
Typ av skada

Arbetsplats

Allvarligt tillbud

Anmälningsdatum
4 februari 2020, 12:32

BORÅS KOMMUN

OLOVSHOLMSGATAN 32
BORÅS
2120001561

OLOVSHOLMSGATAN

Var inträffade tillbudet?
Händelseplats
Via telefon

Borås

När inträffade tillbudet?
3 februari 2020, 00:00

Vad orsakade tillbudet?

En medarbetare (1) kontaktade en vårdnadshavare via telefon för att meddela att hens barn blivit avstängd 
från förskolan pga utebliven betalning av avgift. Vårdnadshavaren uppträdde aggressivt i telefon och 
medarbetare 1 avslutade samtalet. Rektor på aktuell förskola kontaktade sedan vårdnadshavaren via 
telefon och under det samtalet uttalades tydliga hot från vårdnadshavaren riktade mot såväl medarbetare 1 
samt rektor. 

Rektor anger att hens upplevelse är att vårdnadshavaren inte hade klart för sig ansvarsfördelningen mellan 
medarbetare 1 och rektor. Upplevelsen är att hotet är riktat mot rektor, men vårdnadshavaren använder 
medarbetare 1s namn. 

Rektor frågade vårdnadshavaren om hen kunde anse att den hen sa var ett hot, varpå vårdnadshavaren 
säger ja och får då också information om att detta kommer att polisanmälas.

Hot

Vad hände?

Anmälarens kontaktuppgifter
Helena Munthe Jiseborn
HR-chef
0768887920
helena.munthe.jiseborn@boras.se

Ett samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringkassan.

Sida 1 av  1Du har nu gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket.
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§ 6 Dnr KS 2019-00587 1.4.2.0 

Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 

(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 2, sid B 4) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Ungdomspolitiska program att gälla 
till och med 2023.              

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M),  Annette Nordström (M), Else-Marie Lindgren (KD), Nils-Åke 
Björklund (M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Per Månsson (M), 
Jolly Bou Rahal (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna 
Christensen (M) till förmån för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Eva Eriksson (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Maria Lindgren 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för Annette 
Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 520 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Ungdomspolitiska program att gälla 
till och med 2023.   

Sammanfattning av ärendet 

Det ungdomspolitiska programmet ska ange Borås Stads viljeriktning för det 
ungdomspolitiska arbetet och genomsyras av ungas inflytande och delaktighet. 
Det föreslagna ungdomspolitiska programmet för 2020-2023 har reviderats och 
utformats utifrån resultatet från Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017 
(Lupp). Programmets nya målgrupp är den nationella ungdomspolitikens mål-
grupp, unga mellan 13-25 år. Av de 18 inkomna remissvaren har 15 tillstyrkt 
förslaget och de är positiva till förslaget i sin helhet. De tre övriga remiss-
instanserna har avstått från att yttra sig. Flertalet remissinstanser betonar vikten 
av ungas inflytande och delaktighet i frågor som berör dem.           
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Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Ungdomspolitiska program  

2. Skrivelse till kommunfullmäktige 

3. Nämnder & bolags yttranden 

4. Remissammanställning 

5. Förändringar i det ungdomspolitiska programmet   

 

Yrkanden 

Anne-Marie Ekström (L), Anne Rapinoja (V), Malin Carlsson (S), Kjell 
Hjalmarsson (MP), Kerstin Hermansson (C) och Lennart Andreasson (V) yrkar 
bifall till Kommunstyrelsens förslag. 

 

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att Kommunfullmäktige 
beslutar: Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads Ungdomspolitiska 
program att gälla till och med 2023 med föreslagna ändringar enligt nedan. 

Sid 3 
Borås Stad ska: 

 Inkludera fler i våra verksamheter genom att ifrågasätta normer som 
kan utgöra hinder för att fullt ut ta del av fritidsaktiviteter och kulturliv. 

Sid 4 
Borås Stad ska: 

 Arbeta normkritiskt och för miljöer fria från våld som till exempel 
mobbning och diskriminering, för att alla barn och unga ska kunna må 
bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga, se bilaga. 
 
Magnus Sjödahl (KD), Lars-Gunnar Comén (M), Andreas Exner (SD), Ulrik 
Nilsson (M) och Kristian Silbvers (SD) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och 
Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
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Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Annette Carlson (M) och Niklas 
Arvidssons (KD) yrkande”. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista 1, nr 2. 
 
 



 Strategi

• Program

Plan

Policy
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Borås Stads

Ungdomspolitiska  
program



2 Borås Stad  |   Ungdomspolitiska program

Fastställt av: Kommunfullmäktige

Datum: 2020-01-23 

För uppföljning och revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 

Dnr: 2019-00587

Gäller för alla nämnder och bolag

Gäller till och med: 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Ungdomspolitiskt program
Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska ha 
goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Vision Borås 2025
Visionen Borås 2025 har som ett mål att vuxna tar ansvar för barn-och ungas uppväxt och lärande så 
att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla personer. Om barn och unga får 
sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i samhället.

Ungdomspolitiskt program
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsättningar för en kunskapsbaserad, 
sektorsövergripande och långsiktig ungdomspolitik i Borås Stad. Alla barn och unga ska få en bra 
start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas.

Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska genomsyras av 
ungas inflytande och delaktighet. Borås Stad ska arbeta med barn och unga utifrån ett helhetsperspektiv 
där flera variabler samspelar. Att se till sammanhangen som individen verkar i ger bättre förutsättningar 
att se både individen och helheten.

Det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla unga, oavsett psykiska, fysiska, intellektuella, ekonomiska 
och sociala förutsättningar. Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga ska följa FN:s 
konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Varje nämnd och bolag 
ansvarar för att efterleva konventionen.

Fritid och kulturliv
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga individer. Under fritiden skapas 
nya sociala kontakter och nätverk. En meningsfull fritid har flera positiva samband, bland annat för 
ungas psykiska hälsa men även för den sociala utvecklingen.

Borås Stad ska:
• Ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar till mångfald, 

kreativitet, engagemang och möjligheten för unga att utveckla sina egna idéer, genom att utgå 
från ungas faktiska behov. 

• Inkludera fler i våra verksamheter genom att ifrågasätta normer som kan utgöra hinder för att 
fullt ut ta del av fritidsaktiviteter och kulturliv.

• Säkerställa att information om olika aktiviteter finns tillgängligt i de kanaler unga använder.

• Uppmuntra ungas egna idéer och göra dem delaktiga i våra verksamheter.
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Hälsa och trygghet
Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. Psykisk ohälsa har starka 
samband med hur man lyckas i skolan och på arbetsmarknaden, med känslor av utanförskap och att 
vara mindre värd. Känslan av trygghet påverkar också hur vi mår; otrygghet går hand i hand med att 
vi ofta skattar vår hälsa lägre och tvärtom.

Borås Stad ska:
• Arbeta normkritiskt och för miljöer fria från våld som till exempel mobbning och 

diskriminering, för att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt 
känna sig trygga.

• Hantera och förebygga otrygga situationer genom en fördjupad kunskap hos unga och personal 
om hur olika diskrimineringsgrunder tar sig i uttryck.

• Tidigt upptäcka vilket behov av stöd som finns och erbjuda tidiga insatser i olika former, med 
hjälp av kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan.

Delaktighet och inflytande
Barn och unga som känner sig delaktiga utvecklar sin förmåga att uttrycka sig, samarbeta och tar 
ansvar för sitt eget liv och samhället. De skattar ofta sin hälsa högre, får lättare att hantera motgångar 
och kan utvecklas mer positivt. Delaktighet och inflytande är en rättighet för barn och unga och 
framförallt en resurs i ett demokratiskt samhälle.

Borås Stad ska:
• Ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga, för det krävs en god 

kunskap om barns och ungas rättigheter hos både medarbetare och de unga själva.

• Stödja ungas egen organisering och initiativkraft och vara lyhörda för vilket stöd som behövs 
och efterfrågas.

• Tillsammans med unga, skapa och säkerställa de strukturer som krävs för att de ska kunna 
delta och påverka i hela den politiska beslutsprocessen, från initiativ till uppföljning. Det ökar 
förståelse för den demokratiska processen.

Utbildning och arbete
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. Brist på 
utbildning eller sysselsättning kan leda till utanförskap. Framgång i skolan bygger bland annat på ett 
tydligt pedagogiskt ledarskap, goda relationer mellan lärare och elev samt att lärandemiljön i skolan 
är trygg och stödjande för eleverna.

Borås Stad ska:
• Ge unga möjlighet att utvecklas och arbeta i demokratiska former för att skapa förutsättningar 

och stödja unga in i vuxenvärlden.

• Arbeta för att minska skillnaden mellan upplevt och önskat inflytande samt motverka våld och 
otrygghet i skolan.

• Uppmuntra ungas entreprenörskap och innovationskraft och skapa goda förutsättningar för 
framtiden. Genom praktik-, lärlings- och feriearbete får unga pröva sina kunskaper och i 
förlängningen kan det ge en vägledning till framtida yrkesval.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2023 föreslå Kommunfullmäktige ett reviderat program. 
Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera en handlingsplan till detta program. 
Handlingsplaner för 2019-2021 finns på respektive nämnd utifrån det senaste resultatet i LUPP – 
Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017.



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se
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§ 10 Dnr KS 2019-00280 1.1.1.1 

Svar på motion av Ida Legnemark (V): Den första 
jämställda generationen 
(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 6, sid B 256) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen är besvarad.           

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 526 
Motionen är besvarad.     

Sammanfattning av ärendet 
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-21 
lämnat in förslaget att Borås Stad ska verka för att den generation som föds nu 
ska bli den första jämställda generationen. Motionären menar att det ställer krav 
på Borås Stad att redan i förskolan möta alla barn utan könsspecifika 
förväntningar och att stadens verksamheter, däribland förskolorna, har ett 
normkritiskt förhållningssätt. Motionären föreslår att: 

Förskolenämnden tar fram en plan för fortbildning om jämställdhet och 
normkritik för medarbetare på samtliga förskolor i Borås Stad. 

Jämställdhetsarbetet följs i Förskolenämndens systematiska kvalitetsarbete. 

Motionen har skickats på remiss till Förskolenämnden som föreslår att 
motionen avslås då Förskoleförvaltningen arbetat fram en Plattform för 
värdegrund som har ett långsiktigt perspektiv. Implementeringen av 
plattformen sker genom föreläsningar, workshops samt handledning och 
modellering, vilket även innefattar arbetet med jämställdhet och normkritik. 
Arbetet med Aktiva åtgärder är numera en del av förskolans systematiska 
kvalitetsarbete och som kräver att pedagoger regelbundet agerar och reflekterar 
normkritiskt och normkreativt i sitt arbete.  

Beslutsunderlag 
1. Motion Den första jämställda generationen, 2019-03-21 

2. Förskolenämndens yttrande, 2019-09-23 

3. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-11-25  

 

 

Yrkanden 
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Ida Legnemark (V) och Anna Svalander (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
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§ 7 Dnr FOFN 2019-00210 3.7.1.2 

Områdesutveckling för jämlik hälsa 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner det strategiska arbetet med 
områdesutveckling för jämlik hälsa på Hässleholmen, Norrby och Sjöbo.         

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med områdesutveckling för jämlik hälsa är att skapa en överblick och få 
en samlad bild av det lokala folkhälsoarbetet på Hässleholmen, Norrby och 
Sjöbo. Målet för folkhälsoarbete är att minska skillnader i hälsa och främja en 
god och jämlik hälsa. Hälsan är ojämnt fördelad i Borås och förutsättningarna 
på de tre prioriterade områdena är sämre än på andra områden i staden. 
 
Områdesutveckling för jämlik hälsa beskriver 

 områdenas förutsättningar  

 pågående folkhälsoarbete  

 hur arbetet avses att bedrivas framåt               

Beslutsunderlag 

1. Fokus Hässleholmen – områdesutveckling för jämlik hälsa, 2020-01-09 

2. Fokus Norrby – områdesutveckling för jämlik hälsa, 2020-01-09 

3. Fokus Sjöbo – områdesutveckling för jämlik hälsa, 2020-01-22                

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-02-03.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Annette Nordström (M) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-02-04. 
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Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 



 
 

 
 

Redovisning av uppdrag från 
Kommunfullmäktige och 
Förskolenämnden januari 2020 
Förskolenämnden 
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2 Uppdrag från Kommunfullmäktige och Förskolenämnden .................... 3 
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2.2 Förskolenämnden ................................................................................................... 3 
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1  Inledning 
Varje månad i samband med nämndens månadsrapport redovisas status för de uppdrag som getts av 
Kommunfullmäktige och Förskolenämnden. Uppdragsredovisning per januari, april, augusti och 
december redovisas som anmälningsärenden till nämnden, övriga månader biläggs redovisningen till 
nämndens månadsrapport. 

2 Uppdrag från Kommunfullmäktige och 
Förskolenämnden 

2.1 Kommunfullmäktige 

Datum Uppdrag Status 

2019-11-29 Förskolenämnden uppdras att 
tillsammans med Arbetslivsnämnden se 
till att samhällsintroduktion erbjuds på alla 
familjecentraler. 

Ej påbörjad 

2.2 Förskolenämnden 

Datum Uppdrag Status 

2019-04-16 Utreda möjligheten att ta över kost, 
lokalvård och vaktmästeri till 
Förskoleförvaltningen. (Initiativärende) 

Utredning pågår. 

2020-01-30 Förskolenämnden ska under våren 2020 
utreda om behov av ny förskola kommer 
att finnas på Hestra, Serenadgatan före år 
2024. 

Ej påbörjad 

Slutförda uppdrag 

 Ingenting att rapportera.  
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§ 31 Dnr KS 2019-00619 1.2.3.2 

Intern kontrollplan 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Att godkänna inkomna handlingar gällande Riskanalys och Intern kontrollplan 
2020.  

Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att varje nämnd följer 
anvisningarna för den interna kontrollen och uppmanar därför nämnderna: 
att respektera den beslutade tidplanen för inlämning av plan och riskanalys. 
att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.  
 
Protokollsanteckning 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas 
planer 2020 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som har 
det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna 
har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive 
verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska 
dokumenteras och antas av nämnden. Resultatet från uppföljningen av den 
interna kontrollen inom nämnden skall därefter rapporteras till Kommun-
styrelsen i samband med årsredovisningen.  

 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 
syftar bland annat till att: 

• säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. 

• säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut. 

• minimera risker, säkra system och rutiner. 

• trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 

• säkra en rättvisande redovisning. 

• skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 

 

 

Utvärdering av riskanalys och plan 2020  
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Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 
budget redovisa riskanalys och plan för innevarande år till Kommunstyrelsen. 
Detta för att riskanalysen ska kunna vara en del i arbetet med 
verksamhetsplaneringen. Nämnderna har redovisat riskanalys och plan för 
2020. Dock redovisade några nämnder efter det att budgeten lämnats in.  
 
Vidare säger också reglerna för intern kontroll att nämndernas redovisning ska 
ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar, vilket från och med 2015 är 
Stratsys. Alla nämnder har använt Stratsys för redovisning. Några nämnder har 
missat att det är den låsta rapporten i Stratsys som ska nämnd behandlas. Det 
ska heller inte vara någon skillnad mellan den rapport som diarieförs och den 
låsta rapporten i Stratsys. Nämnderna uppmanas att beakta detta när 
uppföljning för 2019 redovisas.  
 
Det finns en variation bland nämnderna kring vilka risknivåer som redovisas i 
planen. Risker som har en låg riskbild, det vill säga låg sannolikhet att de 
inträffar och liten konsekvens om de skulle inträffa, bör inte tas med i 
internkontrollplanen. Några nämnder har redovisat risker med stor sannolikhet 
och allvarliga konsekvenser, en riskbild på 9 eller högre. Dessa risker ska 
åtgärdas för att minska sannolikheten och/eller minska konsekvensen av 
händelsen.  
 
I de flesta nämnderna har de förtroendevalda deltagit i arbetet med riskanalys 
för 2020. Kommunstyrelsen vill uppmana att nämnderna, det vill säga de 
förtroendevalda, fortsätter göra särskilda risk- och väsentlighetsanalyser i egen 
regi som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram. 
 
I vissa fall är kontrollmoment och kontrollmetoder vagt formulerade vilket 
kommer att försvåra uppföljningen. Därför uppmanar kommunstyrelsen 
nämnderna att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder. 
 

Beslutsunderlag 
1. Skrivelse 
2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-26 
 
 



Borås Stad 
2020-01-20 

E6 Intern kontrollplan 2020 
Protokollsanteckning 

 

 

Protokollsanteckning 

 

Sverigedemokraterna noterar att i förslaget till beslut så uppmanar Kommunstyrelsen 

att nämnderna ska respektera den beslutade tidplanen för inlämning av plan- och 

riskanalys, samt att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder. 

 

Vi vill anmärka att representanterna samt de programansvariga för de styrande i Borås 

Stad samt i Kommunstyrelsen/Borås Stadshus AB även ska följa dessa uppmaningar, 

då det annars kan uppfattas som hycklande. Sverigedemokraterna står till förfogande 

att leda arbetet om det uppfattas överväldigande. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 
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§ 295 Dnr KS 2019-00517 1.4.2.0 

Beredningen för medborgardialog under 
Kommunfullmäktige utvecklas  

(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 193, sid B 3465) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Beredningen tar över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla 
demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker. 

 Kommunfullmäktiges beredning för Medborgarinflytande ska utifrån 
boråsarnas synvinkel bevaka områdena: 

o Demokrati 

o Mänskliga rättigheter  

o Rättssäkerhet  

o Offentlighet 

Beredningen föreslår ett namnbyte från Beredningen för medborgardialog till 
Beredningen för medborgarinflytande 

Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 

Ärende 12 och 13 från KF 2019-09-26 anses behandlade i och med de lämnade 
förslagen  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 523 

Beredningen för medborgardialog föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Beredningen tar över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla 
demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker. 

Kommunfullmäktiges beredning för Medborgarinflytande ska utifrån 
boråsarnas synvinkel bevaka områdena: 

o Demokrati 

o Mänskliga rättigheter  

o Rättssäkerhet  

o Offentlighet 
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Beredningen föreslår ett namnbyte från Beredningen för medborgardialog till 
Beredningen för medborgarinflytande 

Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med 
ytterligare en uppgift; att främja arbetet med mänskliga rättigheter 

Ärende 12 och 13 från KF 2019-09-26 anses behandlade i och med de lämnade 
förslagen.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2013-09-19 beslutet att inrätta en beredning för 
medborgardialog under fullmäktige. Kommunfullmäktiges presidium finns 
representerat i gruppen och leder arbetet. Därutöver finns en representant från 
varje parti i Kommunfullmäktige med i beredningen. 

Beredningsgruppen har diskuterat möjligheten att vidareutveckla 
demokratifrågorna och öka dialogen mellan invånare och politiker.  

Beröringspunkter finns med Kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens arbete med mänskliga rättigheter (MR) samt ta 
fram ett förslag för Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter. Kartläggningen visar att ett av utvecklingsområdena är att samordna 
MR-arbetet i kommunen. Ett utökat uppdrag för beredningsgruppen skulle 
kunna innebära att bevaka samt stärka och utveckla stadens arbete inom 
områdena demokrati, mänskliga rättigheter, rättssäkerhet och offentlighet.   

Kommunstyrelsen ger som tidigare administrativt stöd till beredningens arbete.       

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-12-09 
2. Svar på yttrande över remiss till kommunfullmäktiges beredning för 
medborgardialog diarienr 2018-00301 och 2019-00517 
3. Bilaga, Kommunfullmäktige yrkande ärende 12 och 13 
4. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 203 Beredningen för 
medborgardialog under Kommunfullmäktige utvecklas.  
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Yrkanden 

Ulrik Nilsson (M) och Anne-Marie Ekström (L) yrkar bifall till beredningen för 
medborgardialog samt Kommunstyrelsens förslag. 
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§ 294 Dnr KS 2018-00301 1.1.2.25 

Uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens 
nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt ta 
fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att 
stärka mänskliga rättigheter 

(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, nr 192, sid B 3412)  
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Beredningen tar över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla 
demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker. 

Kommunfullmäktiges beredning för Medborgarinflytande ska utifrån 
boråsarnas synvinkel bevaka områdena: 

o Demokrati 

o Mänskliga rättigheter  

o Rättssäkerhet  

o Offentlighet 

Beredningen föreslår ett namnbyte från Beredningen för medborgardialog till 
Beredningen för medborgarinflytande 

Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 

Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med 
ytterligare en uppgift; att främja arbetet med mänskliga rättigheter 

Ärende 12 och 13 från KF 2019-09-26 anses behandlade i och med de lämnade 
förslagen.        

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 522 

Beredningen för medborgardialog föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Beredningen tar över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla 
demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker. 

Kommunfullmäktiges beredning för Medborgarinflytande ska utifrån 
boråsarnas synvinkel bevaka områdena: 

o Demokrati 

o Mänskliga rättigheter  

o Rättssäkerhet  

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(3) 

Sammanträdesdatum 

2019-12-19 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

o Offentlighet 

Beredningen föreslår ett namnbyte från Beredningen för medborgardialog till 
Beredningen för medborgarinflytande 

Uppdraget ger rätt till ersättning för deltagande i förrättning enligt § 9 i 
”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda”. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med 
ytterligare en uppgift; att främja arbetet med mänskliga rättigheter 

Ärende 12 och 13 från KF 2019-09-26 anses behandlade i och med de lämnade 
förslagen.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har gett Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt 
ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter. Syftet med kartläggningen är att dels synliggöra det arbete som 
Borås Stads verksamheter redan gör dels lämna förslag på hur arbetet med 
mänskliga rättigheter kan stärkas och utvecklas.  

Arbetet med kartläggning, analys/tolkning och förslag har skett i en gemensam 
arbetsgrupp med representanter för förvaltningarna. Arbetsgruppen har 
utformat enkäten om förvaltningarnas arbete med mänskliga rättigheter som 
förvaltningscheferna besvarat. Enkäten är en del i underlaget för de förslag som 
redovisas tillsammans med kontakter och dokumentation från andra 
kommuner, organisationer och Sveriges kommuner och landsting. 

Rapportens förslag till fortsatt arbete innehåller 6 konkreta förslag som snabbt 
kan stärka arbetet mänskliga rättigheter. Förslagen berör följande områden; 

• Det politiska ansvaret att leda och samordna  

• Styrdokumentens innehåll och koppling till mänskliga rättigheter 

• Kompetenshöjande insatser avseende bl.a. rättighetsbaserat 
arbetssätt  

• Utveckling av planerings- och uppföljningsunderlag, nyckeltal för 
ledning och styrning, bl.a. Välfärdsbokslutet m.fl. dokument och 
underlag 
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• Använda befintlig organisation Säker och trygg kommun för ett 
förvaltningsgemensamt nätverk som resurs för arbete med 
mänskliga rättigheter  

• Resurspersoner för arbete med mänskliga rättigheter på 
Stadsledningskansliet och övriga förvaltningar samt stöd till 
nämnder, styrelser, förvaltningar och medarbetare  

 

Kommunstyrelsen kommer att arbete vidare med ovanstående föreslagna 
områden för att främja arbetet med mänskliga rättigheter.           

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 
2. Rapport Mänskliga rättigheter, 2019-01-31 
3. Svar på yttrande över remiss till kommunfullmäktiges beredning för 
medborgardialog diarienr 2018-00301 och 2019-00517 
4. Bilaga, Kommunfullmäktige yrkande ärende 12 och 13 
5. Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-26  § 202 Uppdrag att genomföra en 
kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt 
ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga 
rättigheter.  

 

Yrkanden 

Ulrik Nilsson (M) och Anne-Marie Ekström (L) yrkar bifall till beredningen för 
medborgardialog samt Kommunstyrelsens förslag. 
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