. 

A: Nej, för att vi fick ju kommundelsbudgeten då när vi skulle, tänkte vi då kan vi bara 

översätta den men då fattades det jättemycket pengar och då fick vi börja om och sen har 

vi ju jobbat mycket på för att vi har sett att de har ju haft olika, väldigt olika resurser 

vissa har ju kunnat ha väldigt mycket bemanning på skolorna och väldigt mycket på allt 

och andra har haft det väldigt magert, väldigt olika hur mycket pengar man har haft på 

förskolan och så. Så jag har väl försökt redan nu och försöka jämna till det. Alltså de har 

tre kommundelarna ska mer ha det likt. Och sedan har vi mycket kvar sedan hu vi ska 

fördela det, det är ju det att det blivit detta får ju bli, den är svår. Sedan kommer vi ju 

göra en annan resursfördelning. 

M: Inom stadsdelen? 
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A: Ja vi kommer ju göra en riktig resursfördelning, nu har det ju blivit att vi har fått se 

hur mycket ram vi har haft och så försökt justerat om och så kanske till nästa år kommer 

vi ju ha mer köp/sälj på det. Då blir det ju, då blir det ju definitivt att man får pengar efter 

antal barn, elever och hemtjänsten och så. 

M: Hur tycker du att budgetarbetet uppfattas inom stadsdelen, eller alltså här? 

A: Det är väldigt prioriterat de är ju väldigt, eller så, eller eh vad jag uppfattar så. 

M: Nej, men alltså tycker du att de, att dina medarbetare uppfattar det som dåligt eller. 

A: Ja alltså de som jag jobbar ihop med har, det är ju de som gör budgeten så det är klart 

att det har varit väldigt stressigt nu för alla chefer vill ju ha ut sina budgetar men dom har 

ju inte fått dem va. 

M: Nej. 

A: Och det är klart att det är jätte stressande för dem så då märker man ju på något sätt att 

det finns ett väldigt behov de är ju väldigt intresserade av för det hänger, det är ju ett av 

de målen de ska. De ska klara sin ekonomi, sin budget. Annars är det väldigt, precis som 

många stadsdelar, annars får de se sig om efter ett annat jobb va. Det är klart att då tycker 

de att budgetarbetet är viktigt. 

M: Ja.  

A: Skrattar.  

M: När brukar man om man säger hur det såg ut innan då, hur, när brukar budgetarbetet? 

A: Ja om man säger den första, version ett då, det är ju den man gör på sommaren då har 

väl jag då gjorde jag den mest själv bara för att se hur den räcker ungefär och sedan 

kunde man ju börja på att jobba med de här budgetarbetet men man kunde ju inte vara 

riktigt säker innan man fick de slutliga ramarna brukar man få då i början på oktober tror 

jag, det var ju först då man fick pengarna. Jag vet att året innan jag började då hade de ju 

fått en budget och sedan fattades det fyra fem miljoner i nästa version och då, då klart då 

blir det lite stressigt. Så, så därför kan man ju inte börja på innan de andra, annars kan 

man ju börja på i oktober, vi kan ju börja redan nu att förbereda oss då. 

M: För nästa år då? 

A: Ja i år för 2012 då går det ju rätt så bra, fast man skulle vilja vara lite mer delaktig se 

om vi hinner med det i år att det har ju också varit olika kommundelar hur mycket chefen 

har vetat om sina budgetar och vilka som har gjort dem men här jobbar vi ju mycket med 

att de ska vara med och ta fram det och jag har, det är det man inte riktigt vet hur det har 

gått till och så. 

M: Eh, då man väljer att använda sig av samma resursfördelning som man använde innan 

omorganiseringen hur påverkas budgeten utav det? 

A: Det ska egentligen inte påverka så mycket. 

M: Inte alls eller lite granna?  

A: Nej, jag har inte följt upp det riktigt för egentligen går man efter sociala faktorer och 

så så blir det ju det blir samma fördelning, tycker jag.  

A: Vadå har de andra sagt någonting annat? 

M: Nej, det tror jag inte. 

A: Nej, (skrattar). Som jag uppfattar det så har man inte, man har inte ändrat fördelninge, 

sättet att fördela. 

M: Nej. Eh nu kommer jag gå in på lite mer den här organisationsförändringen. Varför 

har man valt att gå från tio kommundelsnämnder till tre stadsdelsnämnder?  
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A: Jag tror att det första förslaget var att de ville ha den inriktat på barn och 

ungdomsförvaltningen och så. Som typ skola, äldreomsorg och sådana här och så. Men 

det jag uppfattat av politikerna var nog att de ville inte det och då gjorde man en sån här 

någon slags mitt emellan variant så man gjorde ju tre stadsdelar men samtidigt har man ju 

lagt vissa som här på norr så har vi ju ett extra ansvar för skola, förskola och det är 

stadsdels övergripande särskolor, special skolor, utvecklingsenhet och så ligger under hos 

oss. Man har ju ändå lagt liksom (skrattar) lite grann som barn och ungdomsförvaltning 

men det blir ju lite konstigt för samtidigt bestämmer ju varje stadsdel själv eh under sina 

skolor så man har ansvarat liksom skolan övergripande här man har ju ändå ingen 

beslutande rätt så. 

M: Nej, vilka kommundelsnämnder består stadsdel norr av utav idag? 

A: Det är Centrum och Sjöbo och Fristad.  

M: Vilka faktorer ligger (någonting ramlar) oj, det sa jag ju. Eh varför har ni valt att 

använda er av samma typ av resursfördelningsmodell som innan omorganiseringen? 

A: Det är inte jag som bestämmer det, så det vet jag inte. 

M: Nej, okej.  

A: Om du pratar om den som vi får, för vi fördelar ju inte så sedan i våran tur. 

M: Nej. 

A: Det är ju, nej. 

M: Eh, om man skulle jämföra med hur mycket varje kommundelsnämnd fick innan 

omorganiseringen och så se nu hur mycket varje stadsdelsnämnd får skulle det 

representera samma summa? 

A: Det stämmer ganska bra ja, mm. Det, det var, jag har den jämförelsen så det var inga 

större skillnader. 

M: Men om det förekommer lite skillnader då, vad beror dom i sådana fal på?  

A: Mm det jag såg var skillnad var ju det att man lagt mer pengar på skolan och så 

mindre på äldreomsorgen som jag kommer ihåg. 

M: Eh, den omorganiseringen som har skett eller den som genomförts hur har den 

påverkat budgetarbetet? 

A: Jaha, att vi blev så väldigt mycket senar, ja. 

M: Ja. 

A: Eh och så har det påverkat eftersom att, j det blev ju lite och sen har ju inte folk varit 

på plats så att jag visste ju om att jag skulle bli ansvarig för det här men jag hade, jag 

skulle ju samtidigt först göra budget på min gamla kommundel och sedan skulle jag få 

ihop de här nya och sedan skulle jag då rekrytera personer och så. Så man kan säga att 

den sista ekonomen började igår hos mig. 

M: Oj. 

A: Ja, och en höll ju på med annat så han kunde kanske inte börja jobba riktigt innan den 

första februari och en då helt ny alltså han har inte jobbat med ekonomi innan så att det 

har ju påverkat att det blivit extra stress extra mycket att göra. Och så är alla nya och så 

blir det ju väldigt mycket människor man inte känner till då va. 

M: Nej när man inte jobbat ihop innan och så. 

A: Nej och så känner vi ju inte till, vi känner inte till personalen och cheferna är ju nya 

också, eller områdescheferna är ju också nya de känner ju inte till verksamheten heller. 

M: Nej, det blir lite förändringar. 
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A: Ja, (skrattar) och det har ju påverat allting vi har fått lägga mycket kraft på så att säga 

på alla fakturor som ska gå rätt och som ska flyta och allting som ska byggas upp nya 

vårdplaner och allting, allting är ju nytt. Vi har ju mest problem med personalen som ska, 

skulle flyttas komma in på rätt så.  

M: Men ni ska inte sitta på den här byggnaden sedan eller? 

A: Nej vi ska sitta bort i Espira sedan så dit flyttade vi första februari innan satt vi 

utspridda den första månaden också på våra gamla jobb, så det är ju en fördel att vi får 

sitta så mycket ihop nu det underlättar ju faktiskt (skrattar). 

M: Ja det förstår jag. 

A: Ja. 

M: Ja du får gärna, ja vi fortsätter den förändring som har skett på budgetarbetet och 

resursfördelningen är den strukturell eller innehållsmässig nu då med? 

A: Jag vet inte om vi missuppfattat men resursfördelningsmodellen är ju att man får 

pengar till oss, det som kommundelskansliet eller de räknar fram politiskt då, delar ut till 

de olika stadsdelarna, det är deras sätt och så får vi ut våran ram. Och hur de räknar fram 

vad vi får i ramen det påverkar ju inte vårat sätt att arbeta egentligen, det är ju bara hur 

mycket resurser vi får. Ja så på det viset om de skulle bestämma sig att nu fördelar vi ut 

pengar på ett annat vis. Ja då får vi ut kanske ett annat belopp och då är det bara det att då 

får vi förhålla oss till det och göra budget efter det då. Så det, alltså jag vet ju att IFO är 

en ny verksamhet hos oss och då hade de lite svårt för att hitta hur de skulle fördela det 

och då klart har ju vi reagerat lite här på Norr för vi fick ganska lite då va. Men det har de 

ju sagt att också att vi vet inte riktigt hur man fördelar detta korrekt då va. 

M: Nej. 

A: Så att de ska följa upp det. 

M: Så det är ju en liten förändring då, kan man säga? 

A: Ja. 

M: Hur tycker du att den här omorganiseringen har uppfattats inom stadsdelsnämnden 

här, alltså ser man det positivt eller ser man det negativt eller? 

A: Man ser ju det positivt i längden. 

M: Ja. 

A: Tror, tror jag. Det, men det blir ju lite speciellt för det är klart att innan har det det ju 

vart att liksom då var det kanske en person hållit på med massa saker och sedan har man 

gjort väldigt mycket olika. Det är ju det vi mär, det är kanske det vi märkt i budgetarbetat 

tagit väldigt mycket kraft att man har gjort så olika ska man försöka få ihop det här då va. 

Eh, och sedan blir det ju också det att nu blir det mer specialister. 

M: Ja. 

A: Jag menar som innan så satt jag ensam och så gjorde jag allt och nu har vi ekonomer 

som jobbar med olika områden och så har vi en som bara kanske mer bara håller på med 

själva ekonomisystems frågor och så och klart att det är ju lite svårt för folk kanske för de 

är ju kanske vana att vi ringer till en person om allting. 

M: Ja, exakt.  

A: Det kan också bli lite arbetsbelastning innan man hittar det vart man ska ringa och 

sedan är det, finns det ju nya tjänster som man ska hitta som man kan använda sig av. Så i 

längden så ser väl jag att jag tror att det bli mer kvalitetssäkert. Så att det bli mera, att det 

bli mer likt det ser vi ju på allting, man ser hur mycket livsmedel man sätter av och vi 
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skiljer liksom på allt så då kan man ju tycka att det inte ska spela någon roll när man bor i 

Borås stad hur mycket mat, hur mycket livsmedel man får köpa för. 

M: Nej. 

A: Och nu, och nu kan ju vi inte säkerställa att i norr blir det likt. Barnen i norr då (skratt) 

men och sedan ska det väl bli att det ska bli likt det ska inte skilja det är väl det som är 

nackdelen med stadsdelar och kommundelar jämfört med de som har, de som har en 

annan organisation, för har man en barn, barn och skola då, då får ju de likt eller nu kan 

man få olika fortfarande. 

M: Som jag har uppfattat det från tidigare intervjuer så eh de som jobbar i 

kommundelsnämnderna uppfattade att det blev bättre också på grund av att man får mer 

pengar och röra sig med om man säger, alltså i stadsdelsnämnden, alltså man får ju 

mycket mer pengar än vad man fick i bara i en kommundelsnämnd. Ser du det som 

någonting positivt, att man? 

A: Alltså man har ju mer verksamhet så jag vet inte om man får pengar (skratt) eh ja, ja 

alltså det mm vi har ju inte fått mer. 

M: De har fått en större summa pengar. 

A: Ja, just det att fördela om i så fall. 

M: Ja. 

A: För jag menar jag ser ju inte att vi har fått mer pengar vi har ju svårare att få ihop 

budgeten att gå ihop i år än tidigare år. Så att om du förstår hur jag menar? 

M: Ja. 

A: (Skrattar) så att det men det kan ju hända klart att det finns möjligheter att sedan 

omprioritera då kanske. 

M: Mm.  

A: Och det är ju, mm. 

M: Okej, eh. 

A: Och det kan man också säga när man sagt att det vart olika förutsättningarna i olika 

kommundelar då kan man ju mer säkerställa att det egentligen ska det inte skilja så 

mycket på vilken kommundel man bor i. 

M: Nej, så då tänkte jag ställa lite frågor om dig då. Hur länge har du arbetat inom Borås 

stad? 

A: Eh, två år. 

M: Vad arbetade du med innan omorganiseringen?  

A: Ja, jag jobbade på Göta kommundel som första ekonom. 

M: Eh, vad har du för utbildning? 

A: Jag är civilekonom. 

M: Oh. 

A: Var jag den första eller? (Skratt). 

M: Nej, det tror jag inte. Jag tänkte ja, får vi använda ert namn i uppsatsen eller vill du 

vara anonym? 

A: Nej det går bra, mm. 

M: Och tillslut My har du några? 

My: Eh jag tänkte på en sak när du pratade om resursfördelningsmodellen innan så sa du 

att vi får pengar men sedan gör vi på ett annat sätt, tyckte jag att du sa. 

A: Eh, ja den är ju så grov. 

My: Ja. 
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A: Så man kan säga hur man fördelar ut eh nu har vi ju inte hunnit. Ja alltså det blir det 

har skett en omfördelning sedan att förskolan har fått dela med sig till skolan, eh till 

skolbarnsomsorgen. Eh och vi har ju då fått fördela om till kulturen och de andra har fått 

betala, eller bidra till om man säger så ja. Eh så där har ju skett omprioriteringar som det 

ser ut nu. 

My: Men så ni får en summa pengar och sedan så. 

A: Ja, ja.  

My: Till skolan till exempel och sedan kan ni gör om detta? 

A: Ja, ja ramen. Vi får ju en summa det här till skolan och det här är till 

förskola/skolbarnsomsorg det här är till äldreomsorg och det här är till kultur och det här 

är till fritid. Och sedan då när vi då lägger in vad det egentligen kostar så märker vi att 

kultur klarar sig inte på det utan då får ni andra ta av era ramar och pitsa in där. Ja och det 

har vi ju märkt då att det men vi har ju försökt nu i år att inte ta  att andra ska det kanske 

ni har läst att skolan har ju lite problem att klara sig på sin ram. Nu har vi ju jobbat efter 

att de ska hålla sig till sin ram. För annars kan man ju tänka att om aldrig skolan klarar 

sig på sin ram och alltid får från andra kan ju tänka så att då kanske det är fel i 

resursfördelningen, kan man ju tänka. 

My: Precis.  

A: Och då är det ju bättre att det kanske pitsas in mer pengar från början när allt det blir 

ju om man säger ni kan tänka er själv om ni i äldreomsorgens chefer har i som man då 

säger ni får alltid betala till skolan. (skrattar). 

M: Ja. 

A: Så heter det ju inte, det är ju bara en modell, men, men och så nu förskolan den var ju 

lite så, att du får lite pengar av mig så för skolchefen har ju skolbarnsomsorgen samma att 

du har fått två miljoner av mig alltså (skrattar).  

M: Ja. 

A: Ja men det har ju blivit lite, det har, i år blev ju det väldigt speciellt med fördelningen 

det var ju nästan jag som satt och göra så men det kommer ju inte bli så nästa år. 

M. Nej.  

A: Då får de ju. 

M: (Skrattar). 

My: (Skrattar)- 

My: Nej det var väl den frågan jag hade. 

M: Nej men då tackar vi för oss. 

A: Jaha, ja.    

My: Ja.  

 

 

Intervju med Per-olof Jinnergård, ekonomichef på stadsdel Öster kl 14:00 den 18/3 2011. 

Intervjun ägde rum på ett kontor i stadsdels Norr lokaler i Borås Stad. Rummet var lite 

och Per-Olof Jinnergård benämns (P), intervjuaren My Högrell (M) samt sekreteraren 

Marie Ragnarsson (Mr). 

M: Ja det är fredagen den 18 mars och jag som intervjuar heter My Högrell då och med 

mig Marie Ragnarsson. Kan vi börja med vad du heter? 

P: Jag heter då Per-olof Jinnergår och är då ekonomifunktionen i stadsdel öster. 
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M: Vad bra fick vi arbetsuppgifter där mer. Jag tänker börja fråga om 

resursfördelningsmodellen då. 

P: Ja. 

M: Kan du förklara hur den fungerar? 

P: Resursfördelningsmodellen är ju uppbyggd utifrån vad politikerna centralt har bestämt 

och man delar då upp den i en summa som i varje område som varje stadsdelbedrev som 

till exempel administration, kultur, fritid, barnomsorg, skola, individ och familjeomsorg 

och äldreomsorg då.  Och då har man satt en peng på, på varje del då. Och sen så delar 

dom ut budgeten, oftast per invånare som exempelvis i barnomsorgen sätter de en peng 

på varje invånare och sen så får varje stadsdel den pengen gånger så många invånare som 

det är det 

M: Ja precis.  

P: Och sen utöver det finns det en specialstruktur också som tillkommer och där och den 

kan ju skilja sig ifrån exempelvis barn till barn då och den utgår egentligen från att har 

man 2 utländska födda föräldrar så får man lite mer pengar till de barnet eller eleven för 

att då anser man att dom behöver mer stöd av personal så och så vidare.  

M: Är det de som brukar kallas för tilläggsresurs då? 

P: Ja. 

M: Eller ja. 

P: Socialstruktur eller tilläggsresurs beror lite på vad dom skriver. 

M: Jaha ok. 

P: Men det är lite olika så. Först delar man ut en grund, exempel om vi säger skola så 

delar man ut en grundpeng till alla elever likadant. På samma sätt lägger man till den här 

socialstruktur för vissa elever så de får mycket mer pengar än dom andra då för att dom 

anser då att det finns ett extra behov där. 

M: Precis. Vi har läst lite om modellen då och det kan till exempel vara om man har 

idrott i en annan skola får man tillägg på då eller? 

P: Asså det som delades ut nu stog det ingenting om det då stod der bara om en 

grundpeng, om vi pratar om skola, en grundpeng och socialstruktur och sedan står det lite 

om, om småskolor. Asså har man riktigt småskolor som ekonomisk sett inte går ihop får 

man lite extra där. Men det står inget om något annat vad jag kommer ihåg. Så det är ju 

lite mer, om man jämför med förr i tiden så var det nog lite mer tangerart. Nu mer 

ihopkluttat då vi är tre stadsdelar och mycket mer pengar. 10 kommundelar som de var 

förr. 

M: Ja precis. Vet du hur länge ni har använt er av resursfördelningsmodellen? 

P: Jag tror att dom tog fram den i mitten av 90-talet. Runt 95 eller nåt så där skulle jag 

tro.  

M: Hur ser arbetet ut i modellen, sker det förändringar från år till år eller? 

P: Asså politikerna central bestämmer en nivå på pengen och den kan ju förändra sig det 

beror ju lite på vad dom prioriterar som nu har ju politikerna sagt att man ska satsa på 

skolan och då har man höjt den pengen för varje invånare i skolan då. Och då är ju deras 

tanke då att det ska märkas, att man exempelvis ska kunna anställa lite mer lärare där 

eller vad de kan va då. Så den förändras mellan åren gör ju den. 

M: Men själva beräkningssättet. 

P: Beräkningssättet tror jag inte förändras.  

M: Det är desamma. 
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P: Jag tror bara att dom ökar med pengar. Sen beror ju de lite på har de bestämt sig för en 

peng på en nivå på skolan och det blir färre eller om de blir fler får ju de kanske ta hänsyn 

till de också 

M: Mhm. I och med att skolan har fått mer pengar nu då är det nån del som har fått 

mindre pengar eller har det tagits. 

P: Nej jag tror att det tagits en liten peng ifrån äldreomsorgen då som kanske de senaste 

åren har gått med överskott. Egentligen har de inte förlorat på det. 

M: Nej. 

P: Om jag har fattat det hela rätt. 

M: Okej, hur ser du på modellen, tycker du att den fungerar bra eller? 

P: Ja om, ja förra året så jobbade jag på Brämhult och Brämhults kommundel och vad 

Brämhults bidrag bestod av. Brämhult och slogs ihop med Hässleholmen, det är ju två 

olika världar där. I det fallet fungerar den socialastrukturen bra för då kunde man lätt se 

att dom eleverna som gick på Hässleholmen hade mycket mer resurser än dom som gick i 

Brämhult då. Så på det sättet fungerar den bra. Men det kanske är lättare att se det när det 

är så stora skillnader i en kommundel kanske är lite svårare nu när det är så jättestort. 

Asså området i en stadsdel är ju tre gamla kommundelar så nu kan ju lättare att göra de 

bra om man säger så.  

M : Jag vet innan när det var kommundelar då, så var det en del kommundelar som var 

mer negativa till modellen eller inte tyckte att den fungerande då mot de som tyckte att 

den fungerande bättre, hur tror du att det blir nu när det är stadsdelar? 

P: Det blir nog samma sak. 

M: Det blir samma sak. 

P: Ja, jag tror att jag som jobbade i Brämhult hade störst och mest pengar. Vi hade ju flest 

sådana elever som kom utlandet då och det är ju klart att många var ju avundsjuka då på 

oss. 

M: Ja vet att Sandhult hade lite.  

P: Ja, även om exempelvis Boda skolan högstadie då var det ju många som kom från 

Brämhult, svenska elever då och många utländska som kom, man har ju delat upp klasser 

så det finns ju inte en klass som bara får det bidraget. 

M: Ne ne. 

P: Det blir ju lite att de andra då fick ta del utav det då och på det sättet så kanske vi hade 

de bättre här upp än till exempel Sandhult, Viska fors och Dalsjöfors hade då. Dalsjöfors 

hade ju minst och vi högst då så att det är ju klart att en del var ju avundsjuka. 

M: Så du tycker att den fungerar som en modell då när man ska föredela resurser? 

P: Ja, ska kan det ju bli lite svårigheter när det blir en sådan stor stadsdel att veta vart 

dom som vi får extra pengar ifrån vilken skola det går. Det kan ju vara lite svårare nu i 

början i varje fall.  

M: Innan man har kartlagt? 

P: Innan man har kartlagt allting då.  Det är ju en politisk ambition att man ska ge varje 

elev  den pengen som dom är värda. 

M: För att det ska bli mer likvärdigt mellan stadsdelarna då eller? 

P: Ja fast inte lika mycket pengar. 

M: Nej nej. 

P: Lite mer så att det ska vara lite mer liktydligt mot de gamla kommundelarna så att man 

kan se Borås stad lite mer liktydligt än tidigare kommundelar då. 
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M: Ja. Jag tänkte fråga lite om budget och så där. Jag vet inte hur insatt du är men vi har 

lärt oss att det finns olika typer av budget som man använder sig av i kommuner vet du 

om Borås stad använder sig av någon typisk budget eller hur budget arbetet går till? 

P: Budgetprocessen är ju väldigt omfattande för Borås stad då. Först börjar man redan i 

april-maj att framför allt arbeta med budget som inte har med pengar att göra exempelvis 

mål, vilket mål ska vi ha till exempelvis. Vi kan ju ta som exempel ett mål kan vara att 90 

% av dom som går i nian ska ha betyg som gör att de kommer in på gymnasiet. Sådana 

budgetfrågor arbetar man mer med innan sommaren. 

M: Okej 

P: Det är ju rätt omfattande och sen får vi en summa pengar, en preliminär, ett preliminärt 

kommunbidrag då i juni. Sen ska man stämma av lite hur det ser ut men då räknar man 

inte så mycket i pengar. Sen får man under hösten kommer ju då i november dom riktiga 

pengarna då får vi ju stämma av mot målen som man har jobbat med och lite andra saker 

som man har jobbat med innan i några veckor då va. Så nr jag har gjort budget både för 

Brämhult och för  stadsdels öster så lägger jag ner jättemycket tid på det.  

M: Det kan jag tänka mig.  

P: Så modellen i sig funkar är ju bra men sedan kan man ju fundera på om man kanske 

lagt färdigt budgeten tidigare än november det är ju rätt kort tid tills januari börjar och då 

är det rätt så mycket helger som man måste lägga ner för att få de klart då så att de kan ta 

besluten. Så det är mycket jobb som man lägger ner.  

M: Ja de förstår jag. Känner du att ni i stadsdelarna nu då kanske ni inte hållt på så länge, 

är delaktiga i budgetarbetet eller känns det som om ni får en ram? 

P: Asså vi får ju en ram till stadsdel Öster. Hur de räknar fram ramen och de är ju vi inte 

delaktiga i. 

M: Nej, skulle ni vilja vara det? 

P: Nej det är nog inte tanken. Det är inte tanken utan de centralt, politikern bestämmer det 

som för det vidare till förvaltningar som får göra sitt.  

M: och det fungerar? 

P: Ja det fungerar , det blir nog svårt att ha de på något annat sätt.  Det blir många viljor. 

M: Ja det kan jag tänka mig. 

P: Många viljor. 

M: Budgetarbetet har sett likadant ut från år till år eller? 

P: Någorlunda lika, det kan ju har varit att man de sista åren fokuserat lite mer på saker 

som inte har med pengar att göra, lite mer mål, hur många procent utav de ska vi ha 

exempelvis utav av hur många förskolelärare ska vara utbildade på barnskötare och så. 

Det är nog mer sådana saker som man har försökt att lyfta in i budgeten då än vad 

tidigare. 

M : Tror du att det finns förbättringar att göra om budgetarbetet? Nått ni har funderat 

över? 

P: Klart det finns ju förbättringar att göra på allt, på alla ställen naturligtvis men inte vad 

jag kommer på nu för vi är ju så styrda av den summan pengar som kommer till oss. Ne 

de, så jag har, de kanske finns förbättringar som jag inte kommer på. Vad de nu kan bestå 

av. 

M: Ja. Nu kanske du , stadsdelarna har ju inte funnits så länge men hur uppfattas 

budgetarbetet inom stadsdelen eller kommundelen som det var innan? 
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P: I den gamla kommundelen som upplevde den som att den fungerade bra. Och då var ju 

alla chefer, alla chefer på alla nivåer med i själva budget arbetet så alla visste ju att så här 

mycket pengar har jag och det räcker pengarna till och räcker inte pengarna så måste jag 

ta bort det och om jag får mer pengar så kan jag göra det. Sen med detta året så har ju 

stadsdelarna inte funnits så nu har det mer vart att vi var tvungna ta fram en budget och 

presentera den. Så delaktigheten i den här budgeten har ju inte funnits 

M: Nej 

P: Som kommer då att finnas då nästa år. Det var ju bara det att tiden inte räckte till. Men 

annars, annars fungerar ju budgeten eftersom man har ju rätt mycket tid på sig. Nu 

kommer vi att börja jobba med denna i slutet av april för 2012 och det är ju klart att de 

låter jättetidigt men då vill man ju ha en delaktighet av chefer, politiker och sånt då.  Så 

normala år fungerar det här bättre.  

M: Vad jag har förstått det som har vissa nämnder äskar pengar men det gör inte 

stadsdelarna? 

P: Stadsdelarna får ju en summa pengar att leva på så att kan de ju komma saker som 

stadsdelarna, asså inget vet om att det finn eller kommer lite såna saker kan vi på något 

sätt äska en gång till. Jag kommer inte på något bra exempel på det men det är ju om 

nånting som vi inte tänkte på när vi gjorde budgeten. Som vi inser att de borde vi nog haft 

med typ något sånt. Lite sådana saker kan det var men jag har inget bra exempel på det. 

Ofta när vi gör det så säger de bara nej. Då är det ingen idé och lägga ner kraft på det. 

M: Nej. 

P: Utan då får man försöka ta igen det året efter då. 

M: Okej. Den här organisationsförändringen som har gjorts, vet du varför man har valt att 

göra uppdelningen till tre stadsdelar istället för 10? 

P: Ja asså det var ju de gamla kommundelarna var ju sen 1992 och dom har ju pratat om 

det många gånger i många år om att dom måste göra om det bara för att man måste göra 

om det så att det inte blir samma hela tiden och sen så hade den ena sidan förslag på att 

det skulle finnas en utbildnings nämnd och en äldreomsorgsnämnd och lite sånt så här 

och den andra sidan hade 5 stadsdelar och då gjorde man en sort kompromiss då med 3 

stadsdelar. Och lite andra förändringar i de övriga förvaltningarna då. Som de gjorde nog 

de bara för att de funnits så länge så nu gör vi något nytt. Sen är det ju ingen som vet om 

det blir bra eller inte. Men det är ju ingen som vet än. Dom ville nog göra nytt. 

M. Okej . 

P: Dom kompromissa sig fram, och det togs ju rätt sen på förra året så. 

M: Ja jag tänkte sagt det att det var ju val och grejer med. 

P: Det gick väl rätt fort det här så att det är ju ingen som vet än hur det blir 

M: Vet du varför man valt att använda er av samma resursfördelningsmodell som innan 

omorganiseringen? 

P: Invånare är ju inte skillnad. Det är ju samma bara, bara gjort en större organisation sen 

själva invånarna ska ju inte påverkas av vilken organisation som finns då. Så att det blir 

samma sak var nog tanken. 

M: Vi har läst i budgeten då att det står att man använder sig av samma modell då men 

det står att de kan förekomma vissa skillnader, Norr har ju skola. 

P: Ja det finns ju vissa special områden som låg under, som inte fanns under 

kommundelarna innan utan fanns i socialnämnden då. Sen så har man flyttat till Öster har 

man flyttat mycket äldreomsorg. 
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M: Ja precis. 

P: Och Norr mycket skola då och då har det ju blivit att man fått riktade bidrag till de 

verksamheterna så det är ju inte med i själva resursfördelningsmodellen på det sättet utan 

den summan får ni för det. Gjort lite annorlunda nu än med resursfördelningsmodellen, 

det har ju inte med invånare att göra utan de har ju bara med vilken förvaltning som ska 

sköta det plus. 

M: Okej. 

P: Plus att Öster ska ha hand om äldreomsorg, Norr ska ha hand om skola och Väster ska 

ha hand om IFO och kost tror jag.  Jag tror att de har delat upp det på det sättet.  

M: Då uppfattar du det inte som att modellen har påverkats av omorganiseringen? 

P: Nej det är ju extra pengar som man nu får ut. Man har ju inte använt sig av modellen.  

M: Om man skulle jämföra på hur mycket pengar varje kommundelsnämnd fick innan 

och hur mycket varje stadsdelsnämnd får nu, motsvarar det samma? 

P: Ja det borde det ju göra. 

M: Ja. 

P: Men jag har ju inte kontrollräknat men asså tar man bara exempelvis skola så är det 

invånare antalet, klar flyttar folk en stadsdel till en annan klart då blir det ju mycket 

pengar mindre där.  

M: Ja det är ju klart. 

P: Så det är ju lite sådan där hänsyn man ska ha med sig också. Men jag har ju inte suttit 

och kontrollräknat mot vad vi har nu. Så jag vet inte om det kan vara några konstigheter 

där det vet jag inte men det tror jag inte.  

M: Nej. Så att man säger varje skolbarn får fortfarande? 

P: Ja, de får lika mycket pengar. Så det är ingen skillnad.  

M: Den förändring som har skett på budgetarbetet och resursfördelningen skulle du säga 

att den är strukturell eller innehållsmässig? Om det nu har skett någon. Eller både och 

eller inget 

P: Ingetdera tror ja. Tror ju inte att det är att man har gjort en strukturell förändring det 

tror jag inte att vi gjort. Innehållet kan ju ha förändrats lite beroende på hur mycket 

pengar det har lagt oh lite sånt där men annars tror jag inte att de ska vara några stora 

skillnader vad jag känner har jag kommit på nu. 

M: Tänkt jag fråga några frågor om dig.  

P: Happ. 

M: Hur länge har du arbetat inom Borås stad? 

P: 23 år kanske, som en gammal inventarier. 

M: Vad arbetade du innan omorganisationen? 

P: Jag var ju ekonomiansvarig i en kommundel då 

M: Får jag fråga vad du har för utbildning det har ju då också redan sagt 

P: Har ju gått på högskolan i Borås, läste bara till C-uppsats sen tröttna jag på uppsatser 

och sedan fick jag jobb. Och jag jobbade samtidigt som jag läste så jag gick ju 

kvällskurser i början och sedan var jag tjänstledig för att skriva uppsats så då gick jag ju 

tre kurser istället för två då.  

M: Okej 

P: Sen när jag var färdig på C-uppsatsen fick jag, jag orka ju inte göra D-uppsat. 

M: Har man jobb sen så att.  
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P: Jag hade ju jobb så det var ju inga bekymmer egentligen på de sättet. Jag hade ju inte 

för avsikt att utbilda mig och sedan söka ett nytt jobb. Hade ju för avsikt att få en 

utbildning någon gång. För när jag väl gick ur gymnasiet var jag inte sugen på skola igen 

då så jag lsäte vidare sen.  

M: Får vi använda ditt namn i uppsatsen? 

P: Ja de får ni göra 

M: Har du något? 

Mr: Ja jag undrar om du kunde säga vilka kommundelar som ingår i din stadsdel? 

P: Det är Brämhults kommundel, Dalsjöfors kommundel och Trandareds kommundel då. 

Och det har de då döpt till Öster. Det ligger väl åt de hållet.  

M: Då var vi nöjda. 

 

Intervju med Roger Cardell, budgetchef i Borås stad kl 15.00 2011- 03-23. 

Intervjun ägde rum på respondentens kontor i Borås stads lokaler. Rummet var stort med 

i rummet var Roger Cardell som benämns (R), intervjuaren Marie Ragnarsson (M) samt 

sekreteraren My Högrell (My).  

M: Ja de är den 23 mars 2011 jag heter Marie Ragnarsson och med mig som hjälp har jag 

My Högrell du kan väl börja med att berätta vad du heter? 

R: Ja, jag heter Roger Cardell och jag är budgetchef i Borås stad.  

M: Ja, det var bägge två klara där. Eh nu vet vi ju att du inte jobbar så mycket med 

resursfördelningen men du kan väl förklara hur din syn på hur den fungerar? Eller hur 

din. 

R: Mm, mm nej jag jobbar ju inte direkt med, men det är ju en del av vår så att säga 

fördelning av resurser just då emellan stadsdelar eller kommundelar som det alltid varit 

tidigare då så att, så det är ju bara, jag antar när ni menar, när ni pratar 

resursfördelningsmodellen så menar ni just den modellen som fördelar pengar till just 

våra kommun och stadsdelar för vi fördelar ju pengar till en hel del annan verksamhet 

också. 

M: Jo. 

R: Men då använder vi inte en sådan systematiserad modell. 

M: Nej, eh vet du hur länge ni har använt er av resursfördelningsmodellen? 

R: Ja, sen 1995 tror jag. 

M: Mm. 

R: Det har säkert Ulrica sagt någon gång. 

M: Ja, (skrattar). 

R: (skrattar) jag tror att det är var då inför fullt ut då jobbade jag visserligen inte här i och 

för sig då.  

M: Nej, eh hur ser arbetet ut i modellen, sker det förändringar från år till år eller? 

R: Nja inte, inte särskilt mycket i de bakomliggande variablerna. 

M: Nej. 

R: Det gör det ju inte men det är klart att den fördelar ju olika beroende på hur de här 

variablerna så att säga ändrar sig i sig då om, om man har ökat andelen utlandsfödda och 

ja de sociala faktorerna som ligger bakom då förändras ju själva ja fördelningen av 

pengar men det är inte särskilt ofta man går in och ändrar i parametrarna. 

M: Nej. 
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R: Att si och så mycket ska grunda sig på en viss variabel där är man ganska politiskt 

överrens då. Det var några år sedan vi gjorde några förändringar. 

M: Vad gjorde man för förändringar då? 

R: Ja man pillade lite i det här variablerna lite grann jag kommer inte ihåg exakt och det 

är ju lite på marginalen då så att den har ändå varit eh ganska så stabil faktiskt de här 

bakomliggande variablerna. 

M: Hur ser du på modellen, ser du positivt/negativt eller hur upplever du att den fungerar 

som modell? 

R: Eh jag tycker att den fungerar ganska så bra faktiskt. 

M: Ger det en rättvisade bild eller? 

R: Nja det, det, det är en bra fråga du har. Det gör den eftersom den politiskt är 

accepterad på det sättet så ger den en rättvisande bild, den är politiskt rättvisande men det 

är klart du kan fråga säkert flera personer som tycker den är orättvis tycker att någon får 

mer pengar än någon annan på grundval av att modellen fördelar pengar på ett visst sätt 

men, men då är det sånt här upplevd orättvisa den är rättvis eftersom den är accepterad 

och beslutad och så att säga inte ifrågasätts egentligen politiskt då, det är en objektiv 

rättvisa är det. 

M: Då kommer vi in lite mer på budget eh vi har fått lära oss att man kan använda sig av 

olika typer av budget till exempel rambudget, vad använder ni i Borås stad för budget?  

R: Mmm, förutom då resursfördelningsmodellen som egentligen på något sätt också är en 

rambudget i grunden för om vi ska kolla lite på de verksamheter som ingår i 

resursfördelningsmodellen så, så tittar vi på först på exempelvis skolans område och är, 

hur ser skolans utveckling ut och man kanske vill lägga in lite mer pengar till skolan då 

gör man det i steg ett då innan man stoppar in den i resursfördelningsmodellen så där är 

det väl någon typ av rambudgetering. Men annars på nämnder i övrigt har vi 

rambudgetering kan man, får vi nog säga ja. Man får, man får en ram en kommunbidrag 

för hela nämndens verksamhet som man disponerar över och inom den ramen ska man 

verka mot de mål så som man har satt upp till, till nämnden så på så sätt är det ju en ram 

då hela kommunbidraget är en ram när det inte, när den inte är låst till olika sorters 

verksamheter, det finns några undantag men i princip så har nämnden en ram ett 

kommunbidrag, 

M: Kan du förklara budgetprocessen eller arbetet med budgeten i Borås stad, hur man 

sköter det här?  

R: Hur man sköter det här.  

M: Eller hur man går till väga eller så? 

R: Ja, givetvis egentligen så börjar det kan vi säga på våren då egentligen då räknar vi ut 

här på ekonomisidan då vilka ramar nämnderna får egentligen och där, där utgår vi ifrån i 

princip då ifrån den verksamheten som har varit, kända förhållanden som förändrar på 

något sätt, det kan finnas kända förhållanden som har gjort att man ska ha in lite mer 

pengar sedan så räknar vi ut egentligen den ramen med ja förväntade lönekostnader och 

förväntade prisökningar och då även förväntade volymer då inom skolan, förskolan och 

sådär och så får man då i juni egentligen då ett kommunbidrag co då får nämnden, då får 

stadsdelsnämnden också sitt kommunbidrag då, då har vi kört i 

resursfördelningsmodellen redan då och då får man ut det i juni sedan lämnar man in en 

budget i augusti eller ja i augusti/september ja där man i princip då ska hålla sig inom den 

ramen som man fått ut. Men det är ju så att då kanske de äskar pengar i alla fall vi vill ha 
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si och så lite mer än vad vi fått av olika skäl och då träder den politiska budgetprocessen 

in under och den sker egentligen under september månad ka, kan man säga där man tittar 

på det som nämnderna har begärt vilket inte ska vara så mycket egentligen. Men de 

kanske ändå själva kan hitta på en del saker det kan ha hänt en del vi kan ha fått 

skatteintäktsutvecklingen kan ha varit positiv från juni till augusti och då kanske det finns 

mer pengar och röra sig med och budgetpropositionen regeringens kommer också 

någonstans där i augusti och då kan det ha hänt någonting där att man har att 

kommunerna får lite mer stadsbidrag av olika skäl och då får man ta tag i det också och 

då är den politiska den sista liksom påläggningen av budgeten och så tas den i 

kommunstyrelsen i oktober i vanliga fall och i fullmäktige i november. Så det är i stora 

drag men det är klart att sen sker det en stor budgetprocess ute på nämnder också givetvis 

när de ska lämna in budget i augusti då har de gjort ett jättestort jobb internt. Men, men 

det jobbar ser inte vi så mycket av då. 

M: Nej. 

R: Och det är inte vi involverade i nämndernas arbete för att, för de, de får ut sina 

förutsättningar sedan kanske vi är ute några gånger ibland och har vissa diskussioner med 

dem men i princip så sköter de sin egen budgetprocess då. De ska ju liksom bara 

egentligen bara lägga budget utifrån de ramarna de har fått i juni. På så sätt är det en viss 

åtskillnad. 

M: Hur har budgetarbetet påverkats av den omorganiseringen som har skett?  

R: Budgetarbetet. 

M: Processen. 

R: Det är klart att, ja men det är klart att den i förra året när vi gjorde en 

omorganiseringen som skulle träda i kraft den 1/1 då blev det stor förändring men, men 

det har ju, men det har ju med att göra att man gjorde en omorganisation nu när vi är inne 

i den nya organisationen så har ju inte egentligen budgetprocessen förändrats för att vi 

har omorganiserat. 

M: Nej jag tänkte mest om det blir senarelagt på grund av att man var tvungna att. 

R: Ja det blev det . Nej det blev det kanske egentligen inte då vi vi höll ju de normala 

tidshorisonter ändå fats då blev, nu blev det försenat ändå det var valår förra året, då är 

det en månad försenat i alla fall så det blir fullmäktige i december istället då. Men det är 

klart att det blev ett speciellt arbete för att de som la budgeten de lade den i den gamla 

organisationen kommundelsnämnderna lade ju sin budget utifrån kommundelsnämndens 

upplägg och sedan har vi då under hösten liksom transformerat om den budgeten till den 

nya organisationen så sett har det varit ett väldigt speciellt arbete och verksamheter har 

flyttats emellan olika nämnder. Det är ju inte bara stadsdelsnämnderna som har fått 

förändringar det är ju även andra nämnder som har hänt en hel del på också. 

Kommunstyrelsen har det förändrats på en hel del också nu vet jag inte om ni har varit 

inne på det? 

M: Nej, inte så mycket. 

R: Nej, kommunstyrelsen hade en del service funktioner tidigare växel och vaktmästeri 

och redovisningsfunktioner, de, de flyttat ut på andra nämnder, förvaltningar så vi har 

haft ett sådant arbete att formera budgeten i den till den nya organisationen men det är 

klart det är skillnad är det ju alltid när du omorganiserar det är ju mycket själva den 

processen då va. 

M: Ja, jo.  
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R: Men vi har liksom inte förändrat vårat sätt att arbeta med budget. 

M: Nej, 

R: Det har vi inte gjort, inte mindre att vi nu har gjort tre stycken stadsdelsnämnder för att 

fördela pengar till istället för tio, så, så det är klart det har viss betydelse. 

M: Eh, hur påverkas resursfördelningen av budgeten eller? 

R: Hur den påverkas av budgeten, ja den påverkas ju eller hur menar du med egentligen 

med frågan där. 

M: Nej, alltså som vi har förstått det så är ju resursfördelningen en del av budgeten och 

hur budgeten blir ju olika från år till år men hur påverkas resursfördelningen utav det? 

Gör den det? 

R: Nej den påverkas, det beror på vad man säger hu, hur mycket pengar, hur pengar vill 

man satsas på just skolan hur mycket vill de sats på förskolan hur mycket vill man sats på 

äldreomsorgen. Så det, det är ju egentligen där man börjar ett budgetarbete så här vill, 

vill, ja nu vill vi, i år så vill vi satsa 50 miljoner mer på skolan och så och då får ju skol, 

skoldelen 50 miljoner kronor och då är det den man stoppar in i 

resursfördelningsmodellen som fördelar de här 50 miljonerna och nu då på tre stycken 

stadsdelsnämnder istället för tio så det är ju klart att den förändras lika mycket som alla 

verksamheter. För, för resursfördelningsmodellen är ju bara ett sätt att ge nämnden en 

summa pengar det är ju bara en mellanstation egentligen kommunfullmäktige kunde ju ha 

gett pengarna direkt till stadsdelsnämnden de kunde bett stadsdelsnämnden att komma 

men du nu lämnar ni en vanlig budget som alla andra nämnder gör eller ni får äska 

pengar då. Men, men vi har ju en sån modell just för att vi har ett o, samma verksamhet 

på olika ställen och det funkar inte riktigt och att ja att man ska ha olika då den som 

kommer in och liksom på något sätt skriker mest va får mest pengar. 

M: Nej. 

R: Det måste vara någon form av objektiv rättvisa genom att det är samma verksamhet 

och då ska man ha likartad alla ska va samma medborgare sedan får det skilja då på de 

förutsättningar som finns just de här sociala förutsättningarna måste ju liksom få skilja 

men inte sånt här allmänt tyckande.  

M: Nej. 

R: Så på så sätt ska den borga för någon form av rättvisa just den här objektiva rättvisan 

det är bara sådana här faktorer som inte man kan påverka som man får mer pengar av 

man kan inte påverka om folk har lägre utbildningsnivå och det bor fler invandrare i vissa 

områden. 

M: Nej. 

R: Kanske man möjligtvis kan men egentligen kan man inte det folk flyttar dit de vill och 

så liksom de kommer och går. 

M: De gör det ju, eh tycker du att budgetarbetet fungerar? 

R: I Borås? 

M: Ja. 

R: Ja. 

M: I sådana fall varför? 

R: Jaså (skrattar). 

M: (Skrattar) Annars är det bara att säga ja. 

R: Ja eller tvärtom varför det inte funkar, nej men jag vet inte det, nej men jag tror det 

funkar nog rätt, rätt så bra det, jag tycker inte vi lägger ner så mycket så jättemycket tid 
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på just budgetarbetet vi lägger ner väldigt mycket tid på att det ska finnas ekonomisk 

kontroll utan att man måste ha koll på läget hela tiden, då då är budgetarbetet inte sådär 

jättedramatiskt egentligen då. 

M: Nej 

R: För du kan ju som nämnd tänka så här att säger vi så här att ni har en verksamhet och 

händer det inget särskilt så får ni åtminstone en kompensation för den verksamheten ni 

har. Vi tänker räkna upp löner, vad vi tror att de kommer att bli och övriga kostnader vad 

vi tror att de blir då vet man ganska mycket om sin verksamhet. Sen kanske det händer 

lite på marginalen, kanske någon procent hit eller dit man kan inte lägga på men det är ju 

inget problem om politikerna lägger på lite pengar det är ju värre om de drar pengar. 

M: Ja. 

R: Så det är ju inte jättedramatiskt tycker vi i vår verksamhet om man har ekonomisk 

kontroll. Det är ju värre när man inte har det. Obalanser och det är ju jobbigt när man inte 

får ihop sin verksamhet och då blir ju budgetarbetet viktigare på nått sätt så egentligen 

kan man fortsätta jobba på bara i sin vanliga verksamhet. För egentligen händer det inte 

så jätte mycket. 

M: Nej. 

R: Inte på drift sidan i alla fall, investeringssidan kan ju hända lite mer, där kan det ju 

variera mycket mer från år till år. Där kan du ju bygga Borås Arena ena året och skolor 

andra året men den vanliga verksamheten den flyter ju på egentligen så ändå rätt så 

odramatiskt om det inte händer mycket då på skatteintäkt sidan som plötsligt 2008, 2009 

då konjunkturen bara dök ner. BNP minskade med 5 % det är ju klart, då hamnar vi i ett 

jättearbete vi måste snabbt gå in då och hitta liksom åtgärder och dra ner vår 

kostnadsmassa. Anpassa, vi måste se fram lite. Men är det hyfsat lugna år så är det inte så 

dramatiskt egentligen. Och sen har vi ganska bra disp, rätt bra disciplin här med våra 

politiker, ekonomin är ju viktig då. Budgetar ska hållas. Det underlättar också, 

nämnderna kommer inte in och begär högar med ris de vet att de inte att det ingen idé att 

komma in och göra de, man får ju inte det ändå. 

M: Nej. 

R: Så det är lite disciplin också man får liksom veta vad spelet går ut på lite. Om det var 

lite svar på din fråga? 

M: Ja, det var det. Hur påverkas budgeten av att man använder sig av samma 

resursfördelningsmodell som tidigare? 

R: Det är väl stabilitet tror jag. Man vet ungefär vad det handlar om. Faktiskt så de, det är 

väl bra egentligen att man behåller den på nått sätt och det kanske inte finns någon större 

anledning ändra den egentligen då. Om man tycker att de fundamenta är bra man får 

betalt per elev och sen får man, ja lite tillägg då va det finns sociala faktorer. Så det är 

nog bra att man håller den någorlunda stabil, nu kom nån in här. 

(Knackning på dörr, respondenten för ett samtal med personen) 

M: Ja då ska jag gå in lite på organisationsförändringen. 

R: Mhm. 

M: Idag består ju Borås utav tre stadsdelsnämnder från tidigare tio, varför har man valt att 

göra en sådan omorganisering utav Borås stad? 

R: Varför man har gått från tio till tre? De politiska motiven är att man vill uppnå en 

större likvärdighet och rättvisa mellan verksamheterna. Man upplevde att har du tio då är 

det för stor risk att det blir olika behandling av de olika, ja tio de var tio stycken är lite 
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svårhanterligt, det är inte alltid att man har rätt kompetens heller i verksamheten så är det 

helt enkelt. Det politiska motivet är  att det ska bli mer rättvisa och bättre service. Man 

samlar resurser man blir större och lite kraftfullare. 

M: Då var det svar på den frågan också. Jag vet inte vad jag ska fråga mer om det. Om 

man skulle jämföra hur mycket varje kommundelsnämnd fick innan och se till dom nu 

har slagit ihop dom till en stadsdelsnämnd, skulle det motsvara samma summa pengar? 

R: Ja egentligen gör ju de kan man säga för att  i alla fall i läge ett då så tog vi et, för de 

är ju det var ju hela kommundelnämnden som blev stadsdelsnämnd. Tre stycken eller fyra 

i ett fall då. Fyra, tre, tre så egentligen blev det ju ett ihopslag då så så sätt blev det ju lika 

mycket pengar. Hela kommundelssektorn fick ju lika mycket pengar. Vi tog ju samma 

summa pengar och stoppa in i den nya modellen. Fast det blev tre kakor istället för tio 

kakor. 

M: Ja. 

R: Det händer lite grann ändå när man kokar samman där då. 

M: Jo de gör det ju, den omorganiseringen som har genomförts hur har den påverkat 

arbetet med budgeten? Det var jag lite inne på innan. 

R: Ja de är klart blev ju då speciellt givetvis förra hösten när , när vi fick göra om, vi fick 

in budgeten i den gamla organisationen och göra om den till den nya organisationen så 

det påverkar ju. Det arbetet är ju ganska, ganska så mycket faktiskt men det var ju just i 

det skedet då. Sen påverkar det inte jättemycket, vi har ungefär samma modell för 

budgetering, vi har resursfördelningsmodell så nu när vi går in i 2012 års budget det gör 

vi ju ganska så snart då påminner ju det arbetet ganska mycket med hur det var tidigare. 

Men vi har tre stycken stadsdelsnämnder istället och det är ju klart att det påverkar lite 

grann de politiska ställningstagande eller diskussioner. När vi hade tio 

kommundelsnämnder så hade vi några som fick ganska mycket pengar och några som 

fick ganska lite, ni har säkert tittat på det, en del ytter kommundelar fick ju mycket 

mindre pengar, Brämhult och Norrby kommundelsnämnd för där finns mycket invandra 

täta områden och då får dom mer pengar. 

M: Mhm. 

R: Nu är ju dom inbakade i en stadsdelsnämnd, om du tar Norrby och Sandhult är ju i 

samma stadsdelsnämnd nu dom var ju i olika stadsdelsnämnder, kommundelsnämnder 

tidigare, dåd nu blir dom som inlämnade i samma stadsdelsnämnd så det kommer inte 

skilja lika mycket mellan stadsdelsnämnderna. 

M: Nej.  

R: Så nu får exempelvis den Väster för dom istället fördela pengar inom sig mellan 

Norrby och Sandhult. Det gjorde kommunstyrelsen förut i resursfördelningsmodellen och 

då är det kommunstyrelsen, som fick stå för den fördelningen och den skillnaden. Nu 

flyttas det fokus ut lite grann till stadsdelsnämnderna. Vi vet ju inte exakt hur dom 

fördelar pengarna mellan Norrby och Sandhult. 

M: Nej. 

R: Det är ju upp till dom. Dom kanske använder modellen på nått sätt men det är ju upp 

till dom. Tidigare var det mer låst då. För då var ju de kommunfullmäktige så 

resursfördelningsmodellen som fördelade pengarna till Norrby och Sandhult. Nu får 

stadsdelsnämnd Väster göra det jobbet. 

M: Mhm. 
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R: Så så sett har ju det förändrats lite grann, eller det är lite mer ansvar ute hos dom här 

stadsdelsnämnderna. Och så har de även blivit lite samordningsansvariga för vissa frågor, 

det kanske ni också känner till, Norr då har fått skolansvar just för att, då ska dom 

samordna de tre stadsdelsnämnderna i dom frågorna, Öster har fått äldreomsorg 

samordningsansvar och Väster familj och individomsorg. Så på så sett har vi gett dom lite 

mer, lite mer ansvar för att ha ett helhetsgrepp. Det har ju också vart en av den biten med 

omorganisationen att man, det har varit för splittrad verksamhet. Det var tio stycke 

skolnämnder, skolstyrelse, det kan bli svårt en enhetlighet i verksamheten. Nu har man 

bara tre och dessutom ger man en av dom ett ansvar att vara samordningsfunktion då vill. 

Det är ganska mycket i likvärdighets tänket.  

M: Mhm. 

R: Det ligger till grunden med att man har gjort så här. Kraftsamla.  

M: Dom förändringarna som har skett på budget arbetet och resursfördelningsmodellen är 

den strukturell eller innehållsmässig? 

R: Den är då strukturell då egentligen. För vi har ju egentligen inte gjort nånting i 

faktorer i modellen. 

M: Nej. 

R: Det är ju likartat. Vi har ju egentligen inte gjort nånting med modellen vi har bara 

klämt ihop lite gränser, geografiska gränser egentligen. Så det är väl strukturellt. Kanske 

det är. 

M: Ja. Hur länge har du arbete inom Borås stad? 

R: Sen 1998. 

M: Vad arbetade du med innan omorganiseringen? 

R: Innan omorganiseringen, då jobbade jag här också. 

M: Vad har du för utbildning? 

R: Jag har ekonomutbildning på högskolenivå.  

M: Får vi använda ditt namn i uppsatsen eller vill du vara anonym? 

R: Ne det är ok. 

M: My har du några frågor? 

My: Ja, ursäkta jag är lite hes men. 

R: Ja. 

My: Ditt arbete, vad gör en budgetchef? 

R: Ja vad gör en budgetchef de. 

My: För det är väl politikerna, ursäkta att jag avbröt, men det är väl politikerna som sätter 

budgeten eller hur går det till? 

R: Ja ne det är klart att politikerna bestämmer allting. Dom beslutar om alla budgetar, 

resursfördelningsmodellen och allting då men vi är ju deras hjälp. Att ta fram alla 

underlagen, det är ju det vi sysslar med. Vi bestämmer ju ingenting, inte formellt så är det 

alltid politikerna som beslutar vi bestämmer ingenting i budgeten egentligen. Men i 

praktiken så bestämmer säkert en hel del under ytan där. Men mitt jobb är att samordna 

och dela budgetprocessen. Och tillsammans med ekonomichefen mot och även mina 

övriga kolleger här på ekonomistyrningen jobbar mot politikerna att bedriva 

budgetarbetet. Råd ge dom ja mindre utredningar, uppdrag i samarbete med budgetarbetet 

får ju vi tar fram och vad kostar saker och ting. Och sen producerar vi ju själklart budget 

dokumentet också. 

M: Mhm. 
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R: Det ska ju göras, det ska ju någon göra (skratt). 

M: Ja. 

R: Och det skriver vi. Sen gör vi massa andra saker också men. 

My: Ne men det var väl det jag hade. 

M och My: Ja då får vi tacka oss. 

R: Ja hoppas att ni har fått ut det ni ville av intervjun. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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