PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2018-03-22

§ 58
Dnr 2017-00427 100
Svar på motion av Ida Legnemark (V); Mänskliga rättigheter är en
kommunal angelägenhet - gör Borås till MR-stad
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 35, sid B 674)
Ida Legnemark (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-05-18 lämnat
in rubricerad motion. I motionen föreslås att Borås Stad inleder ett arbete utifrån
den plattform som Sveriges kommuner och landsting antagit för att bli en MRkommun.
Motionen har skickats på remiss till fjorton nämnder samt Ungdomsrådet. Tretton
nämnder har lämnat yttrande. Elva nämnder tillstyrker, Servicenämnden avstår från
yttrande och Samhällsbyggnadsnämnden avstyrker motionen. Ungdomsrådet
tillstyrker motionen.
Det finns ett antal motioner inom området mänskliga rättigheter som är under
beredning. Kommunstyrelsen anser att det finns ett behov av att kartlägga allt gott
arbete som bedrivs inom mänskliga rättigheter samt att ta fram ett förslag på Borås
Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheterna.
I detta arbete får förslagen i motionerna beaktas.
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-19, § 91
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
Kommunstyrelsen får ett 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.
Kommunfullmäktige
Ida Legnemark (V) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
Kommunstyrelsen får ett 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.
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Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 5 april 2018,
kl 14.00
Per-Olof Höög (S)
Ulrik Nilsson (M)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Gun-Britt Persson (S)
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§ 44
Dnr 2017-00683 105
Kommunikationspolicy
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 21, sid B 568)
Borås Stads kommunikationspolicy löper ut vid årsskiftet 2017/2018, enligt
Kommunfullmäktiges beslut om löpande revidering av styrdokumenten.
Den här uppdaterade kommunikationspolicyn bygger liksom den nuvarande på
synen att Borås Stad är en öppen organisation och att vår kommunikation ska
präglas av öppenhet och tydlighet. Även i denna nya version framgår att den som
har ansvar för en verksamhet också har ansvar för kommunikationen.
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-05, § 57
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Fastställa kommunikationspolicy för Borås Stad att gälla för alla nämnder,
förvaltningar och bolag.
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar:
Fastställa kommunikationspolicy för Borås Stad att gälla för alla nämnder, förvaltningar och
bolag.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 5 april 2018,
kl 14.00
Per-Olof Höög (S)
Ulrik Nilsson (M)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Gun-Britt Persson (S)

Strategi
Program
Plan
• Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Kommunikationspolicy

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

Fastställt av: Kommunfullmäktige 16 januari 2014, reviderad 23 mars 2018
Gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller till och med: 2021
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Kommunikationspolicy
Denna kommunikationspolicy gäller för Borås Stads förvaltningar och bolag.
Borås Stad är en öppen organisation som arbetar på uppdrag av kommuninvånarna.
Vår kommunikationspolicy tydliggör hur kommunikation ska användas för att nå de
mål som Kommunfullmäktige och andra politiska organ beslutar.
God kommunikation skapar kunskap och delaktighet hos Borås Stads invånare och med
dem som verkar i kommunen, och är avgörande för att alla ska kunna utöva inflytande, ta
tillvara sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. God kommunikation gör kommunens
mål och beslut tydliga och förankrar dem hos invånarna. Den skapar förutsättningar för
dialog, och är därmed en kärnfråga för demokratin.
Vår information ska vara korrekt, ärlig och snabb. Den ska präglas av öppenhet och
tydlighet och vara anpassad efter den aktuella målgruppens förutsättningar. Den ska
också spegla och bidra till mångfald.
I vår strävan efter en bred kommunikation ska vi göra vårt bästa för att möta målgrupperna
i de sammanhang där de befinner sig – såväl fysiska som digitala.
Kommunikationen ska stärka medarbetarnas kunskap och delaktighet. Kommunens
medarbetare har ett eget ansvar för att söka och ta till sig information av betydelse för
det egna arbetet och för kommunens verksamhet. Chefer i organisationen har ett särskilt
ansvar för att ge kunskap och skapa förutsättningar för dialog och kommunikation.
Välinformerade och kunniga medarbetare i möten med kommuninvånarna är utomordentligt
viktiga för Borås Stads kommunikation.
Även kommunikation i form av marknadsföring från kommunen och dess bolag ska
genomföras i kommunikationspolicyns anda.
Den som har ansvar för en verksamhet ansvarar även för kommunikationen.
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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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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-09
Instans

Kommunstyrelsen
§ 173

Dnr KS 2018-00092 1.4.2.1

Anmälningsärende Redovisning av Borås Stads
inkomna synpunkter 2017
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Under 2017 har Staden börjat använda ett nytt system (Infracontrol) för
synpunktshantering. Ovana och okunskap om det nya systemet har gjort att
handläggningen inledningsvis i vissa fall ej har hanterats helt enligt rutin. Fel
som upptäckts har dock åtgärdats och medarbetare har utbildats så att
hanteringen av ärenden i framtiden ska ske på rätt sätt.
Antalet inkomna synpunkter under 2017 jämfört med tidigare år har ökat
markant, från 559 år 2016 till 1069 år 2017. Vad som bidragit till att så många
fler lämnat sina synpunkter via webben tror vi är flytten till det nya systemet.
Många upptäcker nu också då de gör en felanmälan funktionen Synpunkter och
passar på att lämna även sin synpunkt denna vägen. Dessutom finns synpunktshanteringen som app vilket förenklar för engagerade boråsare att göra sin röst
hörd.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse, Redovisning av Stadsledningskansliets synpunkter januari –
december 2017.
2. Beslutsförslag, Redovisning av Stadsledningskansliets synpunkter januari –
december 2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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Datum

Instans

2018-04-09

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00092 1.4.2.1

Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2017
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet läggs till handlingarna.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Under 2017 har Staden börjat använda ett nytt system (Infracontrol) för
synpunktshantering. Ovana och okunskap om det nya systemet har gjort att
handläggningen inledningsvis i vissa fall ej har hanterats helt enligt rutin. Fel
som upptäckts har dock åtgärdats och medarbetare har utbildats så att
hanteringen av ärenden i framtiden ska ske på rätt sätt.
Antalet inkomna synpunkter under 2017 jämfört med tidigare år har ökat
markant, från 559 år 2016 till 1069 år 2017. Vad som bidragit till att så många
fler lämnat sina synpunkter via webben tror vi är flytten till det nya systemet.
Många upptäcker nu också då de gör en felanmälan funktionen Synpunkter och
passar på att lämna även sin synpunkt denna vägen. Dessutom finns
synpunktshanteringen som app vilket förenklar för engagerade boråsare att göra
sin röst hörd.
Ärendet i sin helhet
Inledning
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt
synpunktshanteringssystem. Detta för att kunna erbjuda en väg in för våra
medborgare, brukare och kunder.
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år
redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa
upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.
I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och
avslutade synpunkter för perioden 1 januari till 31 december 2017, samt
fördelning över verksamhetsområden och kriterier.
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som
synpunkterna resulterat i.
Under 2017 har Staden börjat använda ett nytt system (Selfpoint) för
synpunktshantering. Ovana och okunskap om det nya systemet har gjort att
handläggningen inledningsvis i vissa fall ej har hanterats helt enligt rutin. Fel
som upptäckts har dock åtgärdats och medarbetare har utbildats så att
hanteringen av ärenden i framtiden ska ske på rätt sätt.
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Antalet inkomna synpunkter under 2017 jämfört med tidigare år har ökat
markant, från 559 år 2016 till 1069 år 2017. Vad som bidragit till att så många
fler lämnat sina synpunkter via webben tror vi är flytten till det nya systemet.
Många upptäcker nu också då de gör en felanmälan funktionen Synpunkter och
passar på att lämna även sin synpunkt denna vägen. Dessutom finns
synpunktshanteringen som app vilket förenklar för engagerade boråsare att göra
sin röst hörd.

Antal inkomna synpunkter Januari – December 2017
Verksamhetsområde

Antal

Vanligaste verksamhetsspecifika
synpunkten

Kommunstyrelsen

36

Kollektivtrafik

Lokalförsöningsnämnden

23

Brist i markskötsel

Samhällsbyggnadsnämnden

6

Klagomål på handläggning/Fråga om
avgifter

Servicenämnden

5

snöröjning och uppsagda markskötselavtal

Tekniska nämnden

560

Miljö- och
konsumentnämnden

4

Frågor om gång- och cykelvägar
Klagomål miljötillsyn

Fritids- och
folkhälsonämnden

48

Trasig belysning vid motionsspår och
badplatser

Kulturnämnden

25

Klagomål på tjänster, bland annat
öppettider, hemsida och service

Förskolenämnden

30

Synpunkterna handlade till största del om
klagomål på lokaler och utemiljö.

Grundskolenämnden

46

Klagomål - Tjänst olika skolenheter

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

7

Värdegrund

Individ- och
familjeomsorgsnämnden

27

Synpunkter/klagomål på ärendets hantering
och bemötande

Arbetslivsnämnden

13

Tjänst

Sociala omsorgsnämnden

47

Ej utförda insatser och bristande trygghet
(privatutförare boende)

Vård- och äldrenämnden

192

Totalt för förvaltningen

1069

Fördelning kommungemensamma kriterier
Fördelning kommungemensamma kriterier
Beröm
2017

Fråga
2107

Förslag
2017

Klagomål
2017

Utfall
2017

Bemötande

11

2

1

40

54

Fysisk miljö

11

95

143

363

612

Information

0

23

12

48

83

Tjänster

8

38

18

157

221

Verksamhetsmått

Sida

Borås Stad

3(11)

Verksamhetsmått

Beröm
2017

Fråga
2107

Förslag
2017

Klagomål
2017

Utfall
2017

30

158

174

608

970

Totalt

Ständiga förbättringar
Kommunstyrelsen
Majoriteten av synpunkter har rört sig om var man hittar information eller
önskemål av olika slag. Frågor har besvarats och vid behov har
informationsmaterial förmedlats. Önskemål om ändringar på webben och etjänster har i de flesta fall uppfyllts direkt, genom uppdateringar och eller
korrigeringar. Detta har lett till att vi fått en bättre förståelse för medborgarnas
behov och därmed bättre kunna anpassa vår information och digitala service
efter den.
Lokalförsörjningsnämnden
Synpunkterna, tillsammans med övriga avvikelserapporter, kommer att
analyseras vid Ledningens genomgång i februari. Vid behov kommer en
åtgärdsplan att tas fram.
Samhällsbyggnadsnämnden
Antalet inkomna synpunkter är för lågt för att förvaltningen ska kunna
analysera och dra några slutsatser kring förbättringsområden och förändrat
arbetssätt. Alla tjänster under verksamhet är under ständig utveckling och
förbättring.
Tekniska förvaltningen arbetar med ständiga förbättringar och varje
avdelning/enhet ansvarar för att analyser och utvärdera inkomna synpunkter
samt identifiera eventuella utvecklingsområden.
Persontransportavdelningen har inte varit med fullt ut. Nya kategorier för
avdelningens verksamheter har under hösten 2017 lagts till och personalen har
fått utbildning i synpunktshanteringssystemet. Från och med 1 jan. 2018 ska alla
förvaltningens verksamheter vara med inkl. Persontransportavdelningen.
Nedan redovisas några exempel på synpunkter som resulterade i förbättring:


Önskemål om belysning stolpe i korsningen Grändgatan-Kyrkvägen.
Synpunkten gjorde om till arbetsorder och korsningen blev belyst.
Synpunktslämnaren skickade tackmail och bild på den nya belysningen.



En boende i Asklanda ville att vi tog bort nattsläckningen. Synpunkten
gjordes om till arbetsorder och 2 av 3 stolpar släcktes ner i ett område.



Flera personer har hört av sig från Dalsjöfors med önskemål om ny
lekplats. Svar till berörda med karta över befintliga lekplatser samt
förklaring med avståndsbedömning till omkringliggande lekplatser.
Synpunkterna sparas inför kommande års planeringar.



Många synpunkter angående önskemål om att ta bort träd. Genom
synpunktshanteringsprogrammet upplevs en förbättrad funktionalitet
inför kommande större röjningsinsatser jämfört med tidigare.

De inkomna synpunkterna har diskuterats på respektive avdelning och där så
varit möjligt beaktats för framtiden.

Sida

Borås Stad

4(11)

Till Textilmuseet har det inkommit två utställningsförslag. I ena fallet att visa
gamla boråsbilder. Handläggarens svar är att i dagsläget finns det inget utrymme
att göra extrautställning utöver det som redan görs. I det andra fallet hade
föreslagen utställning redan blivit bokad och inte möjlig att ta emot.
Borås Konstmuseum får beröm för kulturen i Borås Stad, samt att Textilmuseet
får beröm för fina, intressanta och välgjorda utställningar och arrangemang.
Synpunktslämnarna vill inte ha svar.
När det gäller klagomål på tjänster avser den bland annat nedläggning av
Rockborgen. Synpunktslämnaren vill inte ha svar. Önskemål om lördagsöppet,
och helst till klockan 19.00 på vardagar på Byttorps bibliotek, har
synpunktslämnaren fått till svar att de minskade öppettiderna förklaras med det
aktuella budgetläget. Angående klagomål på att bibliotekets hemsida återigen
ändrats har synpunktslämnaren fått till svar att leverantören av webbplatsen
kontinuerligt arbetar med förbättringar för att få tillgång till bibliotekets utbud
av tjänster och medier. Ett klagomål har tagits emot där synpunktslämnaren
frågade efter ett kladdpapper och blev hänvisad till att ta ur papperskorgen
(återvinningen). Synpunktslämnaren vill inte ha svar.
I samband med Billgrenutställningen på Borås Konstmuseum inkom förslag om
att öka besökssiffrorna genom att bland annat dela ut fribiljetter, införa QR-kod
eller ta med en vän gratis. Handläggaren lämnar svar om att i slutet av
utställningsperioden genomfördes en del av de inkomna förslagen.
Synpunkter (åsikter) har inkommit föranlett av en händelse på Kristinebergs
bibliotek. Åsikterna har uppkommit i samband med reaktioner på att Astrid
Lindgrens klassiker "Pippi i Söderhavet" lästes upp för en grupp barn.
Synpunktslämnarna vill inte ha svar.
En synpunktslämnare vill att Kristinebergs bibliotek ska finnas kvar och inte
rivas. Synpunktslämnaren vill inte ha svar.
Förslag om att skyndsamt ordna en lösning för de band som repeterar på
Rockborgen, införa en fond eller att ge bidrag till ungdomar som vill arrangera
musik i stan samt att sänka de dokumenterings- och redovisningskrav som
finns. Synpunktslämnaren vill inte ha svar.
En synpunktslämnare klagar över hur affischering görs på stadens "pelare". Det
är dålig stil att sätta upp nya affischer över arrangemang som ännu inte ägt rum.
Synpunktslämnaren vill inte ha svar.
Synpunkt om klagomål har inkommit i samband med utställningen In
Situ//GIBCA extended där konstverket på Kulturhusets fasad med tillhörande
morseljud är för hög och stör nattsömnen för närboende. Synpunktslämnaren
har fått till svar att ljudnivån ska sänkas.
Uppsatta strålkastare mot Alfred Nobels väggmålning på Sandwalls plats
bländar och lyser rätt in i boendes vardagsrum. Handläggaren har tagit kontakt
med Servicekontoret, Tekniska förvaltningen och fastighetsägaren för
omedelbar åtgärd.
En synpunktslämnare tycker att en målning på Norrby är dålig och ful.
Handläggaren lämnar svar om att meningarna allt som oftast går isär gällande
konstverk. Det är närmast omöjligt att ta fram konst som uppskattas av precis
alla.
En synpunktslämnare vill att konst ska vara tillgänglig på nätet så allmänheten
kan se var den är placerad. Synpunktslämnaren framför även att kommunen har
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en dålig telefonpolicy, vilket gäller chefer i allmänhet i Borås Stad.
Synpunktslämnaren vill inte ha svar.
Under 2017 har trettio synpunkter inkommit till förvaltningen via
synpunktshanteringssystemet. Antalet synpunkter har således ökat under andra
halvåret då det under första halvåret endast inkom fyra synpunkter. En
anledning till denna ökning bör vara att synpunkter som tidigare endast lämnats
till förskolan, nu i större utsträckning anmäls till huvudmannen. Detta är i sig en
effekt av att systemet gjorts mer känt för stadens medborgare och kunder.
I utredningsarbetet med anledning av inkomna anmälningar från
Skolinspektionen, har det dock visat sig att information om anmäld händelse
eller händelser inte kommit huvudmannen till känna innan anmälningen har
gjorts. Med anledning av detta behöver Förskoleförvaltningen fortsätta att
aktivt arbeta med att informera allmänheten om möjligheten att lämna in
synpunkter via synpunktshanteringssystemet. Ett led i detta är att alla
medarbetare behöver känna till hur inkomna synpunkter skall hanteras, vilket
respektive chef behöver säkerställa. Det är viktigt att i ett tidigt skede få
möjlighet att bemöta och åtgärda eventuella brister i verksamheten. Inkomna
synpunkter är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i
förvaltningen.
Under hösten inkom en synpunkt gällande önskemål om förbättrad information
om de öppna förskolorna och familjecentralerna i staden. Önskemål om mer
samlad information om öppettider och aktiviteter för de olika enheterna
framfördes. Detta föranledde en översyn av hemsidorna och en gemensam
kalender innehållande aktiviteter från alla de öppna förskolorna och
familjecentralerna skapades.
Synpunkt inkom under hösten även gällande information om inloggning i
förskolans IT-stöd för ansökan/uppsägning av förskoleplats och
schemahantering, vilken föranledde förbättringsåtgärder i form av mer och
tydligare information på hemsidan.
Under hösten inkom vidare flera synpunkter på Kerstinsgårdens utemiljö, med
anledning av att utegården minskade då en skolpaviljong sattes upp på
förskolan område. Detta föranledde att Förskoleförvaltningen förde frågan
vidare till Lokalförsörjningsförvaltningen, som utredde ärendet. Det resulterade
i att åtgärder inte behövde vidtagas för att utöka utegården på berörd förskola,
då en mätning av utegårdens storlek visade att tillräckligt med friyta fanns även
efter uppsättande av paviljongen.
Under 2017 har trettio synpunkter inkommit till förvaltningen via
synpunktshanteringssystemet. Antalet synpunkter har således ökat under andra
halvåret då det under första halvåret endast inkom fyra synpunkter. En
anledning till denna ökning bör vara att synpunkter som tidigare endast lämnats
till förskolan, nu i större utsträckning anmäls till huvudmannen. Detta är i sig en
effekt av att systemet gjorts mer känt för stadens medborgare och kunder.
I utredningsarbetet med anledning av inkomna anmälningar från
Skolinspektionen, har det dock visat sig att information om anmäld händelse
eller händelser inte kommit huvudmannen till känna innan anmälningen har
gjorts. Med anledning av detta behöver Förskoleförvaltningen fortsätta att
aktivt arbeta med att informera allmänheten om möjligheten att lämna in
synpunkter via synpunktshanteringssystemet. Ett led i detta är att alla
medarbetare behöver känna till hur inkomna synpunkter skall hanteras, vilket
respektive chef behöver säkerställa. Det är viktigt att i ett tidigt skede få
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möjlighet att bemöta och åtgärda eventuella brister i verksamheten. Inkomna
synpunkter är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i
förvaltningen.
Under hösten inkom en synpunkt gällande önskemål om förbättrad information
om de öppna förskolorna och familjecentralerna i staden. Önskemål om mer
samlad information om öppettider och aktiviteter för de olika enheterna
framfördes. Detta föranledde en översyn av hemsidorna och en gemensam
kalender innehållande aktiviteter från alla de öppna förskolorna och
familjecentralerna skapades.
Synpunkt inkom under hösten även gällande information om inloggning i
förskolans IT-stöd för ansökan/uppsägning av förskoleplats och
schemahantering, vilken föranledde förbättringsåtgärder i form av mer och
tydligare information på hemsidan.
Under hösten inkom vidare flera synpunkter på Kerstinsgårdens utemiljö, med
anledning av att utegården minskade då en skolpaviljong sattes upp på
förskolan område. Detta föranledde att Förskoleförvaltningen förde frågan
vidare till Lokalförsörjningsförvaltningen, som utredde ärendet. Det resulterade
i att åtgärder inte behövde vidtagas för att utöka utegården på berörd förskola,
då en mätning av utegårdens storlek visade att tillräckligt med friyta fanns även
efter uppsättande av paviljongen.
Under 2017 har trettio synpunkter inkommit till förvaltningen via
synpunktshanteringssystemet. Antalet synpunkter har således ökat under andra
halvåret då det under första halvåret endast inkom fyra synpunkter. En
anledning till denna ökning bör vara att synpunkter som tidigare endast lämnats
till förskolan, nu i större utsträckning anmäls till huvudmannen. Detta är i sig en
effekt av att systemet gjorts mer känt för stadens medborgare och kunder.
I utredningsarbetet med anledning av inkomna anmälningar från
Skolinspektionen, har det dock visat sig att information om anmäld händelse
eller händelser inte kommit huvudmannen till känna innan anmälningen har
gjorts. Med anledning av detta behöver Förskoleförvaltningen fortsätta att
aktivt arbeta med att informera allmänheten om möjligheten att lämna in
synpunkter via synpunktshanteringssystemet. Ett led i detta är att alla
medarbetare behöver känna till hur inkomna synpunkter skall hanteras, vilket
respektive chef behöver säkerställa. Det är viktigt att i ett tidigt skede få
möjlighet att bemöta och åtgärda eventuella brister i verksamheten. Inkomna
synpunkter är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer i
förvaltningen.
Under hösten inkom en synpunkt gällande önskemål om förbättrad information
om de öppna förskolorna och familjecentralerna i staden. Önskemål om mer
samlad information om öppettider och aktiviteter för de olika enheterna
framfördes. Detta föranledde en översyn av hemsidorna och en gemensam
kalender innehållande aktiviteter från alla de öppna förskolorna och
familjecentralerna skapades.
Synpunkt inkom under hösten även gällande information om inloggning i
förskolans IT-stöd för ansökan/uppsägning av förskoleplats och
schemahantering, vilken föranledde förbättringsåtgärder i form av mer och
tydligare information på hemsidan.
Under hösten inkom vidare flera synpunkter på Kerstinsgårdens utemiljö, med
anledning av att utegården minskade då en skolpaviljong sattes upp på
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förskolan område. Detta föranledde att Förskoleförvaltningen förde frågan
vidare till Lokalförsörjningsförvaltningen, som utredde ärendet. Det resulterade
i att åtgärder inte behövde vidtagas för att utöka utegården på berörd förskola,
då en mätning av utegårdens storlek visade att tillräckligt med friyta fanns även
efter uppsättande av paviljongen.
I utredningsarbetet med flertalet av de anmälningar till Barn- och elevombudet
och Skolinspektionen som Grundskolenämnden fått emot sig under 2016 och
början av 2017, har det visat sig att informationen om händelsen eller
händelserna som föranlett anmälan inte kommit huvudmannen till känna innan
anmälningen har gjorts. Med anledning av detta har Grundskoleförvaltningen
under 2017 aktivt arbetat med att informera allmänheten om möjligheten att
lämna in synpunkter via synpunktshanteringsystemet. Förhoppningen med
detta är att ärenden som tidigare gått såpass långt att en anmälan till Barn- och
elevombudet och Skolinspektionen har skett, istället ska komma huvudmannen
till känna i ett betydligt tidigare skede och omgående kunna hanteras. Även om
antalet inkomna synpunkter av denna karaktär i relation till antalet anmälningar
till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen som Grundskolenämnden fått
emot sig under 2017 är få, kan man se att ett flertal inkommit under året. Dessa
har omgående hanterats huvudmannen och således har flera möjliga
anmälningar till Barn- och elevombudet och Skolinspektionen kunnat undvikas.
Ett större antal synpunkter gällande skolskjuts vid Dalsjöskolan inkom vid
höstterminens början. Åtgärder vidtogs omgående och lektionsschemat lades
om för att på ett bättre sätt passa tiderna för skolskjutsen vid skolans slut. Även
om det såklart är olyckligt att detta problem uppstod är det positivt att flertalet
vårdnadshavare använde sig av systemet för att lämna in sina synpunkter.
Totalt sett är dock antalet inkomna synpunkter under året anmärkningsvärt få,
sett till verksamhetens storlek. Anledningen till detta låga antal bedöms bero på
att de som lämnar synpunkter till Grundskolenämndens verksamhet fortfarande
ofta vänder sig direkt till en verksamhetsföreträdare med sin synpunkt istället
för att skicka in dem via systemet. Arbetet med att sprida informationen om
möjligheten att lämna synpunkter via systemet samt förbättra arbetet med
hanteringen av inkomna synpunkter är en ständigt pågående process vilket
kommer att fortsätta även under 2018.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har mottagit totalt sju (7) synpunkter
under perioden januari-december 2017. Av de inkomna synpunkterna var ett
förslag och sex klagomål. En åttonde inrapporterad synpunkt saknade innehåll.
Förslaget gällde nytt program i gymnasieskolan.
Av de sex klagomålen var två riktade till
förvaltningsledningen/Utbildningskontoret. En av dessa handlade om
avvisande av otillbörlig person från en gymnasieskola i samband med Öppet
hus och den andra om utsändning av gymnasieinformation i pappersformat.
När det gäller de fyra klagomålen som ställts till gymnasieskolan handlade en
om frånvaroregistrering, en om information om krav på läkarintyg i samband
med frånvaro och två om skrivningar på sociala medier.
De inkomna synpunkterna har hanterats i vederbörlig ordning enligt
synpunktsrutinen. Samtliga synpunktsärenden är avslutade. Synpunkterna har
också analyserats för att se över rutiner och eventuella förändrings- eller
förbättringsbehov.
Under perioden har inga synpunkter inkommit rörande fysisk miljö.
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Synpunkt lämnades med önskemål om Faxnummer som skulle vara tillgängligt .
Detta lades ut på Borås stads hemsida. På samma sätt framfördes önskemål
kring information om verksamt som även kompletterades och lades ut på
hemsidan.
Några synpunkter rörde social jourverksamhet och här ledde synpunkterna till
att vissa rutiner förändrades.
För att uppmuntra till ökad användning av synpunkter har Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen lagt in utbildnings- och inspirationstillfällen kring
användning av synpunkter med enheterna i förvaltningen. Fler synpunkter ger
möjlighet till att arbeta med ständiga förbättringar.
Arbetslivsnämnden har mottagit totalt 13 synpunkter under perioden januaridecember 2017. Av de framförda synpunkterna var tolv klagomål och ett
beröm. Två av synpunkterna på försörjningsenheten är sekretess och kan
endast ses av berörd handläggare.
De inkomna synpunkterna har hanterats delvis enligt synpunktsrutinen.
Kriterier har dock inte valts i alla ärenden. Förvaltningen har arbeta med att
göra rutinen känd under hösten 2017. Dessutom är det numera två användare
som är ansvariga för systemet på förvaltningen och kan vara behjälpliga vid
eventuella frågor som uppstår vid handläggning.
Synpunkterna har utgjort underlag för granskning och vid behov förbättring
och utveckling av förfaranden och rutiner.
Inkomna synpunkter under under såväl 2016 som 2017 har bidragit till
granskning av externa utförare. De synpunkter som berör de kommunalt
förvaltade områdena är spridda på flera olika områden och är av varierande art.
De har behandlats var och en för sig men inga generella slutsatser kan dras av
att studera materialet varför inga övergripande utvecklings- eller
förändringsarbeten följer.
Vård- och äldrenämnden arbetar med ständiga förbättringar genom att varje
enhet får analysera sina inkomna synpunkter och eventuella utvecklingsområde,
dessa ska sedan tas med i egenkontrollen för 2018. Även en
förvaltningsövergripande analys görs. Då så få synpunkter kategoriserats är det
svårt att dra några slutsatser om de vanligast förekommande synpunkterna.
Avslutade synpunktsärenden
Totalt antal avslutade
ärenden

Totalt antal ej avslutade
ärenden

Totalt antal synpunkter
som inkom under
perioden januari –
december 2017

1032

37

1069

Synpunktsrutinen

Borås Stad har under
året följt
synpunktsrutinen

Status

Kommentar

Till större
delen

Majoriteten av förvaltningarna har delvis
eller fullt ut följt rutinen. För att förbättra
detta ytterligare finns det ett behov av
ytterligare
implementeringsarbete/utbildningar något
som kommer att genomföras under 2018.
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Kommunstyrelsen (2018-02-21)
Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen till större delen. Ärenden
har överlag besvarats enligt rutin, dock har avslut och kategorisering av ärenden
inte alltid skett inom avsedd tidsram. För att åtgärda detta kommer det
informeras och utbildas inom förvaltningen.
Lokalförsörjningsnämnden (2018-02-07)
Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen fullt ut.
Samhällsbyggnadsnämnden (2018-01-30)
Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen fullt ut. Inkomna ärenden
har fördelats och besvarats inom angivna tidsgränser.
Servicenämnden (2018-01-29)
Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen fullt ut.
Tekniska nämnden (2018-02-08)
Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen till större delen. Rutinen är
rätt så inarbetad inom förvaltningen dock har vi några saker som vi måste vara
bättre på: Att återkoppla inom den tiden som anges i Borås Stads
rutinbeskrivning för hantering av synpunkter. Under 2017 har ca 20% av de
inkomna synpunkterna inte besvarats i tid. Och att avsluta ärenden i tid.
Miljö- och konsumentnämnden (2018-02-23)
Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen till större delen. Dröjde
tyvärr med återkoppling i ett ärende som vi registrerade i Borås Rent & Snyggtappen istället.
Fritids- och folkhälsonämnden (2018-02-01)
Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen till större delen.
Förvaltningen har till större delen följt synpunktsrutinen. Då det nya
synpunktssystemet Infracontrol infördes valde förvaltningen skapa egna
lathundar för att underlätta arbetet för handläggarna.
Kulturnämnden (2018-02-05)
Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen delvis. Kulturförvaltningen
har delvis följt rutinen. Tre av de som lämnat in synpunkter har inte fått svar i
tid, vilket är inom 10 arbetsdagar.
Förskolenämnden (2018-02-08)
Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen till större delen. Alla utom
en synpunkt har hanterats enligt beslutad rutin. Anledningen till att en synpunkt
inte avslutats inom tio dagar beror på systemfel, att synpunkten skickades runt
mellan förvaltningar och att den inte kom synpunktsansvarig tillkänna förrän
den redan var försenad. När den blev känd för synpunktsansvarig, hanterades
den och avslutades samma dag. Det finns dock ett behov av ett fortsatt
implementeringsarbete av rutinen så att den är känd och används av alla
medarbetare.
Grundskolenämnden (2018-01-24)
Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen fullt ut. Förvaltningen
använder sig regelbundet av rutinen i samband med synpunktshantering.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (2018-02-01)
Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen fullt ut.
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Individ- och familjeomsorgsnämnden (2018-02-01)
Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen till större delen.
Anteckningsfältet har inte alltid använts för att redovisa åtgärd
Arbetslivsnämnden (2018-02-22)
Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen delvis. Kriterier har inte
valts i alla ärenden. Viktigt att alla handläggare känner till rutinen.
Sociala omsorgsnämnden (2018-02-01)
Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen till större delen.
Handläggningstider har i enstaka fall överskridit rutinens anvisade tidsgränser.
Vård- och äldrenämnden (2018-02-06)
Förvaltningen har under året följt synpunktsrutinen till större delen. Nämnden
följer rutinen men behöver bli bättre på att återkoppla inom utsatt tid. Ett annat
förbättringsområde är att alla synpunkter kategoriseras enligt de
kommungemensamma kriterierna.
Vidarebefordrade ärenden
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa
organisationer, föreningar eller bolag.

41

Beslutsunderlag
1. Skrivelse, Redovisning av Stadsledningskansliets synpunkter januari –
december 2017.
2. Beslutsförslag, Redovisning av Stadsledningskansliets synpunkter januari –
december 2017.
Beslutet expedieras till
1. Arbetslivsnämnden
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Grundskolenämnden
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
6. Individ- och familjeomsorgsnämnden
7. Kulturnämnden
8. Lokalförsörjningsnämnden
9. Miljö- och konsumentnämnden
10. Samhällsbyggnadsnämnden
11. Servicenämnden
12. Sociala omsorgsnämnden
13. Tekniska nämnden
14. Vård- och äldrenämnden
15. Överförmyndarnämnden
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Ulf Olsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetsschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-09
Instans

Kommunstyrelsen
§ 180

Dnr KS 2017-00396 100

SCB:s Medborgarundersökning 2017
Kommunstyrelsens beslut
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.
Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet
inom de områden där det är relevant.
Sammanfattning av ärendet
Borås Stad har deltagit i Statistiska Centralbyråns, SCB, Medborgarundersökning 2017. 131 kommuner har genomfört undersökningen under 2017.
Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017.
Ett slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av
dessa besvarade 36 procent enkäten- dvs 576 personer.
Undersökningen innehåller tre olika delar med varsitt helhetsbetyg:
• Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo
och leva på.
• Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
• Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på
kommunala beslut och verksamheter.
Flertalet nämnder och bolag är berörda av resultaten och Kommunstyrelsen
påtalar betydelsen av att de används i det egna förbättringsarbetet.
Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet
inom de områden där det är relevant.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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Datum

Instans

2018-04-09

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2017-00396
100

Eva Andreasson
Handläggare
033 353220

SCB:s Medborgarundersökning 2017
Förslag till beslut
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.
Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet inom de
områden där det är relevant.

Sammanfattning
Borås Stad har deltagit i Statistiska Centralbyråns, SCB, Medborgarundersökning 2017.
131 kommuner har genomfört undersökningen under 2017.
Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017. Ett
slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa
besvarade 36 procent enkäten- dvs 576 personer.
Undersökningen innehåller tre olika delar med varsitt helhetsbetyg:
• Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva
på.
• Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
• Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på kommunala
beslut och verksamheter.
Flertalet nämnder och bolag är berörda av resultaten och Kommunstyrelsen påtalar
betydelsen av att de används i det egna förbättringsarbetet.
Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet inom de
områden där det är relevant.

Ärendet i sin helhet
Borås Stad har deltagit i SCB:s Medborgarundersökning 2017. Sammanlagt har 131
kommuner genomfört undersökningen under 2017. Sedan undersökningen
genomfördes första gången hösten 2005 har 266 av landets kommuner deltagit och 247
av dessa har deltagit mer än en gång.

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017. Ett
slumpmässigt urval på 1 600 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa
besvarade 36 procent enkäten- dvs 576 personer.

Undersökningens innehåll
Undersökningen innehåller tre olika delar med varsitt helhetsbetyg:
• Nöjd-Region-Index (NRI), med frågor om kommunen som en plats att bo och leva
på.
• Nöjd-Medborgar-Index (NMI), med frågor om kommunens olika verksamheter.
• Nöjd-Inflytande-Index (NII), med frågor om invånarnas inflytande på kommunala
beslut och verksamheter.
Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100.
Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75
eller högre tolkas som ”mycket nöjd”.

Resultat
Här redovisas ett urval av resultaten inom respektive område. Resultaten redovisas för
de två senaste mätningarna och 2017 års resultat jämförs med även med genomsnittet
för riket, (här avses de 131 kommuner som deltagit).
Hela resultat för Borås Stad redovisas i SCB:s resultatrapport, bilaga 3. Alla
kommenterade skillnader mellan kommunens betygsindex och genomsnittsresultaten i
SCB:s rapport är statistiskt säkerställda om inget annat anges.

Nöjd Region-Index

Borås
2015

Borås
2017

Medel
riket 2017

Möjligheten att få arbete inom rimligt avstånd

63

64

57

Utbud av olika boendeformer och möjligheten att
hitta bostad
Hur trygg och säker du kan känna dig hemma och i
samhället
Rekommendation till vänner och bekanta att flytta till
Borås

53

50

52

54

48

57

69

65

64

De medborgare som besvarat enkäten ger ett bra betyg till möjligheten att få arbete
inom rimligt avstånd, men de är inte lika nöjda med utbudet av bostäder. Medborgarna
i Borås känner sig också mindre trygga än medelvärdet för riket. En majoritet kan ändå
rekommendera andra att flytta till Borås, vilket tyder på att Boråsarna är nöjda med sin
stad.
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Nöjd Medborgar- Index

Borås
2015

Borås
2017

Medel
riket 2017

Vad tror eller tycker du om förskolan

56

58

65

Vad tror eller tycker du om grundskolan

52

52

59

Vad tror eller tycker du om äldreomsorgen

46

45

52

Vad tror eller tycker du om kulturverksamheten

70

71

62

Vad tror eller tycker du om räddningstjänsten,
(brandkåren)

78

79

76

Medborgarna i Borås ger ett lägre betyg till förskola, grundskola och äldreomsorg,
jämfört med medelvärdet för riket. Det har under flera år varit mycket fokus på de
verksamheterna, då det har varit brist på förskoleplatser och grundskolan fått kritik från
Skolinspektionen för brister i verksamheten. Det har även funnits oro i äldreomsorgen,
bl. a. relaterat till stadens arbete med att erbjuda heltidstjänster och borttagandet av
delade schematurer. Detta har sannolikt påverkat medborgarnas uppfattning om
verksamheterna.
Andra områden som kulturverksamheten och räddningstjänsten får ett betyg över
medelvärdet för riket.

Nöjd Inflytande-Index

Borås
2015

Borås
2017

Medel
riket 2017

Förtroende för politiker och högre tjänstemän

43

41

45

Möjlighet att få kontakt med kommunens politiker

45

43

49

Tillgång till information om kommunens
verksamheter

56

55

55

Medborgarnas förtroende för kommunens politiker och högre tjänstemän samt
möjligheten till kontakt med politiker får ett lågt betyg både i Borås och i riket som
helhet. Samtidigt är medborgarna nöjda med informationen om kommunens
verksamheter. Information till medborgarna förmedlas på många olika sätt, bl. a. via
kommunens webbsida, genom sociala medier och genom utskick av informationstidningen Så Klart Borås till alla hushåll i kommunen.
Medborgares kommentarer
Utöver de förutbestämda frågorna i SCB: enkät, kan medborgarna även lämna
fritextkommentarer. Det har lämnats mer än 200 kommentarer inom flera olika
områden. De områden som fått flest kommentarer är Samhällsplanering och
infrastruktur och Gator, vägar och parker. Mängden kommentarer tyder på att detta är
områden som är av betydelse för de medborgare som besvarat enkäten. (Bilaga 4)
Hur kan resultatet användas?
Flertalet nämnder och bolag är berörda av resultaten och Kommunstyrelsen påtalar
betydelsen av att de används i det egna förbättringsarbetet.
När det gäller medborgarundersökningen är det viktigt att komma ihåg att den är en
attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Den är tänkt att vara ett av flera
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verktyg för att få en bild av hur kommunens invånare ser på sin kommun. Därför
behöver nämnderna även inhämta kunskap från andra håll om de områden som
undersökningen tar upp. Det kan till exempel vara från brukarundersökningar,
Kommunens Kvalitet i Korthet, LUPP- undersökningen, Öppna Jämförelser och
nationell statistik inom berörda verksamheter.
Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet inom de
områden där det är relevant.
Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag
2. KS- skrivelse
3. SCB:s rapport
4. Medborgares kommentarer

Beslutet expedieras till
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Arbetslivsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Förskolenämnden
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Sociala omsorgsnämnden
Stadsrevisionen
Tekniska nämnden
Vård- och äldrenämnden
Överförmyndarnämnden
BorasBoras
Borås Energi och Miljö AB
Borås Elnät AB
Borås Parkerings AB
Borås Djurpark AB
AB Bostäder i Borås
Fristadbostäder AB
Viskaforshem AB
Sandhultsbostäder
Toarpshus

Ulf Olsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-04-09
Instans

Kommunstyrelsen
§ 181

Dnr KS 2017-00569 100

Kommunens Kvalitet i Korthet 2017
Kommunstyrelsens beslut
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.
Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet
inom de områden där det är relevant.
Sammanfattning av ärendet
Borås Stad deltar regelbundet i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL,
undersökning Kommunens Kvalitet i Korthet. Senaste gången var hösten 2017.
258 kommuner har deltagit i undersökningen 2017.
Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK, redovisar och jämför resultat inom fem
olika områden.
Din kommuns tillgänglighet
Trygghetsaspekter i din kommun
Din delaktighet och kommunens information
Din kommuns effektivitet
Din Kommun som samhällsutvecklare
Flera nämnder och bolag är berörda av resultaten och Kommunstyrelsen
påtalar betydelsen av att de används i det egna förbättringsarbetet.
Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet
inom de områden där det är relevant.
Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag
2. KS- skrivelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

1(4)
Datum

Instans

2018-03-20

Lokalförsörjningsnämnden
Dnr LFN 2016-00049 287

Jim Arvidsson
Handläggare
033 35 31 71

Anslagsframställan för tillbyggnation av Skatehallen,
Armbågavägen 12, Ålgården 6.
Lokalförsörjningsnämndens beslut
Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under
förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att
godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende
tillbyggnation av Skatehallen, Armbågavägen 12, Ålgården 6.

Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2017-01-23 till
Lokalförsörjningsnämnden att starta en förstudie för tillbyggnad av Skatehallen.
Skatehallen är den bärande delen i området Lundby Park och har ett stort
behov av anpassade lokalytor. Utbyggnaden innebär att Borås klätterklubb får
en plats i hallen, dessutom kan fler personer beredas plats samtidigt och
föreningarna kan växa. Säkerhetsaspekten är en annan viktig faktor vid
utbyggnaden, en större yta per aktiv medlem ger minskade risker för kollision
och andra tillbud.

Projektets handläggning
Fritids- och folkhälsonämnden hemställde 2017-01-23 till Lokalförsörjnings-nämnden
att starta en förstudie för tillbyggnad av Skatehallen. Lokal-försörjningsnämnden
öppnade förstudiekonto 2017-03-21.
Projektet finns inte upptaget i Borås Stads investeringsbudget 2018.

Projektbeskrivning och mål
Nuläge
Skatehallen har idag en bruttoarea på 1035 m². Verksamheten ser ett behov att öka
ytan till 1313 m². Bygglov är beviljat för en tillbyggnad på 278 m² (BTA).
Mål
Skatehallen är den bärande delen i området Lundby Park och har ett stort behov av
anpassade lokalytor. Utbyggnaden innebär att Borås klätterklubb får en plats i hallen,

Lokalförsörjningsförvaltningen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 36

boras.se

lokalforsorjning@boras.se

033-35 70 00 vxl

Borås Stad

Datum

Sida

2018-03-09

2(4)

dessutom kan fler personer beredas plats samtidigt och föreningarna kan växa.
Säkerhetsaspekten är en annan viktig faktor vid utbyggnaden, en större yta per aktiv
medlem ger minskade risker för kollision och andra tillbud. Hallen kommer att förlängas med 12 meter mot Viskan, nordväst ut. Tillbyggnaden kommer att skapa
utrymme för en klättervägg samt ge större yta för befintlig skatehall. Total tillbyggd del
är 273 m² BRA (278 m² BTA).

Konsekvensanalys lokaler
Möjligheten för verksamheten att utvecklas är begränsad i dagens lokaler. En större
lokal behövs för att öka säkerheten hos brukarna. Klätterföreningen har idag ingen
inomhushall i Borås utan åker till bl.a. Jönköping och Göteborg för att kunna klättra
inomhus.

Tidplan
Projektering hösten 2017. Byggstart våren 2018. Inflyttning hösten 2018.

Ekonomi
Projektets budget är baserad på anbud till 4 420 000 kronor.
Utgiftsberäkningen är baserad på anbud.

Byggentreprenad
Markentreprenad
Projektering
Kontroll och besiktning
Bygglov och anslutningsavgifter
Oförutsett
Projektledning
Ränta under byggtid
Summa total för projektet exkl. moms

3 090 000 kr
kr
690 000 kr
50 000 kr
70 000 kr
200 000 kr
290 000 kr
30 000 kr
4 420 000 kr

Projektet ska finansieras med medel från Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 2 000 000
kr överförs till Lokalförsörjningsförvaltningen under år 2017. Resterande medel
(kalkylerat till 2 420 000 kr) överförs år 2018.
Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 15 899 kronor för tillbyggnationen.

Borås Stad

Datum

Sida

2018-03-09

3(4)

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden
År 2018 Förklaringar
484 529 kr Avser befintlig byggnad
521 051 kr Avser befintlig byggnad

Befintlig kapitalkostnad
Befintlig driftskostnad
Ny kapitalkostnad (rta 1,75%) av
investeringen
Förändrad driftskostnad (uppskattad)
Total kostnad

194 696 kr Ny eller tillägg för ombyggnad
143 555 kr Som konsekvens av investering
1 343 831 kr

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak
avskrivning.
Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år.

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /Fritid- och
folkhälsoförvaltningens hyra
År 2018 Förklaring
1 005 580 kr Befintlig hyra
338 251 kr Tillkommande vid tillbyggn
0 kr
1 343 831 kr

Hyra
Hyrestillägg av investeringen
Tillkommande hyra för utökat BRA
Total hyra

Hyresförändring för Fritid- och folkhälsoförvaltningen
År 2018
1 343 831 kr
- 1 005 580kr
0 kr
338 251 kr

Ny hyra
Befintlig hyra
Avgående hyra för lokaler som lämnas
Netto hyresförändring
Beslutsunderlag
Bilaga 1: Bygglov Ålgården 6
Bilaga 2: Tidplan för Skatehallen
Bilaga 3: Komponentavskrivning för Skatehallen
Bilaga 4: Budgetsammanställning för Skatehallen

Mathias Duell
Ordförande
Anders Waldau
Förvaltningschef

Borås Stad

Datum

Sida

2018-03-09

4(4)

2018-03-20

Lokalförsörjningsnämnden
Pkt. 13 på Dagordningen 2018-03-20
Anslagsframställan för tillbyggnad av Skatboardhallen
Armbågavägen 12
Vårt förslag till Yrkande:
Sverigedemokraterna avslår anslagsframställan för tillbyggnad av
Skatboardhallen Armbågavägen 12
Motivering:
1. Ingår ej i vår budget
2. Mycket pengar till en liten målgrupp
3. Ett privat företag Hop-n Pop (vid Coop på Bergsäter) planer redan att
bygga en klättervägg i sina lokaler. Borås stad ska inte konkurrera med
det privata näringslivet.

Olle Engström

Valter Kotsalainen

Ledamot

Ersättare

Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden

SD Borås

SD Borås

ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning
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Komponentsavskrivning

Projekt

Kostnadsfördelning för ny-,
ombyggnad samt renovering

Upphandlingsform

Skatehallen

Objekts-/projektnr

/

Färdigställt

DEL 1

Dok uppdaterad

Fördelning av Projektkostnad

2017-09-19

- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos
Komponent;

Förklaringar;

1

Mark

Anskaffningsvärde i förkommande fall

2

Markanläggning
- 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte
är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar,
parkeringsplatser, plattytor, planteringar
och lekutrustning.
Sanering förorenad mark
( ska finansieras i driftbudget )

Marksanering

3

Redovisad Total
PK / prognos kr

Stomme / grund
- 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta,
bjälklag, bärande väggar/pelare,
takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar /
färdiga ytterväggsstommar med putstegelbeklädnad

Rivningsarbete

Rivningsarbete inkl asbest och pcbsanering

5

6

7

8

9

Tak, fasad, fönster
- 30 år

Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning
- 30 år

Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Installationer; el, rör,
vent, hiss, kyla
- 25 år

Fasadytskikt inkl infästning,
balkongerräcken, stuprör.
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar,
entrepartier och glaspartier.
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor,
råspont, säkerhetsanordningar,
takbryggor, stosar, hängrännor,
beslagning.

BOKSLUT
2017-12-31
För
Komponentsavskrivning

0,00%

325 000

%-fördeln.

0,00%

325 000

7,35%

0,00%

1 437 433

4

%-fördeln.

Annan
Finansiering
( PLU, ENERGI
etc)

7,35%

0,00%

1 437 433

32,52%

0,00%

32,52%

0,00%

498 837

11,29%

498 837

11,29%

55 777

1,26%

55 777

1,26%

Inre utskikt; Golvbeläggningar,
målningsbehandlingar, kakel, klinker,
innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar,
träfasader, ytskikt papp- och plåttak

382 953

8,66%

382 953

8,66%

Komplett ventilationsanläggning,
elanläggning och va-anläggning,
undercentraler, hissinstallationer, kyla,
storköksutrustning

390 000

8,82%

390 000

8,82%

Trappor, innerväggar, innerdörrar och
partier, sakvaror, köksinredningar,
badrumsinredningar, övrig inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

Vitvaror
- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin,
torktumlare

0,00%

0,00%

Tekniska installationer
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort,
solceller, teleanläggning

0,00%

0,00%

Delsumma

3 090 000

10 Övrigt post - fördelning

Projektering
Bygg- och projektledning
Kreditivräntor
Myndighetskostnader
Besiktningar, övrigabyggherrekostnader
Övrigt

Restpost

690 000
320 000
0
70 000
50 000
200 000

690 000
320 000
0
70 000
50 000
200 000

15,61%
7,24%
0,00%
1,58%
1,13%
4,52%

15,61%
7,24%
0,00%
1,58%
1,13%
4,52%

Delsumma

0,00%

0,00%

1 330 000

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande
del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
Anslutningsavgifter

Produktionskostnad inkl
energiåtgärder=

4 420 000

1,00

0

Beräkningshjälp

0

4 420 000

Prognos

4 420 000

Annan finans

0

Kvarvarande

0

HB

-4 420 000

Diff

0

1,00

ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning
Version 5

Komponentsavskrivning

Projekt

Skatehallen

Kostnadsfördelning för ny-,
ombyggnad samt renovering

Upphandlingsform

0

Objekts-/projektnr

0

Färdigställt

0

Dok uppdaterad

2017-09-19

Fördelning komponenter för
avskrivning
- fylls i av beställare

DEL 2

/

0

Lokalförsörjning - fördelning komponenter
Komponent;

Förklaringar;

1

Mark

Anskaffningsvärde i förkommande fall

2

Markanläggning
- 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är
byggnader eller inventarier, t.ex. vägar,
parkeringsplatser, plattytor, planteringar och
lekutrustning.
Sanering förorenad mark
( ska finansieras i driftbudget )

Marksanering

Övrigt post - fördelning
3

Stomme / grund
- 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande
väggar/pelare, takbjälklag, takstolar,
ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med
puts- tegelbeklädnad

Rivningsarbete

Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

Redovisad Total PK /
prognos kr

Summa / komp

Avskriv. tid antal
år;

Avskrivningskostnad/år

0

0

Oändlig

464 887

30

15 496

2 056 134

80

25 702

713 547

30

23 785

79 785

30

2 659

547 784

20

27 389

557 864

25

22 315

0

15

0

0

15

0

325 000
0
139 887

1 437 433
0
Anslutningsavgifter

0

Övrigt post - fördelning
4

Tak, fasad, fönster
- 30 år

618 701

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken,
stuprör.
Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och
glaspartier.
Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont,
säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar,
hängrännor, beslagning.
498 837
Övrigt post - fördelning
214 710

5

Stomkomplettering/
byggnadsinventarier/
inredning
- 30 år

Trappor, innerväggar, innerdörrar och partier,
sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig
inredning.
(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )
55 777
Övrigt post - fördelning
24 008

6

Inre samt yttre ytskikt
- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar,
målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.
Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader,
ytskikt papp-och plåttak
382 953
Övrigt post - fördelning
164 831

7

Installationer; el, rör,
vent, hiss, kyla
- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och vaanläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla,
storköksutrustning
390 000
Övrigt post - fördelning
167 864

8

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare

Vitvaror

0
Övrigt post - fördelning
0
9

Tekniska installationer
- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller,
teleanläggning

0

Övrigt post - fördelning
0
10

Övrigt post - fördelning

Projektering

ingår ovan

Bygg- och projektledning

ingår ovan

Kreditivräntor

ingår ovan

Myndighetskostnader

ingår ovan

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader

ingår ovan

Övrigt

ingår ovan
ingår ovan

Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL
FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET

Restpost

0
ingår ovan

Anslutningsavgifter

Underlag för komponentsavskrivning

Avskrivn/ år =

4 420 000

Ränta =

1,75%

117 346

Ränta =

77 350

Kapitalkostnad år 1=

194 696

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)
Konto

Aktivitet

7910

4711

Objekt

Ansvar

Verksamhet

Fritt

kr

STPR

STPR

STPR

STPR

TRAPPA
114

BP

113

RECEPTION
112

SKATEBOARDHALL
115
102
101
BP
A

HWC B
105

D

KAPPRUM
104

WC
103

STPR

C

HISS
106

DUSCH
108

WC
107

109

CYKELPARK.

ELC.
110

111

STPR

STPR

STPR

STPR

+46 (0)33-20 48 48
www.krook.tjader.se

+46 (0)33-20 48 48
www.krook.tjader.se

+46 (0)33-20 48 48
www.krook.tjader.se

KOMPLETTERAD NYBYGGNADSKARTA

+46 (0)33-20 48 48
www.krook.tjader.se

Upprättat datum:

2018-03-06
Upprättad av:

Sandra Ståhl

Aktivitet

2017

Aug

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Beviljat bygglov
Projektering
Projekteringsframställan i LFN
Upphandling
Anslagsframställan i LFN
Anslagsframställan i Fritid- och folkhälsonämnden
Anslagsframställan i Kommunstyrelsen
Produktion

Sep

Okt

2019

2018
Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

2020

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Jan

Feb

Mar

Apr

Projektnamn: xxx
Projekt nr: xxxxx

B1.4.1 Budgetsammanställning

Akt

9641
9641
9641
9641
9641
9641
9641
9641
9641
9641
9641
9641
9641
9641
9641
9641
9641

Fritt (Utgiftsslag)

Entreprenadutgifter
8212, 8215 Byggnadsarbeten
8222, 8225 UE-arbeten (GE-arvode)
8232, 8235 Markarbeten
8242, 8245 Målningsarbeten
8312, 8315 VVS-arbeten
8322, 8325 Sprinklerinstallation
8332, 8335 Kylinstallation
8342, 8345 Vattenrening
8352, 8355 Brandskydd-gassläckn.
8362, 8365 Ventilationsinstallation
8372, 8375 Styr- och övervakning
8382 Solcellsanläggning
8392 Underhåll
8412, 8415 Elinstallation
8422, 8425 Hissinstallation
8432, 8435 Larminstallation
8512, 8515 Storkök
Summa entreprenadutgift
Summa byggherrekostnad
Summa utgifter projektet

Utgifter för ersättningslokaler
9681 8065 Lokalhyror
9641 8522, 8525 Flyttningskostnader
9542 8095 Bränsle (El/värme)
9641
9641
9641
9699

8442 Utrangering av byggnad
8532,8535 Oförutsett (ÄTA)
8542,8545 Övrigt
8761,8765 Övriga tjänster
Summa total för projektet
Yta m² BTA
Utgift total kr/m² BTA
Utgift entreprenad kr/m² BTA
Utgift byggherre kr/m² BTA

Datum
xxxx-xx-xx

Datum
Datum
2017-05-30 xxxx-xx-xx

Budget
överslag
KSEK

Budget
Budget
Budget
proj.fram
anslag
KSEK
KSEK
KSEK
1 657
2 050
1 075
72
130

Datum
xxxx-xx-xx

650
100

210
140

90
20

250

180

0
0
0

3 534
500
4 034

3 090
1 130
4 220

0

0

0

200

200

0
##########
##########
##########

4 234
278
15 230
12 712
1 799

Akt

9644
9645
9651
9651
9651
9651
9651
9651
9651
9651
9651
9651
9651
9651
9651
0 9651
0
0 9631
9652
0 9652
9652
9652
9652
9652
9652
9652
9669

4 420
0 9852
278
9859
15 899 ##########
11 115 ##########
4 065 ##########

Fritt (Utgiftsslag)

Byggherrekostnad
Myndighetskostnader
8035 Bygglov
8045 Anslutningsavgifter
Konsultkostnader
8611,8615 Arkitekter
8621,8625 Landskapsarkitekt
8631,8635 Geoteknikkonsult
8641,8645 Konstruktionskonsult
8651,8655 VVS-konsult
8661,8665 Ventilationskonsult
8671,8675 Elkonsult
8711,8715 Övriga byggkonsulter
8721,8725 Kökskonsult
8731,8735 Akustikkonsult
8741,8745 Byggledning
8751,8755 Innemiljö
8771,8775 Brandkonsult
8781,8785 Sprinklerkonsult
Kostnader för kontroll
8025 Ritningskopior
8815 Kontroll Bygg
8825 Slut-/garantibesiktning
8835 Kontroll VVS
8845 Kontroll El
8855 Kontroll Hiss
8865 Kontroll Kök
8875 Kontroll Mark
8885 Kontroll Övrigt
8055,8056 Projekt-/byggledning
Kapitalutgifter
8125 Ränta under byggtid
8135 Dröjsmålsräntor
Summa byggherrekostnad

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN

Datum
xxxx-xx-xx
Budget
överslag
KSEK

Datum
Datum
2017-05-30 xxxx-xx-xx
Budget
Budget
proj.fram
anslag
KSEK
KSEK
0
100
100
0

170
30
50
30
30
30

Datum
xxxx-xx-xx
Budget
KSEK
70
70

0

690
70
20
300
100
50
60
70

0

20
0

50

50

0

10
10
10
10

10
10
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Uppföljning Öppna väggen, Magasinsgatan 8

Bakgrund
Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden fick gemensamt uppdraget att uppföra en
öppen vägg och i samband med det bevaka klottersituationen i staden och initiera lämpliga
brottsförebyggande åtgärder i anslutning till den öppna väggen. I samband med att uppdraget
givits nämnderna sattes en projektgrupp ihop för att hitta en lämplig plats. Till denna grupp
kallades representanter från Kulturförvaltningen, Fritids- och Folkhälsoförvaltningen, Tekniska
förvaltningen, Servicekontoret, Miljöförvaltningen, Borås Stads säkerhetssammordnare samt
aktiva konstnärer.
Magasinsgatan 8 blev den plats som ansågs mest lämpad för ändamålet och en gemensam insats
gjordes för att skapa en Pop up-park och Öppen vägg i ett, för att göra området så tryggt, säkert
och inbjudande som möjligt. Den 3 september 2017 invigdes stadens första officiella arena för
street art och ett forum för spontan kreativitet i det offentliga rummet, pop up-parken (inkl
öppen vägg) Magasinsgatan 8.
En av de farhågor som yttrades inför uppförandet av den öppna väggen är att klottret och
nedskräpningen kommer att öka i dess direkta närhet men även generellt över staden. Uppdraget
innebär därför även att se hur nivåerna på klottret förändras i staden. Uppförandet av den öppna
väggen är en investering i att skapa en kulturell arena för spontant skapande och är i sig inte en
brottsförebyggande insats. Det finns inga dokumenterade fungerande brottsförebyggande insatser
att vidta vid väggen för att minska klotter, men en konstruktiv dialog med utövarna, organiserade
aktiviteter samt att det är rent och snyggt i området är insatser som var för sig har positiva
effekter, inte minst för den uppleva tryggheten.
Denna uppföljning syftar till att återge arbetet så här långt samt att belysa de utmaningar som
dykt upp. En slutgiltig rapport kommer i september, 1 år efter invigningen.

Den öppna väggen
Pop up-parken som utgör området kring den öppna väggen har iordningställts av Tekniska
förvaltningen, vilka även tillhandahåller en papperskorg i parken, och sköter området samt
tömmer papperskorgen. Borås Energi och Miljö har i samarbete med Borås rent och snyggt
tillhandahållit en specialdesignad soptunna, i vilken besökarna kan slänga förbrukade färgburkar
på ett säkert sätt. Tyvärr tenderar många färgburkar hamna i den ”vanliga” papperskorgen, vilket
inte är meningen. Inför invigningen av den öppna väggen klottersanerades hela området på
uppdrag av Tekniska förvaltningen.
Invigningen kan betraktas som en succé med många deltagare, gamla som unga, erfarna målare
som nybörjare och både de som var vänligt inställda men också de som var skeptiska till
konstarenan som sådan. En arena att både utöva sin konstform men även att som åskådare få
njuta av den. Sedan invigningen så har väggen använts i stort sett oavbrutet (trots en lång och kall
vinter) av framför allt lokala konstnärer men även av tillresta från andra delar av landet. Forumet
som sådant är uppskattat av både utförare och åskådare. Något som visar sig inte minst hur
omtalad Borås Öppna Vägg har blivit i social media samt i målarforum och vilka omdömen den
får. Fler och fler etablerade målare runt om i Sverige, men på senare tid även internationellt, reser

till Borås för att få en möjlighet att uttrycka sig och bidra med sina konstverk och sätta sin prägel
på en av Sveriges mest välansedda öppna väggar.

Röster inför den Öppna väggen
I samband med beslutet om att uppföra en öppen vägg fattades i KF så uttrycktes en konkret oro
och en del kritiska röster höjdes. Graffitti som konstform å ena sidan och det som direkt kan
klassificeras som rent klotter/nedskräpning å andra sidan väcker starka känslor hos många, både
hos anhängare och motståndare.
Polisen påtalade omedelbart problematiken kring nolltolerans mot klotter och att samtidigt ha en
öppen vägg och hur det påverkar deras möjligheter att kunna utföra sin myndighetsutövning.
Förenklat kan man säga att när man tidigare kunde beslagta färgburkar är det nu svårare att göra
det då det är lagligt att använda dem vid den öppna väggen. Polisen kommer att tillhandahålla
ärendestatistik till slutrapporten i september.
Ansvariga för klottersaneringarna inom Borås Stad uttalade en stor oro inför införandet av den
öppna väggen då man var oroliga för att detta skulle få klottret att öka.
De flesta verksamheter som finns i det direkta närområdet till Magasinsgatan 8 ställde sig positiva
till förändringen och upprättandet av en pop up-park och öppen vägg då platsen tidigare upplevts
som en ödetomt och otrygg plats där det samlats en massa skräp.

Mäta klotter
De parametrar som kan mätas avseende klottersituationen vid den öppna väggen är:




antalet anmälda brott gällande klotter
antalet saneringsuppdrag
polisens ärendestatistik gällande klotter samt beslag av färgburkar vid misstanke om
klotter

De två översta indikatorerna är dock föränderliga och ospecificerade på ett sådant sätt att det är
svårt att dra några slutsatser. Antalet saneringar beror delvis på antalet anmälningar om sanering
som gjorts, vilket kan tyckas vara ett bra statistiskt verktyg men antalet saneringar varierar över
tid, delvis beroende på hur många fastighetsägare som tillämpar ”24-timmars” regeln (det vill säga
att man sanerar vid första klottrade taggen istället för kanske en gång varannan vecka/månad).
Alla saneringar är heller inte klotterrelaterade vilket är ytterligare en försvårande omständighet.
Benägenheten att anmäla klotter varierar över tid beroende på vart det sitter och på dess karaktär.
Klotter i en gångtunnel någonstans i stadens ytterkant åtgärdas/anmäls inte i lika hög grad som
om det vore på en vägg mitt i centrum. Några aktörer arbetar inte särskilt aktivt med att anmäla
och sanera klotter, t ex Trafikverket, medan andra anmäler och sanerar så fort det klottrats
oavsett om det är lite eller mycket klotter.
Polisens statistik har efterfrågats, och kommer presenteras slutrapporten.

Klottersituationen
Trenden med klotter går i vågor. Det som är känt kring klottret i Borås är att det till stora delar
har kopplingar till ett fåtal personer aktiva kring/i samband med fotbollsmatcher och
gruppsammansättningar kopplade till dessa. CKS uppger att det handlar om en handfull personer
som enskilt och i olika konstellationer brukar klottra sina taggar på strategiskt utvalda platser. I
huvudsak handlar det om 5-6 taggar som dyker upp med väldigt stor frekvens längs med vissa
stråk i staden. Personer och konstellationer som varit aktiva i ett flertal år och som med största
sannolikhet inte kommer att påverkas alls av den öppna väggens vara eller icke vara.
Saneringsbolaget Qlean rapporterar att det inte förekom någon ökning av klotter under de första
tre månaderna efter invigningen av den öppna väggen, men efter det rapporterar man om ett
tydligt trendbrott i antalet utförda klottersaneringar i ett stråk från centrum (Midashuset) via
Aganemnon/Kongresshuset och Simonsland längs med Skaraborgsvägen bort till Borås Arena,
framför allt i samband med Elfsborgs fotbollsmatcher. Alla taggar är kända sedan tidigare och har
kopplingar till supporterrörelsen.
Fastighetsbolag i centrala Borås utrycker att de ser en markant ökning av klotter på framför allt
deras centrala fastigheter i det sedan tidigare utsatta och nämnda stråket från Midasfastigheten via
Aganemnon/Kongresshuset och Simonsland längs med Skaraborgsvägen till Borås Arena. En
viss ökning förekommer även på deras fastigheter på Katrinedal, men samtidigt ingenting på
fastigheterna i anslutning till och i närheten av den öppna väggen. Närmare granskning visar att
det är klotter som kan kopplas till sedan länge kända taggar. Ingen av fastighetsägarna i direkt
anslutning till Magasinsgatan 8 har uppgett att de haft något klotter på fasaden sedan invigningen
av den öppna väggen.
AB Bostäder uppger att klottret på Hulta-Hässleholmen, Tullen-Hestra är försvinnande lite men
på Sjöbo, som har varit utsatt under flera år, nu har en stabil nivå av supporterrelaterat klotter
längs ett stråk ner till Borås Arena. Det område där trenden skiljer sig är i Centrum där klottret
har ökat kring Midasfastigheten och på studentboendena i Simonsland och på Järnvägsgatan samt
på en fastighet på Österlånggatan. Alla taggarna är välkända sedan tidigare.
En specifik händelse på Norrby kan kopplas tidsmässigt till invigningen av den öppna väggen.
Klottret bar en tydlig karaktär av att vara utförd av yngre barn och ungdomar och problemet har
inte återkommit.
Sju månader efter den öppna väggens invigning så har rapporter inkommit om att situationen
med klottret i Borås har förändrats. Det signaleras ett tydligt trendbrott på så sätt att det trots en
lång och kall vinter, vilket normalt sett är lågsäsong för klottret i jämförelse med tidigare år
samma period, har uppkommit mer klotter. Flera fastighetsägare uttrycker att det även var en
motsvarande trendtopp på klottret för ca 4-5 år sedan.
Tekniska förvaltningen anger att de under 2016 gjorde 71 st polisanmälningar av klotter och
under 2017 gjordes 128 st polisanmälningar. Under vintermånaderna genomför Tekniska
förvaltningen inge sanering pga risken att skada anläggningarna samt att ytor som fryser efter
sanering får halkbekämpas, vilket innebär att statistiken under vintermånaderna riskerar blir
missvisande.
Vad kan antas påverka klottersituationen? Problematiken med klotter är komplex och kräver att
man vet orsaken till varför den enskilde individen klottrar för att kunna dra några slutsatser.
Troligtvis påverkar förekomsten av en fysisk butik i staden som saluför ändamålsenlig färg, vilket

det gjorts i Borås (butiken upphör enligt pressen under -2018). Om man lyckas gripa och fälla
någon för klotter, tenderar att påverka klotternivån. En öppen vägg är i sig ingen anledning till
att klottra men kan som ett attraktivt och tillgängligt forum verka som en inspiration för klottrare
att måla graffitti. Hur påverkar det klottret att området kring Bockabyn inte längre är tillgängligt
på samma sätt sedan polisen har satt upp nya skyltar och lås till bommarna? Hur påverkar
framgångar/motgångar idrottsligt i Borås de som har kopplingar till de olika anhängarrörelserna
kring framför allt fotbollen? Hur påverkar andra livssituationer denna sorts aktiviteter? Hur
påverkas dessa aktiviteter av en inflyttad person börjar klottra. Hur kommer klotternivåerna
påverkas i händelse av att man tar bort den lagliga graffittiväggen?

Fortsatt arbete
En dialog med konstnärer och utövare aktiva vid den öppna väggen har inletts och kommer att
fortsätta löpande för att belysa deras perspektiv och skapa en grund för fortsatt medborgardialog
Två större arrangemang är planerat att äga rum, det första på våren/sommaren (juni) förutsatt att
det sedan tidigare planerade 2:a byggsteget (se bifogat nämndprotokoll) fullföljs, och ytterligare
ett arrangemang under hösten. Arrangemanget är tänkt som ett forum för utöva en eller flera
konstformer samt att umgås och träffa andra likasinnade men även för att belysa utvecklingen av
den öppna väggen som forum.
Arrangemangen är en viktig del för den fortsatta och fördjupade medborgardialogen, för att se
hur området kan användas och utvecklas ytterligare. Diskussioner har förts för att se hur man i
samband med graffittiarrangemang kan bredda verksamheten i pop up-parken och den öppna
väggen som forum. Ambitionen är att forumet skall komma att användas på en mer regelbunden
basis även för till exempel kurser och studiecirklar.

Sammanfattning kring klottersituationen
Ca 3 månader (nov -17) efter invigningen av den öppna väggen rapporterade alla unisont att
klottret inte hade ökat utan att man till och med kunde se en liten minskning om man tittade till
helhetsbilden.
Ca 8 månader (april – 18) efter invigningen av den öppna väggen kan man konstatera att klottret
har ökat längs ett stråk som sträcker sig från Midashuset, Aganemnon/Kongresshuset,
Simonsland Skaraborgsvägen bort till Borås Arena. Detta under en tidsperiod som normalt sett är
lågsäsong för klotter. Alla taggarna (5-6 st) är dock kända och dokumenterade sedan tidigare och
har tydliga kopplingar till supporterrörelsen kring fotbollsmatcherna på Borås Arena.
Klottertrender går i cykler och verkar att efter en period på ett par år med lägre aktivitet öka igen
om trenden under lågsäsong håller i sig.
Det finns inga konkreta underlag som gör att klotternivåerna kan kopplas till införandet av den
öppna väggen. Varken den initiala minskningen eller den trendbrytande ökningen på senare tid
längs med det sedan länge kända klotterstråket.
Det finns ingen forskning som talar för att klottret ökar som en direkt följd av att man uppför en
öppen vägg men heller inget konkret som talar emot det. Det mesta talar för att det är helt andra
bakomliggande orsaker. Problematiken med klotter är betydligt mer komplex än så och kräver att

man vet orsaken till varför den enskilde individen klottrar, för att kunna dra några slutsatser rllrt
göra några kopplingar till en öppen vägg.

Slutrapport
Slutrapporten beräknas vara sammanställd och kunna presenteras i september 2018, ett år efter
invigningen. Rapporten kommer i första hand grunda sig på klotternivån enligt ärendestatistik
från Polisen samt intervjuer med fastighetsägare och utförare av saneringar. Referenspunkterna
för slutrapporten kommer att redovisas i form av en kontaktlista för eventuellt fortsatt arbete
och/eller kontroll.

Rekommendationer
Att under 2018 fullfölja det planerade steg 2 i byggnationen av den öppna väggen, i enlighet med
Kulturnämndens skrivelse, tidigare fattade beslut, visionen och det beviljade bygglovet. Detta för
att skapa mer yta att utöva konstformen och göra området tryggare men även för att skydda den
murdel (se bifogad handlingar från kulturförvaltningen) längs med Norrby Tvärgata.
Att Kulturförvaltningen efter projekttiden får ta över hela ansvaret för den öppna väggen och
dess drift och utveckling som en arena för street art och spontant konstutövande. Självklart med
stöd av Borås Stads andra förvaltningar och vad som ryms inom ramarna för deras ordinarie
verksamheter. Inom ramen för samverkan med andra förvaltningar får Kulturförvaltningen följa
upp klottersituation och initiera ev åtgärder.
Arbeta aktivt inom Borås Stad för att hitta ett gemensamt förhållningssätt och börja föra bättre
underbyggd statistik kring klotter och klotternivåer.

FRI KONSTNÄRLIG PLATTFORM ELLER SANKTIONERAD BROTTSKULTUR? UTVÄRDERING AV ÖPPNA
GRAFFITIVÄGGAR SOM MÖJLIG BROTTSPREVENTION (Urban utveckling, 2016)

Brottsförebyggande rådet har beviljat ekonomiskt stöd till Urban utveckling för utvärdering av
öppna graffittiväggar, i ett antal städer, som möjlig brottsprevention. Under analys på s. 60-61står
det: ”Om vi aningen förenklat spaltar upp argumenten för och emot lagliga graffitiväggar så
skulle det kunna se ut på följande sätt:
EMOT
1. Lagliga graffitiväggar legitimerar en kriminell subkultur. Här finns främst två olika argument:
a. ”Spridningseffekten” gör att områden runt omkring riskerar att drabbas av klotter. Vissa
argumenterar även för en mer utvidgad spridning genom att öppna väggar lockar fler till
olaglig graffiti.
b. Öppna väggar gör det svårare för polis och andra rättsvårdande myndigheter att hantera
olaglig graffiti.
2. Laglig graffiti förstör en genuin ungdomskultur: Graffiti är en spännande, vital och subversiv

bildkultur – så länge den görs olagligt - när den är laglig förlorar den sin autenticitet.
FÖR
3. Laglig graffiti som brottsförebyggande åtgärd. Här finns främst två olika argument:
a. Laglig graffiti för att minska den olagliga graffitin – ”Magneteffekten” ( en slags motsats till
”spridningseffekten”).
b. Laglig graffiti för att undvika att graffitiintresserade ungdomar ”tvingas” begå brott.
4. Laglig graffiti för att främja konst och kultur: Här handlar det om att använda graffiti som en
del av stadsrummets konstnärliga uttryck för att skapa spännande visuella upplevelser och
kulturella sammanhang.
5. Laglig graffiti som ett sätt att stärka demokrati och yttrandefrihet. Även här går det att urskilja
två olika argument:
a. Graffitimålare såväl som allmänhet ska ha laglig rätt att göra sina röster hörda i det offentliga
rummet – precis som stora företag, myndigheter och organisationer.
b. Graffitimålare ska precis som andra subkultursutövare ha laglig rätt att utöva sin kultur.
6. Laglig graffiti främjar social interaktion
a. bidrar till att undvika stigmatisering av graffitiintresserade ungdomar, och erbjuder utövarna
en terapeutisk möjlighet.
b. Öppna väggar kan fungera som en mötesplats mellan graffitimålare och en bredare allmänhet.

Det handlar till synes om argument och motiv av synnerligen olika art och där vissa handlar om
mätbara effekter (om än i vissa fall utgående från förhoppningar eller farhågor), medan andra mer
handlar om åsikter eller värderingar. En jämförelse mellan den sammantagna insamlade och
analyserade datan (såväl intervjuer som statistik) och dessa punkter visar att det i varierande grad
går att hitta stöd för nästan alla av dem.”
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Minnesanteckningar Kommunala Fritidsrådet – nr 9.
Närvarande; Ida Legnemark, Jan Nilsson, Ronny Svensson, Anita Zetterman, Ulf Carlsson samt
Tommy Jingfors.
Gäst; Anders Hjort, processledare för civilsamhället med Överenskommelsen.
Tid; 2018-03-28, kl 8.00 – 9.30
1)

Ordförande Ida Legnemark hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.

2) Frågor från Fritidsrådet
2.1)

Ekonomisk ersättning till Föreningsrådets representanter vid inställelse på möten i
Kommunala Fritidsrådet (likt representanter för de politiska partierna)?
Svar; Förvaltningen ser över reglementet och återkommer med besked till nästa möte.

2.2)

Hyresbefrielse eller reducerad hyra av anläggningar vid föreningsarrangemang som inte
har intäkter i form av entréavgifter med mera.
Svar; Frågan tas med till Förenings- och anläggningsenheten. Kostnaderna upplevs för
höga när intäkterna är begränsade.

2.3)

Boråshallens framtid? Bättre utrymmen och logistiska förutsättningar för Borås
Badmintonklubb.
Svar; Det finns en renoverings- och tillgänglighetsplan som är påbörjad i Boråshallen,
tyvärr har det blivit stopp under de senaste två åren. Nu kommer arbetet att starta upp
igen och föreningarnas behov behöver uppdateras. Vi diskuterar också att starta upp
caféverksamheten i form av ett socialt företag. Hur kan en sådan idé fungera ihop med
föreningarnas behov av att tjäna pengar på ”egen” kioskförsäljning vid arrangemang.

2.4)

Utnyttjande av skolor eller andra kommunala lokaler för inkvartering vid stora
arrangemang.
Svar; Frågan är ständigt aktuell och vi kommer att påverka skolorganisationen att
förändra.

2.5)

Områdesnätverk i olika stadsdelar. Centrum saknas.
Svar; idag finns ett nätverk för barn och unga 10-16 år i centrum. För områdesnätverket
kanske Boråshallen och dess föreningar kunde vara en utgångspunkt.

2.6)

FOF:s inflytande och medverkan i stadsplanering av nya/befintliga bostadsområden för
att bevaka att fritids/hallar/parker och grönområden planeras enligt bygglagen. Här finns
ju även lokala behov att tillgodose.
Svar; FOF trycker hårt på de värden som grönområde, aktivitetsplatser och idrottshallar i
en stad som växer. Viktigt att det skapas utrymme för rekreation.

2.7)

Ny/ombyggnad av Bergdalens IK:s klubbstuga. Vad händer för att förbättra deras
lokaler?
Svar; Föreningen har presenterat en lösning som nämnden kommer att behandla på
nästkommande möte den 4 april. Förslaget är väldigt bra och kommer att möta de behov
som tidigare har varit så eftersatt.

2.8)

Föreningsrådets roll som remissinstans. Har det inte funnits några förslag som
Föreningsrådet borde fått för ”att ha åsikter om”?
Svar; Bra fråga, flera frågor är på gång som berör Föreningsrådet.

4) Föreningsbidragsutredningen.
Ida redogör för arbetet i den nyligen startade gruppen. Gruppen består av representanter från
varje politiskt parti och utgör en referensgrupp. Gruppen har haft tre möten och främst
diskuterat värdegrundsfrågor. Vid nästa tillfälle kommer vi att lyfta frågor som berör samverkan
med andra förvaltningar och nämnder i Borås Stad. Utredningen kommer att inkludera alla
berörda föreningar och Föreningsrådet.
5) Överenskommelsen
Ida informerar från arbetet med Överenskommelsen och den samverkan som sker mellan
civilsamhället och staden. Anders berättar om att det finns ett behov av att stärka de idéburnas
roll i samhället, via ett kompetenscentrum. Ett arbete har startat där Föreningsrådet vill vara en
paraplyorganisation för samtliga föreningar inom Borås kommun. Idag är 188 medlemmar i
Föreningsrådet.
6) Fritidsvaneundersökning
Vi diskuterar ett eventuellt behov av en Fritidsvaneundersökning i kommunen. På nästa möte
redovisar vi vad en sådan undersökning innehåller.
7. Nästa möte
Tisdag den 29/5 kl 15.00 på FOF, Sturegatan 38.
För anteckningarna/Tommy Jingfors
Sändlista;
Borås Stad; Ida Legnemark, Erik Johnson, Ronny Svensson, Christian Ekström och Jan Nilsson
Föreningsrådet; Tage Carlsson, Berit Hallqvist, Anita Zetterman, Seija Noppa.
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Sammanställning av broddutdelning 1 dec 2017 – 28 feb 2018
Träffpunkt Simonsland
Denna utdelningsperiod skedde enbart på Träffpunkt Simonsland mellan
perioden 1 dec – 28 feb. Broddarna delades ut i receptionen och
marknadsföring gjordes genom sociala medier, boras.se, Träffpunktens egen
hemsida samt i BT. Prognosen var att ca 1200 Boråsare skulle få broddbrevet
hemskickat och man gjorde ett antagande att ca 600 av dessa personer skulle
hämta broddar.
Efter en inventering av det befintliga broddlagret så gjordes bedömningen att
inte beställa fler utan att istället dela ut så många som möjligt av de som redan
fanns på lager. Vår målsättning var att alltid kunna erbjuda medborgaren ett
par broddar i den önskade storleken.
Nedan följer en sammanställning av det resultat som framkom av periodens
utdelning:
Inventering av befintligt lager – 2850 st
Resterande lager efter periodens utdelning – 2344 st
Antal som fick brevet hemskickat – 1046 st
Antal broddar som totalt lämnades ut under perioden – 506 st
Antal kvinnor - 268 st
Antal män – 238 st
Det som framgår av resultatet är att det fortfarande finns ett stort lager med
broddar kvar i Boråshallen samt att det var en förhållandevis jämn fördelning
mellan kvinnor och män som hämtade broddar. Inga nya broddar beställdes
och alla medborgare fick broddar i sin önskade storlek. Dock tillkom
kostnader för översättning av broddbrev samt utskick av dessa.
I samband med utdelningen passade vi även på att fråga medborgarna om de
kände till T. S sedan tidigare. Majoriteten av de tillfrågade svarade nej. Vi
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ställde också frågan om det fanns någon aktivitet som skulle tilltala personen.
Se svaren nedan:














Auktioner
Medborgardialog / Politikercafé
Iphoneutbildning
Sport
Promenader
Tapetsering/ göra om möbler
Teknik
Föreläsningar
Bridge
Gym/träning/fysisk aktivitet
Fika
Vävning
Musik

Många av punkterna bedriver redan huset idag och andra finns hos
föreningarna som vi då hänvisade till. Resterande tar vi med oss in i framtida
arbetet på T.S.

Anah Sjösten
Verksamhetssamordnare
Träffpunkt Simonsland

10-dagars, mars 2018
Fritids- och folkhälsonämnden

Ekonomisk redovisning
Fritid och folkhälsa
2017
Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Nämndbudget

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Avvikelse

Prognos
avvikelse

293

1 326

332

406

-74

0

2 579

11 753

2 938

2 685

253

0

Fritids- och folkhälsonämnd
Gemensam fritidsadministration

2018

Överenskommelsen

12

400

100

115

-15

-100

244

2 022

748

969

-221

-600

Mötesplatser/förebyggande arbete

4 965

16 482

3 851

3 887

-36

-1 620

Fritidsgårdsverksamhet

Evenemang

8 247

34 311

9 281

11 067

-1 786

0

Badresor/barnkoloni

115

2 562

88

122

-34

0

Folkhälsa

850

3 072

1 372

1 449

-77

-1 332

Träffpunkt Simonsland

1 822

8 747

1 703

1 514

189

0

26 339

91 024

23 503

24 349

-846

0

9 158

21 951

5 749

6 901

-1 152

-6 500

0

1 000

250

0

250

1 000

Verksamhetens nettokostnader

54 624

194 650

49 915

53 464

-3 549

-9 152

Kommunbidrag

49 888

194 650

49 915

49 915

Resultat jfr med kommunbidrag

-4 736

0

0

-3 549

Periodiserad
nettobudget

Nettoutfall
jan-aktuell
månad

Anläggningsenheten
Badenheten
Buffert

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat

-

Resultat jfr med tillgängliga medel

0

-9 152

Föreningsbidrag
2017

2018

Nettoutfall
jan-aktuell
månad
Administration föreningsenhet

Nämndbudget

Avvikelse

Prognos
avvikelse

652

2 803

701

531

170

0

11 268

31 522

10 818

9 107

1 711

0

Bidrag till invandrarföreningar

1 023

1 820

543

627

-84

0

Bidrag till sociala föreningar

1 242

2 800

1 350

1 427

-77

0

Bidrag till funktionshindrade

305

1 355

476

323

153

0

Föreningsbidrag

Bidrag till pensionärsföreningar

51

700

175

0

175

0

Verksamhetens nettokostnader

14 541

41 000

14 063

12 015

2 048

0

Kommunbidrag

13 800

41 000

14 063

14 063

-741

0

0

2 048

Resultat jfr med kommunbidrag
Godkänt ianspråktagande av ack. resultat

-

Resultat jfr med tillgängliga medel

0

0

Verksamhetsmått
Badenheten
Verksamhetsmått

Utfall Mar 2017

Budget 2018

Utfall Feb 2018

Utfall Mar 2018

Antal besökare Stadsparksbadet

69 175

50 000

0

0

Antal besökare Borås Simarena

51 145

180 000

43 661

66 058

Antal besökare Sandaredsbadet

19 498

85 000

15 576

22 693

Antal besökare Dalsjöbadet

12 331

47 000

10 008

14 874
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Kommentarer
Fritidsramen
Fritidsramen avviker med totalt - 3 549 tkr i jämförelse med budget fö perioden. Intäkterna avviker med totalt ca - 4 800 tkr.
Avvikelsen kan härledas till Anläggningsenheten, Badenheten och Fritidsgårdsverksamheten.
Kostnaderna visar ett överskott för perioden i jämförelse med budget på ca 1 200 tkr. Denna positiva avvikelse kan i stort
kopplas till Badenheten där de bokförda personalkostnaderna är närmare 1 000 tkr lägre än budgeterat. Beror på att
Stadsparksbadet fortfarande håller stängt på grund av renoveringen.
Fritidsgårdsverksamheten avviker för perioden med totalt - 1 786 tkr, En stor del av denna avvikelse beror på att man
ännu inte kommit överens med Grundskoleförvaltningen om en debitering av fördelade personalkostnader. För perioden
motsvarar detta ca 1 400 tkr. Därutöver finns ett behov av att minska kostnadsutvecklingen under året. För perioden
motsvarar detta ca 300 tkr. I nuläget kvarstår detta underskott att "hämta hem". I nuläget prognostiseras dock en budget i
balans vid årets slut, men verksamheten bör hållas under uppsikt.
Mötesplatser och förebyggande arbete avviker med - 36 tkr för perioden.
 Kvalitets- och utvecklingsenheten som ansvarar för ortsråd och lokalt inflytande har för perioden ett överskott
på 66 tkr.
 Mötesplatserna visar ett underskott för perioden i jämförelse med budget på -78 tkr. Övriga mötesplatser
+ 172 tkr Lundby Park för januari månad (som en konsekvens av intern omorganisation) -250 tkr. Denna kostnad
bokas om i april. Resultatet för mötesplatserna inkluderar kostnader för sociala investeringsprojektet "En kommun
fri från våld" på 324 tkr. Det bör dock observeras att ca 352 tkr ( EU-bidrag,) avser överskott av externa bidrag
som flyttas mellan åren. Tar vi hänsyn till ovanstående blir ett justerat resultat för mötesplatserna, perioden janmars, + 144 tkr.
 Kostnader som påverkar resultatet och som ska bokas om till annan verksamhet 24 tkr.
Folkhälsa avviker med - 77 tkr för perioden. Avvikelsen är fördelad;
 Folkhälsoenheten + 255 tkr
o Folkhälsoenheten drift, + 77 tkr
o Vinnova -Kraftsamling Sjöbo, +346 tkr
o Sociala investeringsprojektet, Kraftsamling Sjöbo, - 168 tkr
 Projektet jämlik hälsa -332 tkr
Träffpunkt Simonsland avviker med +189 tkr.
 Kostnader som bokförts som "utlägg" Curamus, -44 tkr
 Externt bidrag som kan flyttas över åren "Prio-pengar", +41 tkr.
 Överkott på internhyrorna 225 tkr. Under april månad kommer en hyresökning debiteras från januari månad och
som avser utökade ytor. Överskottet för perioden avseende lokalkostander kommer därmed inte kvarstå i sin
helhet.
Anläggningsenheten avviker med -846 tkr. Intäkterna avviker med - 1142 tkr och kostnaderna har ett överskott för
perioden med 296 tkr. Fakturering släpar. Den största avvikelsen finns på Borås Arena (-738 tkr).
Badenheten avviker med - 1 152 tkr i sin helhet. Varav nettoavvikelsen för perioden som kan härledas till Stadsparksbadet
är -2 151 tkr. Intäkterna på Stadsparksbadet avviker med - 2 869 tkr och kostnaderna avviker med +718 tkr.
Buffert påverkar avvikelsen för perioden med +250 tkr.

10-dagars, mars 2018
Fritids- och folkhälsonämnden
Prognos
I nuläget prognostiseras en avvikelse på - 10 152 tkr. 9 720 tkr kommer vi bli kompenserade för då det avser kostnader där
det finns en överenskommelse om antingen utökat tilläggsanslag i budget (600 tkr junior EM friidrott) eller där det avser
sociala investeringsprojekt (2 620 tkr totalt). Därtill kommer prognostiserat underskott som en konsekvens av
Stadsparksbadets renovering (6 500 tkr).
Avsatt buffert är för 2018 1 000 tkr. Vilket i nuläget ger ett prognostiserat resultat på -9 152 tkr. Efter justering av utlovad
kompensation kvarstår 568 tkr av avsatt buffert.
Den prognostiserade avvikelsen avser;
 Överenskommelsen -100 tkr -- avser lönekostnader för 2017 som bokförts 2018.
 Evenemang - 600 tkr -- avser junior EM friidrott 2019 och behov av budgetmedel för att täcka kostnader som
uppstår 2018.
 Mötesplatser/förebyggande -1 620 tkr -- avser sociala investeringsprojektet "En kommun fri från våld".
 Folkhälsa -1 332 tkr -- avser Sociala investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo" (-1 000 tkr) samt projektet jämlik
hälsa (-332tkr).
 Badenheten -6 500 tkr -- prognostiserad budgetavvikelse som en konsekvens av Stadsparksbadets renovering. En
närmare prognos kommer att göras inför tertial 1.
Därutöver bör driften för fritidsgårsverksamheten hållas under uppsikt. I nuläget prognostiseras inget underskott för denna
verksamhet.

Bidragsramen
Prognos
I nuläget prognostiseras inga avvikelser.

Lär dig mer om våra
fem nationella minoriteter
judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar

utbildningsdag
måndag 28 maj
på Sagateatern
MARK LEVENGOOD, vår konferencier, kommer att ge sin bild
av att tillhöra en minoritetsgrupp.
DESSUTOM föreläsning om minoritetslagstiftning och om
minoritetsgrupperna och deras kultur.
VI VÄNDER OSS TILL politiker, chefer, medarbetare och
samarbetspartners.
KONFERENSEN ÄR KOSTNADSFRI och vi bjuder på fika
på förmiddag och eftermiddag. Lunch ingår ej.
PROGRAMMET, inklusive uppgifter hur
man anmäler sig återkommer vi till.

Välkommen!

Foto Anna-Lena Ahlström

VID FRÅGOR kontakta
Lotta Didanovic Nilsson
Samordnare,
Arbetslivsförvaltningen
lotta.didanovic.nilsson@boras.se

