Kc 1a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

Kc 2 a-c) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-c till handlingarna)

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2015
En studieresa för Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare planeras under vecka 25.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsens sammanträde den 22 juni ställs in. Kommunstyrelsen sammanträder istället måndagen den 15
juni, kl 14:00

2015-03-12
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-03-22
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0731 006
Handläggare: Göran Björklund, tfn 35 83 00
Datum/avdelningschef: 2015-03-11/GB

Programområde: 1

Kc4

BESLUTSFÖRSLAG

Krav på återbetalning av planavgift för bygglov
Två privatpersoner köpte en tomt i Viskafors av kommunen efter en kampanj med villkor som då avvek från den vanliga tomttaxan, eftersom det färdiga området hade stått osålt under en längre tid. Det
var flera personer som köpte samtidigt och till samma villkor.
Omgående vände sig de flesta köparna till kommunen och invände att de vid köpet blivit lovade bygglovsavgift utan att behöva betala den delen som avsåg plankostnad. De företräddes av en person. Frågan prövades av Länsstyrelsen, som gav kommunen rätt till avgiften. De betalade ändå inte. I samband
med tvisten vände sig köparna till en av tomterna, Sara och Patrik Hacker, till kommunen stadsjurist
och frågade om kommunen avsåg att driva ärendet vidare och fick då beskedet att det skulle ske. De
valde då att betala fakturan.
När makarna Hacker har fått besked om att kraven mot övriga tomtköpare, som köpt tomterna intill
deras under samma förutsättningar, slipper betala sin avgift, önskar de få tillbaka vad de erlagt med
lagstadgad ränta.
Stadsjuristen har upprättat en PM med förslag på återbetalning med ränta.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen beslutar, enligt stadsjuristens förslag, att återbetala 12 936 kr jämte lagstadgad ränta till
Sara och Patrik Hacker.
2015-03-11
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
2015-03-22
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0230 108
Programområde: 1
Handläggare: Lars-Olof Danielsson, tfn 033 – 35 70 59
Datum/avdelningschef: 2015-02-26, GB
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2015-02-24
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Sekretariatet/Lars-Olof Danielsson
Tfn 033 – 35 70 59

PM om krav på återbetalning av erlagd planavgift för bygglov
för enfamiljshus på Pumpstigen i Viskafors.
Kommunen planerade och anlade ett nytt småhusområde i Viskafors, med
adress Pumpstigen. Området färdigställdes med tomter och gata samt
framdragning av gatubelysning, VA och el. Tomterna såldes via kommunens
tomtkö enligt då gällande tomttaxa men kom att förbli osålda under avsevärd
tid. Tomterna ”reades” därför ut genom särskild kampanj.
Tomterna såldes ganska snart efter att kampanjen inletts. I samband med att
köparna sökte bygglov uppkom frågan om de skulle betala den delen av
bygglovsavgiften som avsåg planavgift. De hävdade genom företrädare att de
lovats att slippa denna avgift i samband med att de köpte tomten, som en del av
kampanjen.
Köparna erlade resterande bygglovsavgift men innehöll den delen som avsåg
planavgiften, 12 936 kr, och överklagade avgiftsbeslutet till Länsstyrelsen, som
dock avslog överklagandet. Länsstyrelsens beslut vann laga kraft.
Krav skickades ut till de bygglovssökande. De fortsatte att bestrida
betalningsansvar för planavgiften. Även om de, enligt PBL, hade ansvar för
denna avgift, gjorde de gällande att de på avtalsrättslig väg blivit befriade från
avgiften. På fråga från makarna Hacker uppgavs att alla skulle få betala.
Makarna Hacker valde då att betala sin avgift. Betalning skedde till förfallodag
den 4 juni 2003.
Tvisten med övriga boende på Pumpstigen kom inte att lösas. Kommunen har
inte ansökt om stämning. Kraven mot makarna Hackers grannar har numera
preskriberats och fordringarna har skrivits av i kommunens bokföring.
Makarna Hacker har hört sig för ett antal gånger under processens gång och
krävt att få tillbaka vad de erlagt, om kraven mot övriga fastighetsägare på
Pumpstigen inte fullföljs. De har, i vart fall i början av processen, fått besked
om att alla kommer att krävas på betalning.
När det stått klart för makarna Hacker att övriga fastighetsägare på deras gata,
med samma förutsättningar som de, sluppit att betala, har de krävt att få tillbaka
den avgiften de erlagt samt lagstadgad ränta.
Samtliga fastighetsägare skall betala även planavgiften av bygglovet, enligt
PBL. Frågan är prövad av Länsstyrelsen och har vunnit laga kraft. Frågan gäller
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istället om de på avtalsrättslig grund, i samband med köpet, blev lovade att
slippa denna avgift.
Det har inte riktigt gått att få fram vad som sades vid köpet av tomterna. Just
dessa tomter således på annat sätt än andra kommunala tomter. En hel del talar
för att köparna faktiskt lovats att slippa den aktuella avgiften, då samtliga i stort
sett omgående angav just det. Även om företrädare för kommunen kanske inte
avsåg just den effekten, bör köpare av kommunala tomter kunna lita på de
uppgifter de får. Oavsett vilket, har de numera blivit befriade från att betala till
följd av reglerna om preskription.
Frågan är då om hur makarna Hacker skall behandlas. De har betalt en avgift
som de i och för sig är skyldiga att betala enligt den kommunala taxan och
beslut av Länsstyrelsen. Å andra sidan har även de köpt en tomt från
kommunen på samma premisser som övriga fastighetsägare på samma gata.
Makarna Hacker har från början även de bestritt att betala sin avgift. På direkt
fråga har de fått besked om att samtliga kommer att krävas på betalning och
underförstått att de inte kan slippa betalningsansvar. De har då valt att inte
strida utan betala sin avgift. Denna uppgift har i efterhand visat sig inte vara
korrekt. Grannarna har sluppit betalningsansvar och det hade makarna Hacker
också gjort, om de inte hade frågat utan valt att strida som sina grannar.
Både rättviseskäl och att de litat på ett kommunalt besked som senare visat sig
inte vara så klokt, talar för att även makarna Hacker skall befrias från
planavgift. För att sättas i samma läge som sina grannar, skall de även erhålla
lagstadgad ränta på vad de har betalt tills återbetalning sker.
Sammantaget görs bedömningen att kommunen skall återbetala 12 936 kr till
makarna Hacker för planavgift avseende bygglov för enfamiljshus på adressen
Pumpstigen 7 i Viskafors. På återbetalningen tillkommer lagstadgad ränta.
STADSKANSLIET, sekretariatet

Lars-Olof Danielsson
stadsjurist
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Inform
mations
sansva
aret förr 16-19 åringa
ar
Stadsrevisioonen har graanskat om Borås
B
Stad fuullgör det ko
ommunala in
nformationssansvaret för 16-19åringar änddamålsenligt och i enligh
het med lagsstiftningen. Granskninge
G
en har skickkats till Utbilldningsnämnden, A
Arbetslivsnäämnden och
h Kommuns tyrelsen
Kommunsttyrelsen föreeslås beslutaa:
Arbetslivsnäm
ämnden och Utbildningsnäm
Ut
mnden uppmannas att informeera Kommunsstyrelsen om deet förslag på gränsdragning
och uppdrag m
man kommit överens om.
Upprättat s var översändss till Stadsrevvisionen
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Dnr 2014/KS0477 007
0

Avd: Kvaliitet och utveeckling
Handläggaare: Ewa Luvvö
Stadsrrevisionen

Informations
sansvarret för 16-19
1
årringar
Stadsrevvisionen har granskat om
m Borås Stad fullgör dett kommunalla informationsansvaret fö
ör 16-19-årin
ngar ändamåålsenligt och
h i enlighet med
m lagstiftnningen. Granskningen har
h skickats till Utbildniingsnämndeen, Arbetsliv
vsnämnden ooch Kommu
unstyrelsen.
Stadsrevvisionen bed
dömer att Uttbildningsnäämnden hålller sig väl infformerad om
m vilka
ungdom
mar i målgrup
ppen som om
mfattas av in
nformationssansvaret, occh i vilken syssels
sättninggskategori dee är placeradde. Stadsreviisionen identifierar ocksså utvecklinggsområden för att ytterligarre förstärka en ändamållsenlig hanteering av infoormationsansvaret:
•
•
•
•

En tydlig målsättning föör verksamh
E
heten formuleras
A
Arbetslivsnä
ämndens upppdrag inom
m ramen för information
i
nsansvaret tyydliggörs
o dokumeenteras och att gränsdraagningen gen
och
ntemot Utbiildningsnäm
mndens
u
uppdrag
förrtydligas.
D
Dokumente
erade rutinerr fastställs fö
ör hur målgrruppen skalll kontaktas samt
s
v
vilka
åtgärdeer som ska eerbjudas
E
Effekter
av åtgärder fölljs upp och utvärderas
u
på
p individ- ooch organisationsn
nivå.

Utbildniingsnämndeen och Arbeetslivsnämnd
den har lämn
nat likadana svar till Stad
dsrevisionen occh där de fraamhåller en gemensam målsättning om att alla unga boråsaare ska
ha gymn
nasiekompettens och att alla ska nås av ett perso
onligt erbjuddande om akktiviteter
med såddan kvalitet att
a personenn om möjligt blir motiveerad till studdier.
I Utbilddningsnämnd
den och Arbbetslivsnämn
nden svar fin
nns också föörslag på gräänsdragning och
h önskan om
m förtydligannde i reglem
mentet. Där redovisas
r
ävven förslag på
p ansvarsförrdelning, arb
betsgång, akttiviteter och
h insatser. T ex att för ellever inom gymnag
sieskolan
n som bedö
öms vara på vväg att avbrryta sina stud
dier, kan en direkt samvverkan
ske melllan elevhälsaan och Jobbb Borås. På så
s sätt kan man
m jobba tilllsammans, för att
om möjligt förhindrra avbrottet.. Ett annat exempel
e
är att
a för de inddivider som inte är
aktuella för att ta up
pp studier i nnärtid, eller som inte svarat på erbjuudandet, skeer samverkan med
m Arbetsllivsförvaltninngen, Jobb Borås
B
som tar
t över ansvvaret att skö
öta vidare kon
ntakter med individen.
Kommuunstyrelsen delar
d
Stadsreevisionens bedömning
b
om
o det posititiva i att Utb
bildningsnäm
mnden hålleer sig väl infformerad, men
m även om
m de utveckliingsområden
n som
finns. Det
D är därför glädjande aatt nämndern
na gemensam
mt tagit fram
m förslag påå hur
arbetsfö
ördelning, grränsdragninggar, rutiner och
o uppföljn
ning kan förrbättras.
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I samband med den översyn av alla nämnders reglementen som pågår kommer denna
fråga att kunna regleras
Kommunstyrelsen föreslås besluta
Arbetslivsnämnden och Utbildningsnämnden uppmanas att informera Kommunstyrelsen om det
förslag på gränsdragning och uppdrag man kommit överens om.
Upprättat svar översänds till Stadsrevisionen
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef
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2014-10-21

2014/UN0124

Sirpa Heikkilä
Tel 033-35 77 75
Stadsrevisionen

Svar på stadsrevisionens rapport om det kommunala
informationsansvaret för unga 16-19 år
Stadsrevisionen har granskat hur Borås stad fullgör det kommunala
informationsansvaret. Utbildningsnämnden och Arbetslivsnämnden har
tillsammans utrett frågan för att skapa samsyn och en gemensam åtgärdsplan.
Nämnderna delar helt stadsrevisionens syn på hur ansvaret hanteras idag och
åtgärder som bör genomföras, särskilt om Borås stad skall leva upp till de nya
kraven som ställs när aktivitetsansvaret införs från årsskiftet.
Nämnderna kommer att formulera ett gemensamt förslag/äskande till
Kommunstyrelsen för att kunna genomföra revisionens rekommendationer.
Revisionens rekommendationer
1. En tydlig målsättning för verksamheten formuleras
2. Arbetslivsnämndens uppdrag inom ramen för informationsansvaret
tydliggörs och dokumenteras, och att gränsdragningen gentemot
utbildningsnämndens uppdrag förtydligas.
3. Dokumenterade rutiner fastställs för hur målgruppen skall kontaktas,
samt vilka åtgärder som skall erbjudas
4. Effekter av åtgärder följs upp och utvärderas på individ- och
organisationsnivå.
Nämndernas svar
1. Den gemensamma målsättningen är att alla unga Boråsare skall ha
gymnasiekompetens, antingen från gymnasieskola, vuxenutbildning eller
genom folkhögskola. Sannolikt kan man inte nå 100%, beroende på att
personerna kan ha hinder för studier av olika skäl.
Alla skall dock nås av ett personligt erbjudande om aktiviteter med sådan
kvalitet att personen om möjligt blir motiverad till studier.

2. Ett gemensamt förslag/äskande med tydlig gränsdragning och uppdrag
för Arbetslivsnämnden, har upprättats och skall sändas in till
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Kommunstyrelsen för beslut/fastställande. Nämndens reglemente bör
ändras så att ansvaret framgår även där.
Förslaget innehåller följande ansvarsfördelning/uppdrags-beskrivning:
Ansvarsfördelning/arbetsgång
Alla ungdomar som inte studerar eller som avbryter sina gymnasiestudier,
registreras genom utbildningsförvaltningens försorg. Registreringen sker
på Tullengymnasiet. Tullengymnasiet arbetar aktivt med studie- och
yrkesvägledning för att få personen tillbaks till studier i samverkan med
övriga gymnasieskolor, och för personer som fyllt eller närmar sig 18 år,
även tillsammans med folkhögskolor och vuxenutbildningen.
Tullengymnasiet kontaktar alla inom aktivitetsansvaret per brev, telefon
och personliga möten, där man erbjuder personlig vägledning mot
studier, alternativt aktiviteter genom Arbetslivsförvaltningen.
För individer som inte är aktuella för att ta upp studier i närtid, eller som
inte svarat, sker samverkan med Arbetslivsförvaltningen, Jobb Borås som
tar över ansvaret att sköta vidare kontakter med individen. För de
individer som Tullegymnasiet inte nått eller som inte svarat så kommer
Jobb Borås att aktivt söka individerna genom brev, telefonsamtal och vid
behov besök i hemmet. Så långt det någonsin är möjligt, ska alla individer
erbjudas insatser. Under tiden individerna är aktuella på Arbetslivsförvaltningen skall ett register finnas, där det framgår hur man nått
individen, och vilka insatser som erbjudits. Kontinuerlig samverkan skall
finnas med Tullengymnasiet så att individerna får möjlighet att så snabbt
som möjligt när de är motiverade, återgå till studier.
Aktiviteter/insatser
Det finns närmare 20 olika aktiviteter inom Jobb Borås där man jobbar
med individ och gruppaktiviteter, kartläggning, vägledning och
motivation.
Andra aktiviteter kan vara samverkan med Arbetsförmedling och hitta
möjligheter genom arbetspraktik, utvecklingsanställningar (kombinerat
med studieinslag), eller lokalt kunskapslyft.
Jobb Borås samverkar även med Vuxenutbildningen och Folkhögskolor,
för att hitta vägar att återgå till studier som leder till gymnasiekompetens.
För elever inom gymnasieskolan som bedöms vara på väg att avbryta sina
studier, kan en direkt samverkan ske mellan elevhälsan och Jobb Borås,
där man kan jobba tillsammans, för att om möjligt förhindra avbrottet.
Registrering sker dock via Tullengymnasiet så att dokumentation finns
3. I förslaget ovan framgår även rutiner och direktiv för hur målgruppen
ska nås och vilka aktiviteter som erbjuds.
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4. Om Kommunstyrelsen fastställer förslaget/äskandet ingår att
verksamheten skall utvärderas socioekonomiskt, Arbetslivsnämnden.
Inom Utbildningsnämnden sker en månatlig uppföljning av
ungdomarnas sysselsättning.
UTBILDNINGSNÄMNDEN

Anna Svalander
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef

Utbildningsförvaltningen

Övriga ej i gymnasiet
16-19 år

Ett register
Gymnasieskolor

Samverkan för att
förhindra avbrott

Avbrott
Tullengymnasiet

Utbildning
SYVinsatser
Tullen

Övriga
utb.-aktörer
Folkhögskolor
Vuxenutbildning

Ej direkt aktuella
för utb.

Arbetslivsförvaltningen
Samverkan med
aktörer inom
samordningsförbundet
Aktiviteter

Utvecklingsanställning
tidsbegränsad

Sida
1(3)
Arbetslivsförvaltningen
Hans Johansson, 033-35 85 73
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2014/ALN0054

Kommunstyrelsen

Svar på stadsrevisionen rapport om det kommunala
Informationsansvaret för 16-19 åringar
Beslut

Nämnden har tagit del av Stadsrevisionen rapport och beslutar att sända in svaret
tillsammans med ett separat åtgärdsförslag till Kommunstyrelsen.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Utbildningsnämnden och Arbetslivsnämnden har tillsammans utrett frågan för att
skapa samsyn och en gemensam åtgärdsplan.
Nämnderna delar helt stadsrevisionens syn på hur ansvaret hanteras idag och åtgärder
som bör genomföras, särskilt om Borås stad skall leva upp till de nya kraven som
ställs när aktivitetsansvaret införs från årsskiftet.
Nämnderna kommer att formulera ett gemensamt förslag/äskande till
Kommunstyrelsen för att kunna genomföra revisionens rekommendationer.

Nämndens yttrande i sin helhet

Utbildningsnämnden och Arbetslivsnämnden har tillsammans utrett frågan för att
skapa samsyn och en gemensam åtgärdsplan.
Nämnderna delar helt stadsrevisionens syn på hur ansvaret hanteras idag och åtgärder
som bör genomföras, särskilt om Borås stad skall leva upp till de nya kraven som
ställs när aktivitetsansvaret införs från årsskiftet.
Nämnderna kommer att formulera ett gemensamt förslag/äskande till
Kommunstyrelsen för att kunna genomföra revisionens rekommendationer.
Revisionens rekommendationer
1. En tydlig målsättning för verksamheten formuleras
2. Arbetslivsnämndens uppdrag inom ramen för informationsansvaret tydliggörs
och dokumenteras, och att gränsdragningen gentemot utbildningsnämndens
uppdrag förtydligas.
3. Dokumenterade rutiner fastställs för hur målgruppen skall kontaktas, samt
vilka åtgärder som skall erbjudas
4. Effekter av åtgärder följs upp och utvärderas på individ- och
organisationsnivå.
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Nämndernas svar
1. Den gemensamma målsättningen är att alla unga Boråsare skall ha
gymnasiekompetens, antingen från gymnasieskola, vuxenutbildning eller
genom folkhögskola. Vi är medvetna om att vi inte kommer att nå 100%,
beroende på att personerna kan ha hinder för studier av olika skäl.
Alla skall dock nås av ett personligt erbjudande om aktiviteter med sådan
kvalitet att personen om möjligt blir motiverad till studier.
2. Ett gemensamt förslag/äskande med tydlig gränsdragning och uppdrag för
Arbetslivsnämnden, har upprättats och skall sändas in till Kommunstyrelsen
för beslut/fastställande. Nämndens reglemente bör ändras så att ansvaret
framgår även där.
Förslaget innehåller följande ansvarsfördelning/uppdragsbeskrivning :
Alla som inte studerar eller som avbryter sina gymnasiestudier, registreras
genom utbildningsförvaltningens försorg, registreringen sker på
Tullengymnasiet.
Tullengymnasiet arbetar aktivt med studie- yrkesvägledning för att få
personen tillbaks till studier i samverkan med övriga gymnasieskolor, och för
personer som fyllt eller närmar sig 18 år, även tillsammans med folkhögskolor
och vuxenutbildningen. Tullengymnasiet kontaktar alla inom
aktivitetsansvaret genom att skicka brev, kontakta per telefon och personliga
möten, där man erbjuder personlig vägledning mot studier, alternativt
aktiviteter genom Arbetslivsförvaltningen.
För individer som inte är aktuella för att ta upp studier i närtid, eller som inte
svarat, sker samverkan med Arbetslivsförvaltningen, Jobb Borås som tar över
ansvaret att sköta vidare kontakter med individen.
För de individer som Tullegymnasiet inte nått eller som inte svarat så kommer
Jobb Borås att aktivt söka individerna genom brev, telefonsamtal och vid
behov besök i hemmet. Vi säkerställer att så långt det någonsin är möjligt, ska
alla individer erbjudas insatser.
Under tiden individerna är aktuella på Arbetslivsförvaltningen skall ett register
finnas, där det framgår hur man nått individen, och vilka insatser som
erbjudits.
Kontinuerlig samverkan skall finnas med Tullengymnasiet så att individerna
får möjlighet att så snabbt som möjligt när de är motiverade, återgå till studier.
Aktiviteter/insatser inom Jobb Borås, det finns närmare 20 olika aktiviteter
inom Jobb Borås där man jobbar med individ och gruppaktiviteter,
kartläggning, vägledning och motivation.
Andra aktiviteter kan vara samverkan med Arbetsförmedling och hitta
möjligheter genom arbetspraktik, utvecklingsanställningar (kombinerat med
studieinslag), eller lokalt kunskapslyft.
Jobb Borås samverkar även med Vuxenutbildningen och Folkhögskolor, för
att hitta vägar att återgå till studier som leder till gymnasiekompetens.
För elever inom Gymnasieskolan som bedöms vara på väg att avbryta sina
studier, kan en direkt samverkan ske mellan elevhälsan och Jobb Borås, där
man kan jobba tillsammans, för att om möjligt förhindra avbrottet.
Registrering sker dock via Tullengymnasiet så att dokumentation finns.
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3. I förslaget ovan framgår även rutiner och direktiv för hur vi vill nå
målgruppen, samt aktiviteter vi vill erbjuda.
4. Om Kommunstyrelsen fastställer förslaget/äskandet ingår att verksamheten
skall utvärderas socioekonomiskt.

Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
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Ingegerd Nyborg
Förste vice ordförande
Dag Forsström
Förvaltningschef
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2014-05-26
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden

INFORMATIONSANSVARET FÖR 16-19 ÅRINGAR
Stadsrevisionen har granskat om Borås Stad fullgör det kommunala informationsansvaret för 16-19åringar ändamålsenligt och i enlighet med lagstiftningen.
Stadsrevisionen bedömer att Utbildningsnämnden håller sig väl informerad om vilka ungdomar som ingår
i målgruppen som omfattas av informationsansvaret, och i vilken sysselsättningskategori de är placerade.
De ungdomar, med vilka kontakt etableras, erbjuds individuella åtgärder. Kontakt etableras emellertid ej
med flertalet ungdomar som inte deltar i Tullengymnasiets verksamhet.
Stadsrevisionen identifierar utvecklingsområden för att ytterligare förstärka en ändamålsenlig hantering av
informationsansvaret. En tydlig målsättning för verksamheten bör fastställas och dokumenteras. För att
tydliggöra ansvarsfördelningen mellan Utbildningsnämnden och Arbetslivsnämnden bedömer vi att uppdrag och ansvar för respektive nämnd behöver förtydligas och dokumenteras. Utvärdering saknas också av
effekter av tillämpade åtgärder på individ- och organisationsnivå vilket medför att informationen om verksamhetens resultat är bristfällig.
Stadsrevisionen rekommenderar att:
•

En tydlig målsättning för verksamheten formuleras.

•

Arbetslivsnämndens uppdrag inom ramen för informationsansvaret tydliggörs och dokumenteras
och att gränsdragningen gentemot Utbildningsnämndens uppdrag förtydligas.

•

Dokumenterade rutiner fastställs för hur målgruppen skall kontaktas samt vilka åtgärder som skall
erbjudas.

•

Effekter av åtgärder följs upp och utvärderas på individ- och organisationsnivå.

Bilagda översändes rapport och rapportsammandrag till Utbildningsnämnden och Arbetslivsnämnden. Stadsrevisionen emotser svar från ovanstående nämnder senast 201410-31.
ANDRA REVISORSGRUPPEN

Boris Preijde
Ordförande
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Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås
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Ola Sabel
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1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Bakgrund till revisionens granskningsprojekt
Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att hålla sig informerade om vad ungdomar 16-19 år som
är folkbokförda i kommunen, sysselsätter sig med i syfte att erbjuda dem lämpliga åtgärder. Regleringen benämns ”det kommunala informationsansvaret” och syftet är att förebygga att ungdomar hamnar utanför sysselsättning i form av utbildning eller arbete. Kommunernas informationsskyldighet gäller för ungdomar som inte deltar i eller har fullföljt en gymnasieutbildning.

1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med granskningen är att belysa om staden fullgör det kommunala informationsansvaret
ändamålsenligt utifrån lagstiftningens intentioner.
Huvudsakliga frågeställningar är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Finns tydliga mål för stadens informationsansvar?
Hur organiserar staden arbetet med informationsansvaret?
Hur håller sig staden informerad om ungdomar som omfattas av ansvaret?
Vilket arbetssätt används för att fånga upp berörd målgrupp?
Vilka individuella åtgärder erbjuder staden ungdomar utan sysselsättning?
Finns styrdokument, handlingsplaner, riktlinjer och rutiner för hur arbetet skall utföras?
Hur följer staden upp resultatet av verksamheten?
Vilken rapportering sker till ansvariga nämnder?

1.3 Revisionskriterier
I Skollagen regleras kommunernas ansvar enligt följande: ”En hemkommun ska löpande hålla sig
informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år
är sysselsatta i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder”1.
Kommunens skyldighet omfattar inte de ungdomar som genomför eller har fullföljt utbildning på
nationella program i gymnasieskola, nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskola
eller motsvarande utbildning.

1.4 Resurser/granskningsansvariga
Katrin Söderlind vid Revisionskontoret är granskningsansvarig.

1

Skollagen (2010:800), 29 Kap § 9
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1.5 Metod
Granskningen omfattar Utbildningsnämnden och Arbetslivsnämnden och baseras på intervjuer
med enhetschef och studie- och yrkesvägledare på Tullengymnasiet, enhetschef på Jobb Borås
och arbetsmarknadshandläggare på Jobb Borås/KRUT. Dokument som granskats framgår av
källförteckning. De intervjuade har fått möjlighet att faktakontrollera rapporten.

2 Förändringar i lagstiftning
Från och med 1 juli, 2011 finns förändringar i Skollagen som påverkar det kommunala informationsansvaret. Det s. k individuella programmet var ett alternativ som till dess kunde erbjudas
unga som inte var behöriga till, eller av annan anledning valde att inte studera på nationella program. Det individuella programmet ersattes av Introduktionsprogram med fem inriktningar2. Huvudregeln för Introduktionsprogrammen är att endast elever som inte uppnått behörighet till
nationella program eller som inte har uppnått behörighet till ett visst nationellt program, är behöriga att tas emot på Introduktionsprogram3.

3 Ansvar och styrning
3.1 Organisation
Utbildningsnämnden fullgör kommunens ansvar att hålla sig informerad om de ungdomar i åldern 16- 19 år som inte går direkt från grundskolan till gymnasieskolan eller som avbryter sina
gymnasiestudier. Inom Utbildningsnämndens ansvarsområde har Tullengymnasiets rektor ansvaret för att ”kontinuerligt följa upp och registrera ungdomarnas sysselsättning samt för att erbjuda
individuella åtgärder i olika former för de ungdomar som inte är i någon form av sysselsättning”.
Ansvaret regleras i dokumentet ”Rutin och ansvarsfördelning: Det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år”. Rutin- och ansvarsfördelningen beskriver vidare att Tullengymnasiet samverkar med ”andra aktörer för att finna individuella åtgärder för ungdomarna”. Jobb
Borås är uppräknad som samverkanspartner i dokumentet. Arbetslivsnämnden och enheten Jobb
Borås har uppdraget att arbeta med målgruppen och erbjuda lämplig sysselsättning till de ungdomar som inte fångas upp av Tullengymnasiets utbildningsalternativ, men dokumentation om
uppdraget saknas. Staden har inte beslutat om mål för informationsansvaret.
Vid intervjuer framkommer att det inte är formellt tydliggjort vad som avses med lämpliga åtgärder och vilket ansvar Arbetslivsnämnden har i förhållande till Utbildningsnämnden. Förhållandet
medför problematiken att det är svårt för funktionen på Utbildningsförvaltningen att i praktiken
ansvara för åtgärder som ligger utanför Tullengymnasiets verksamhet.

2

Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ, språkintroduktion.
3
Skollagen (2010:800), 17 Kap §§ 2-4

3

Rapport
2014-05-27

3.2 Tullengymnasiet
Tullengymnasiet erbjuder introduktionsprogram för de elever som inte är behöriga till nationella
program4 Enheten inventerar, registrerar och sammanställer månadsvis målgruppens sysselsättning. Resultatet av inventeringen rapporteras månadsvis till Utbildningsnämnden.

3.3 Jobb Borås
Enheten ansvarar för de ungdomar som faller utanför ramen för de åtgärder som Tullengymnasiet kan erbjuda i form av introduktionsprogram. Inom ramen för Jobb Borås pågår ESF- projektet
KRUT (Kreativ Utveckling: Kartläggning Rehabilitering och Utveckling tillsammans) som erbjuder riktade åtgärder till ungdomar i åldrarna 16-19 år. Projektägare är Sjuhärads samordningsförbund5 och finansiering sker med hjälp av ESF-medel till och med 2014-06-30. Under resterande
delen av 2014 finansieras projektet av Sjuhärads samordningsförbund6. En utvärdering av
KRUT- projektet skall genomföras vid halvårsskiftet 2014. Det är i dagsläget oklart vilka delar av
verksamheten som skall implementeras i Jobb Borås och hur verksamheten skall finansieras.

4 Arbetssätt
4.1 Inventering, registrering och sammanställning
Utbildningsnämnden har upprättat en dokumentation över processflödet för informationsansvaret som tydliggör vilken målgrupp som omfattas och hur alternativa sysselsättningar/åtgärder
kategoriseras.
Studie- och yrkesvägledaren på Tullengymnasiet registrerar varje månad de ungdomar som omfattas av informationsansvaret genom att ta emot s. k avbrottsblanketter från stadens gymnasieskolor, från fristående gymnasieskolor och från skolor utanför kommunen. Skolorna har en skyldighet att inom ramen för informationsansvaret kontinuerligt rapportera avhopp. Tullengymnasiet
driver frågan mot övriga enheter och tillämpningen har succesivt förbättrats enligt intervju. För
att fånga upp eventuella byten och avhopp som inte har rapporterats, genomför studie- och yrkesvägledaren också månadsvis systematiska genomgångar i verksamhetssystemet Extens. För att
fånga upp avvikelser i kategorin elever som är folkbokförda i Borås men som gör avbrott från
skolor utanför kommunen, rapporterar ansvarig tjänsteman på Utbildningsförvaltningen att aktuell skola inte längre fakturerar för berörd elevs utbildningskostnad. När det gäller kategorin nyanlända ungdomar så rapporterar Centrum för flerspråkligt lärande (CFL) de elever som omfattas

4

Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ, språkintroduktion.
5
Parter som ingår är Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Bollebyggds kommun,
Borås Stad, Herrljunga kommun, Marks kommun, Svenljunga kommun, Tranemo kommun, Ulricehamns kommun och Vårgårda kommun
6
Undantagen är aktiviteten ”Över gränserna” som fortsatt finansieras med ESF-medel under 2014av
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informationsansvaret7. Frågeställning om hantering av de ungdomar som varken deltar i eller har
deltagit i grunskole- och/eller gymnasieutbildning kvarstår.
Varje månad registrerar och sammanställer studie- och yrkesvägledaren vilken sysselsättning ungdomarna har i förhållande till informationsansvaret. Uppgifterna bygger på Tullengymnasiets
uppföljning och månadsvis rapportering från Jobb Borås/KRUT. Kategorierna är:
• Annan utbildning
• Anställd
• Avvaktar (erbjudits åtgärd och avvaktar)
• Avvisar kontakt
• Förhindrad (förhindrad att deltaga för närvarande)
• Annan kommunal åtgärd (Åtgärd inom ramen för Jobb Borås/KRUT)
Registreringen sker i form av enkel anteckning om sysselsättningskategori i verksamhetssystemet
Extens.

4.2 Kontakt med målgruppen
Studie- och yrkesvägledaren på Tullengymnasiet kontaktar de ungdomar som omfattas av informationsansvaret en gång per termin via brev. Ungdomarna delas upp i följande kategorier:
•
•

Behöriga till nationella program: Ungdomarna uppmanas att i första hand söka nationella
program.
Ej behöriga till nationella program: Ungdomarna erbjuds studier inom ramen för Tullens
utbildningsalternativ.

Utöver detta skickas ytterligare ett brev där ungdomarna som kvarstår under informationsansvaret informeras om att de kan kontakta Tullengymnasiets studie- och yrkesvägledare för samtal
och vägledning. Information lämnas också om verksamheten inom ramen för Jobb
Borås/KRUT. I brevet ombeds ungdomarna också att lämna information om vad de sysselsätter
sig med. Vid intervjuer framkommer det att svarsfrekvensen är låg i samband med brevutskick.
De ungdomar som fortfarande omfattas av informationsansvaret efter Tullengymnasiets kontakt
och som inte väljer att påbörja utbildning inom Utbildningsnämndens regi, sammanställs och
Jobb Borås/KRUT tar över uppgiften att kontakta ungdomarna. Tillvägagångssätt för kontakt är
att ringa ungdomarna. Vid intervjuerna framkommer att det är svårt att etablera kontakt med
målgruppen via telefon, många saknar nummer och hänvisning. Även Jobb Borås skickar brev till
ungdomarna med information om verksamheten inom Jobb Borås/KRUT. I brevet ombeds
ungdomarna att lämna information om vad de sysselsätter sig med. Utöver ovanstående åtgärder
kontaktas i vissa fall elever som står inför avhopp från ett nationellt program av studie- och yrkesvägledaren på Tullengymnasiet och/eller handläggare från Jobb Borås/KRUT. Syftet är att
undvika att eleven avbryter sina gymnasiestudier.
Trots att rutiner finns för att kontakta målgruppen så finns en utvecklingspotential när det gäller
att dokumentera hur målgruppen skall kontaktas (exempelvis hantering av de som saknar num-

7

CFL, Centrum för flerspråkigt lärande, är en gemensam skolorganisation i Borås Stad. CFL ansvarar för mottagning och kartläggning av nyanlända elever, modersmålsundervisning och studiehandledning
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mer och hänvisning alternativt att de inte svarar) och vilken förvaltning och funktion som utför
vilken åtgärd.

4.3 Åtgärder
Inom ramen för Utbildningsnämndens ansvarsområde erbjuds introduktionsprogram på Tullengymnasiet för de elever som saknar behörighet till nationella program.
Inom ramen för Jobb Borås/KRUT erbjuds målgruppen ordinarie verksamhet inom Jobb Borås
som består av att med hjälp av arbetsmarknadshandläggare kartlägga individens förutsättningar
och ta fram en individuell handlinsplan. Åtgärder i handlingsplan kan exempelvis vara att få stöd
via Arbetsförmedlningens s.k. Ungdomsgaranti8. Andra åtgärder är deltagande i arbetsförberedande program. Inom ramen för KRUT- projektet erbjuds arbetsförberedande program riktat till
ungdomar, dessa är uppdelade i gruppverksamhet för åldersgruppen 16- 19 år samt för unga med
behov av extra stöd9. Verksamheten i KRUT är enligt intervju inte helt fastlagd utan möjlighet
finns att under projekttiden pröva och utveckla ny metodik. Arbetsförberedande program kan
innebära att genomföra självskattning av förutsättningar, att arbeta med värderingsfrågor, motivationsövningar och studiebesök etc. Andra åtgärder inom KRUT är arbetsträning och praktik.
Målsättningen för verksamheten är att deltagande ska ges ökad hjälp till självhjälp genom aktiviteter anpassade till individens förmåga, att deltagarna ska uppvisa ökad aktivitetsförmåga samt
stärkt självförtroende/självbild och att öka deltagarens anställningsbarhet på vägen mot arbete
eller studier. Dokumenterade rutiner saknas i nuläget om tillvägagånssätt för arbete med ungdomarna och vilka åtgärder som erbjuds. Verksamheten skall under år 2014 utvärderas för att Arbetslivsnämnden skall ta ställning till vilka delar som skall implementeras i Jobb Borås ordinarie
verksamhet.
Respektive ärende inom ramen för Jobb Borås/KRUT registreras i verksamhetssystemet Viva.
Eftersom det inte i dagsläget är möjligt att ta ut statistik från systemet registreras ärendet även i
ett excelark. Uppgifter som registreras är individens situation vid inskrivning och vilka åtgärder
som erbjuds inom ramen för verksamheten samt när ärendet avslutas och vad orsaken är. Deltagare inom KRUT registreras också samordningsförbundets verksamhetssystem. I systemet mäts
deltagarnas status vid inskrivning respektive utskrivning.

5 Uppföljning av informationsansvaret
5.1 Uppföljning
Rapportering sker till Utbildningsnämnden varje månad i form av ett anmälningsärende om antalet individer som omfattas av informationsansvaret och inom vilken kategori de är sysselsatta.
Redovisningen består av en ögonblicksbild och beskriver inte om antalet ungdomar inom målgruppen har ökat eller minskat och hur flöden mellan de rapporterade kategorierna ser ut. Uppföljning av målgruppen sker inte inom ramen för Arbetslivsnämndens verksamhet i förhållande

8

Gäller unga 16-24 år som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, under 15 månader erbjuds stöd med fördjupad
kartläggning, studie- och yrkesvägledning, hjälp med att söka jobb. Kan kombineras med praktikplats, rehabilitering mm

9

http://www.boras.se/forvaltningar/arbetslivsforvaltningen/arbetslivsforvaltningen/jobbboras
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till uppdraget. Möjlighet finns emellertid att ta ut uppgifter om målgruppen på individnivå i manuell form.
Utvärdering av uppdraget inom informationsansvaret följs inte upp och utvärderas på organisationsnivå.

5.2 Omfattning av målgruppen
Nedan redovisas en sammanställning av tillgänglig statistik under perioden 120131-140402.
Tabellen visar antal individer samt procentuell andel inom de olika kategorierna vid varje mättillfälle. I kolumnen längst till höger visas också den procentuella förändringen över perioden. Sammanställningen visar att ca hälften av målgruppen finns inom Tullengymnasiets verksamhetsområde. Ungefär en tredjedel av målgruppen finns under kategorin avvaktar. Andelen av målgruppen som finns under kategorin ”Kommunal åtgärd” har ökat under mätperioden.
Sysselsättning
Utbildning Tullen
Annan utbildning
Anställd
Avvaktar
Avvisar
Förhindrad
Kommunal åtgärd
Totalt antal

120131
224
20
44
139
0
21

%
50 %
4%
10 %
31 %
0%
5%

130102
189
19
41
121
1
21

4
452

1%
17
100% 409

%
46 %
5%
10 %
30 %
0%
5%

140402
222
23
24
129
1
19

4%
36
100 % 454

%
49 %
5%
5%
28 %
0%
4%

Perioden
%
-1 %
15 %
-45 %
-7 %
-10 %

8%
800 %
100 % 0 %

6 Stadsrevisionens bedömningar och slutsatser
Vi bedömer att Utbildningsnämnden håller sig väl informerad om vilka ungdomar som ingår i
målgruppen som omfattas av informationsansvaret samt i vilken sysselsättningskategori de är
placerade. Vi bedömer också att verksamheten runt målgruppen är god och att de ungdomar,
med vilka kontakt etableras, erbjuds individuella åtgärder. Kontakt etableras emellertid inte med
flertalet ungdomar inom ramen för kategorin ”avvaktar” vilket är bekymmersamt. Det är viktigt
att fastställa tydliga rutiner för hur kontakt med dessa ungdomar skall ske och när åtgärderna anses vara tillräckliga.
För att förstärka och säkerställa en ändamålsenlig hantering av informationsansvaret bedömer
Stadsrevisionen att en tydlig målsättning för verksamheten bör fastställas och dokumenteras. För
att tydliggöra ansvarsfördelning mellan Utbildningsnämnden och Arbetslivsnämnden anser vi att
ett tydligt uppdrag och ansvar för Arbetslivsnämnden behöver dokumenteras och fastställas. Vidare noterar vi att det saknas fastställda och dokumenterade rutiner för hur arbetet med målgruppen skall bedrivas (kontakt och åtgärder), och vilken förvaltning och funktion som skall
genomföra vilken uppgift. Utvärdering saknas också av effekter av tillämpade åtgärder på individoch organisationsnivå vilket medför att information saknas om verksamhetens resultat.
Stadsrevisionen rekommenderar att:
•

En målsättning för verksamheten formuleras.
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•
•
•

Arbetslivsförvaltningens uppdrag inom ramen för informationsansvaret tydliggörs och
dokumenteras och att en gränsdragning gentemot Utbildningsförvaltningen förtydligas.
Dokumenterade rutiner fastställs för hur målgruppen skall kontaktas samt vilka åtgärder som skall erbjudas.
Effekter av tillämpade åtgärder följs upp och utvärderas på individ- och organisationsnivå.

7 KÄLLOR OCH REFERENSLITTERATUR
Skollagen (2010:800),
”Rutin och ansvarsfördelning: Det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år (daterad 2013-04-23)
Processflöde informationsansvar (ej daterad)
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RAPPORTSAMMANDRAG

INFORMATIONSANSVARET FÖR 16-19-ÅRINGAR
Inledning
Kommunerna har ett lagstadgat ansvar att hålla
sig informerade om vad ungdomar i åldrarna 1619 år som är folkbokförda i kommunen, men
som inte går i gymnasieskolan, sysselsätter sig
med. Kommunerna skall erbjuda ungdomarna
sysselsättning. I april 2014 utgjordes gruppen av
454 ungdomar i Borås Stad.

för kontakt är till viss del otydliga och inte dokumenterade. Såväl Tullengymnasiet som Jobb
Borås/KRUT arbetar med olika åtgärder för
ungdomarna, men det saknas dokumenterade
rutiner för åtgärderna. Den månadsvisa rapporteringen ger en ögonblicksbild, men ingen information om processerna och hur man arbetar med
olika grupper av ungdomar.

Frågeställningen i granskningen är om staden
fullgör det kommunala informationsansvaret
ändamålsenligt utifrån lagstiftningens intentioner.

Stadsrevisionens bedömningar

Mål och ansvar
Utbildningsnämnden (Tullengymnasiet) ansvarar
för att hålla sig informerad om gruppen 16-19åringar som inte går i gymnasieskolan och att
erbjuda individuella åtgärder i olika former till de
ungdomar som inte är i någon form av sysselsättning. Arbetslivsnämnden och enheten Jobb Borås
har uppdraget att arbeta med målgruppen och
erbjuda lämplig sysselsättning till de ungdomar
som inte fångas upp av Tullengymnasiets utbildningsalternativ.
Granskningen visar att det inte är formellt tydliggjort vad som avses med lämpliga åtgärder och
vilket ansvar Arbetslivsnämnden har i förhållande
till Utbildningsnämnden. En formellt antagen
målsättning för verksamheten saknas.

Åtgärder och uppföljning
Utbildningsförvaltningen dokumenterar månadsvis vilken sysselsättning ungdomarna har i förhållande till informationsansvaret. Uppgifterna bygger på Tullengymnasiets uppföljning och månadsvis rapportering från Jobb Borås/KRUT.
Studie- och yrkesvägledaren på Tullengymnasiet
kontaktar de ungdomar som omfattas av informationsansvaret två gånger per termin via brev.
Ytterligare kontakter sköts av Jobb Borås/KRUT
bland annat via telefon och brev. Rutinerna

Vi bedömer att Utbildningsnämnden håller sig väl
informerad om vilka ungdomar som ingår i målgruppen som omfattas av informationsansvaret
samt i vilken sysselsättningskategori de är placerade. De ungdomar, med vilka kontakt etableras,
erbjuds individuella åtgärder, men en relativt stor
grupp (28 %) har man ingen kontakt med.
För att förstärka och säkerställa en ändamålsenlig
hantering av informationsansvaret bedömer
Stadsrevisionen att en tydlig målsättning för verksamheten bör fastställas och dokumenteras. För
att tydliggöra ansvarsfördelning mellan Utbildningsnämnden och Arbetslivsnämnden anser vi
att ett tydligt uppdrag och ansvar för Arbetslivsnämnden behöver dokumenteras och fastställas.
Vidare noterar vi att det saknas fastställda och
dokumenterade rutiner för hur arbetet med målgruppen skall bedrivas, och vilken förvaltning och
funktion som skall genomföra vilken uppgift.
Utvärdering saknas också av effekter av tillämpade åtgärder på individ- och organisationsnivå
vilket medför att information saknas om verksamhetens resultat.

Borås Stads Revisionskontor
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås
Webbplats: boras.se/revisionskontoret

Telefonnummer: 033-35 71 54
Faxnummer: 033-35 71 57

Kc6

BESLUTSFÖRSL
LAG
ng av stad
dskanslietts organis
sation för markm
och
h exploate ringsfrågo
or
Förändrin
de mark- och
h exploaterin
ingsfrågornaa samtidigt
En Markavvdelning tydlliggör uppdrrag och manndat avseend
som ledninng och utvecckling av mark- och explloateringsveerksamheten
n ges bättre fförutsättninggar. Detta
innebär sannnolikt ett mer
m fokuseraat och effekttivt arbete än
n vad dagens organisatioon har föruttsättningar
att åstadkom
mma. Den nya
n organisaationen gälleer fr.o.m. attt ny markcheef finns på pplats.
Kommunsttyrelsen föreeslås beslutaa:
Den nuvarannde Markenheeten omvandlaas till Markavvdelning i Staddskansliets orgganisation.

2015-03-20
Datum

Ulf Olsso
on
Kommun
nalråd

x Tillstyrkes
Alternaativt förslag

2015-03-22
Datum

Samverkann

Annette Carlson
Kommun
nalråd

x Ja

Nej

Kommenttar:

Diarienumm
mer: 2015/K
KS0297 001
Handläggarre: Per Pellb
by, tfn 033 35 71 66
Datum/kom
mmunchef: 2015-03-188 Svante Stom
mberg

Programomr
P
råde: 1

Sida
1(2)
Datum
D
2015-04-13
2

Stadskanslliet
Handläggaare: Pelle Pelllby

Dnr 2015/KS0297 001
0

Förän
ndring av
v stadska
ansliets organisa
ation för mark- och
exploateringsfrågor
Ärende
et
Kommuunfullmäktigge beslutade 2010 om nyy förvaltninggsorganisatioon för Boråås Stad.
Mark- och
o exploateringsfrågornna fördeladees på två näm
mnder och ffyra förvaltn
ningar. I
huvudsaak innebar det
d att Stadskkansliets dåvvarande Marrkavdelning flyttades tilll Samhällsbygggnadsförvalltningen.
I septem
mber 2014 beslutade Koommunfullm
mäktige att i huvudsak åtterföra markk- och
exploateeringsverksaamheten till SStadskanslieet. Samtidigtt som vissa uutföraruppggifter
flyttadess till Tekniskka förvaltninngen. Motivet var bl.a. att
a de positivva effekter som förväntats inte
i realiseraats i tillräcklligt stor utstrräckning.
Stadskan
nsliet är i daag organiseraat på sju avd
delningar, Strategisk sam
mhällsplaneriing,
Kvalitett- och utveckkling, Personnal- och förrhandling, Näringsliv,
N
Innformation, Ekonomistyyrning och Sekretariat. M
Mark- och exxploateringsfrågorna är idag en enh
het inom
avdelnin
ngen för Straategisk samhhällsplanerin
ng.
Förslageet i detta äreende innebärr att Stadskaansliets Mark
kenhet blir een avdelningg inom
Stadskan
nsliet. Avdellningen ges namnet Markavdelninggen.
äganden
Övervä
Verksam
mheten i daggens avdelninng för Strateegisk samhäällsplaneringg kan beskrivvas i två
huvudup
ppgifter;
1. SStrategisk saamhällsplaneering leder, utvecklar, fö
öljer upp ochh samordnaar frågor
som avser hållbar
h
överssiktlig samhäällsplaneringg, strategiskaa markfrågorr, infrastruktur, övergripande kkollektivtraffikfrågor, lok
kal utvecklinng och statisstik.
V
Verksamhet
ten förberedder Borås för framtida behov
b
av förrändringar tiill en
a
alltmer
hållb
bar kommunn samt bered
der ärenden som kräverr strategiska beslut
i
inom
t.ex. in
nfrastrukturr och bebygggelsestrukturr samt yttrannden och strrategiska
b
beslut
kringg fysisk samhhällsutveckliing. Verksam
mheten omffattar cirka 10
1 årsarb
betare.
2. M
Markenheteen handläggeer kommuneens köp och
h försäljningaar av fastigh
heter för
o
olika
ändam
mål, gatukosttnadsärenden
n, upplåtelseer av mark, fför register över
k
kommunens
s fastighetsinnnehav, med
dverkar i utb
byggnad av vverksamhetts- som
b
bostadsomr
råden, svararr för genom
mförandefråggor och förhhandlingar saamt uppr
rättande
av exploateringgsavtal, explloateringsutrredningar, exxploateringsskalkyler,
ö
övriga
markkupplåtelser och markavvtal samt förreträder kom
mmunen vid lantmät
teriförrättnin
ngar. Verksaamheten om
mfattar cirka 10 årsarbeta
tare.

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

W
WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55
5

bo
oras.se

boras.stad@
@boras.se

033-35 70 00
0 vx

033-35
5 32 00

2

Avdelningens två huvuduppgifter är av olika karaktär. De är dels av strategisk art dels
operativ art. Vissa frågor är mer långsiktiga och andra frågor mer kortsiktiga, där det
handlar om ”här och nu”. Detta gäller till viss del även inom avdelningens båda huvudarbetsuppgifter, strategisk planering och mark- och exploateringsfrågorna. Markberedskap måste kommunen t.ex. ha både på kort och längre sikt.
Borås Stad är en kommun i tillväxt och utveckling. Flera stora projekt är på gång som
bl.a. Götalandsbanan och dess sträckning och utveckling av stadskärnan men också
investeringar i markområden för nya företagsetableringar och boende. Borås Stad
behöver stärka förmågan att möta dessa utmaningar.
Stadens organisation av dessa båda huvudarbetsuppgifter, strategisk samhällsplanering
och mark- och exploateringsfrågor, är en viktig faktor för en fortsatt positiv och resurseffektiv utveckling.
En Markavdelning tydliggör uppdrag och mandat avseende mark- och exploateringsfrågorna och innebär sannolikt ett mer fokuserat och effektivt arbete än vad dagens
organisation innebär.
Bedömning
Borås Stad är en kommun i tillväxt och utveckling. Flera stora projekt är på gång som
bl.a. Götalandsbanan och dess sträckning och utveckling av stadskärnan men också
investeringar i markområden för nya företagsetableringar och boende. Borås Stad
behöver stärka förmågan att möta dessa utmaningar.
En Markavdelning tydliggör uppdrag och mandat avseende mark- och exploateringsfrågorna samtidigt som ledning och utveckling av mark- och exploateringsverksamheten ges bättre förutsättningar. Detta innebär sannolikt ett mer fokuserat och effektivt arbete än vad dagens organisation har förutsättningar att åstadkomma. Den nya
organisationen gäller fr.o.m. att ny markchef finns på plats.
Förslag
Den nuvarande Markenheten omvandlas till Markavdelning i Stadskansliets organisation.

Ulf Olsson
Kommunalråd

Svante Stomberg
Kommunchef

Kc7

BESSLUTSFÖR
RSLAG

Anställning av
a marrkchef
Tjänsten soom ”Markch
hef” har variit annonseraad under feb
bruari månad
d. Annons hhar bl.a. funn
nits i lokal
press och hhos arbetsförmedlingen samt www.bboras.se. 7 personer
p
sök
kte arbetet ssom ”Markcchef” varav
2 kallades ttill intervjuerr.
Under föruutsättning avv Kommunstyrelsens beeslut att den nuvarande Markenhete
M
en omvandlaas till Markavdelning i Stadskansliets organisaation.
Kommunsttyrelsen föreeslås beslutaa:
Elisabeth E
Eickhoff anstäälls som avdeelningschef förr Markavdelnningen.

2015-03-26
Datum

Ulf Olsso
on
Kommun
nalråd

Tillstyrkes
Alternaativt förslag

2015-03-26
Datum

Samverkann

Annette Carlson
Kommun
nalråd

x Ja

Nej

Kommenttar: I FSG

Diarienumm
mer: 2015/K
KS0298 0233
Handläggarre: Erik Freddriksson, tfn
n 0766-487 8806
Datum/avddelningscheff: 2015-03-118 Svante Sttomberg

Programomr
P
råde: 1

PF 1 a-i) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-i till handlingarna)

PF 2
BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (FP); Borås
Stads kulturnämnd ska arbeta med kulturturism
Kulturnämnden är redan idag till en del aktiv inom kulturturism och är en viktig
samarbetspartner för andra aktörer t.ex. BoråsBorås.
Evenemang, inte minst kulturevenemang, i olika former och med olika huvudmän, ofta i
samverkan mellan företag och det offentliga, hjälper till att stärka bilden av Borås som en
attraktiv plats att bo och verka i och bidrar till att stärka varumärket.
Ett uppdrag till kulturnämnden att arbeta med kulturturism ligger också i linje med Vision 2025
samt för delar av kommunfullmäktiges beslut om budget för 2015.
Det finns därmed skäl för att i reglementet för Borås Stads kulturnämnd tillföra att nämnden ska
arbeta med kulturturism
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.

2015-03-13
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-03-13
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0700 003
Handläggare: Pelle Pellby, 033-357166
Datum/avdelningschef: 2015-03-09/ Per Olsson

Programområde: 1

Sida
1(3)
2015-04-13
2

Dnr 2014/KS0700

Stadskanslliet
Enheten föör personal och förhand
dling
Handläggaare: Pelle Pelllby
Koommunfullm
mäktige

Svarr på mo
otion a
av Morg
gan Hja
almars
sson (F
FP);
Borå
ås Stad
ds kultu
urnämnd ska
a arbeta
a med
kultu
urturism
m
et
Ärende
Morgan Hjalmarsso
on (FP) har vvid kommun
nfullmäktigees sammantrräde 2014-11-20
lämnat motion
m
om kulturturism
k
m i Borås.
I motion
nen föreslås att i reglem
mentet för Bo
orås Stads kulturnämndd tillföra att nämnn
den ska arbeta med kulturturism
m.
Inkomn
na yttrand
den i samm
manfattnin
ng
Kulturn
nämnden, friitid- och folkkhälsonämn
nden, BoråsB
Borås TME AB samt
Västsven
nska Turistrrådet AB harr lämnat rem
missvar.
Kulturn
nämnden

Kulturn
nämnden tillsstyrker motiionen.
Nämnd
dens yttrand
de i sammaanfattning
Förslageet att Kulturrnämndens rreglemente ska
s komplettteras med eett tillägg om
m kulturturism är
ä vällovligt eftersom
e
deet syftar till att
a fler ska bli medvetnaa om Borås kulturliv
k
och att besöksantale
b
et på de olikka kulturinsttitutionerna i förlängning
ngen ökar. KulturK
nämndeens uppdrag är dock att i första hand kommuninvånarna skka tillförsäkrras bra
förutsätttningar för deltagande
d
i kulturlivet.
Kulturfö
örvaltningen
n avstyrker m
motionen med
m hänvisnin
ng till att deet finns fler angea
lägna asp
pekter än dee rent kulturrturistiska näär det gäller att anpassa och rikta ku
ulturverksam
mheterna till olika gruppeer i samhälleet. Kulturförvaltningen är av uppfattningen
att markknadsföring,, av i första hhand Skulptturstaden Bo
orås, redan ssker idag gen
nom ett
gott sam
marbete melllan Kulturföörvaltningen
n och BoråsB
Borås, som hhar uppdragget att
marknaddsföra Boråss.
Reservation
Den röddgröna gruppen i Kulturrnämnden avstyrker
a
mo
otionen Merr kulturturism
mi
Borås. Motionärens
M
s intentionerr är att fler ska bli medv
vetna om Boorås kulturlivv och att
besöksantalet på de olika kulturrinstitutioneerna i förlänggningen ökaar. Kulturnäm
mndens
uppdragg är dock attt i första hannd tillförsäkrra kommuniinvånarna såå att de får bra
b förutsättnin
ngar för delttagande i kuulturlivet.
Vi avstyyrker motion
nen med hännvisning till att det finnss fler angeläggna aspekterr än de
rent kultturturistiskaa när det gälller att anpasssa och rikta kulturverkssamheterna till olika
grupperr i samhället..
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Fritids- och folkhälsonämnden

Nämnden tillstyrker remissen om mer kulturturism i Borås.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden ser värdet i att arbeta målmedvetet med besöksnäringen. På samma sätt som Kulturnämnden kan arbeta aktivt med kulturturism så kan
Fritids- och folkhälsonämnden arbeta aktivt med ”Idrottsturism”, det vill säga att
skapa förutsättningar för stora arrangemang, evenemang och tävlingar till Borås.
BoråsBorås TME AB

BoråsBorås bifaller motionen.
Borås har precis som motionen skriver ett stort kulturutbud. Vi tror att Borås har en
stor potential i kulturturism, om kulturnämnd och kulturförvaltning tillfördes perspektivet kulturturism, och med det perspektivet såg vilka av de kulturaktiviteter/utbud som redan finns, och kommer att finnas i framtiden, som lämpar sig att
marknadsföras utanför Borås Stad och på detta sätt uppnå en ökad kulturturism.
Västsvenska Turistrådet AB

Kulturen bidrar till att stärka Västsverige som besöksmål. För besökare från
närområdet utgör ofta kultur huvudanledningen till en resa. För den utländska
besökaren är det sällan en reseanledning i sig men ett viktigt komplement till andra
upplevelser. Västsvenska Turistrådet ser positivt på förslaget i motionen och att Borås
Stad därmed verkar för att ytterligare stärka kulturens roll inom turismen. Vi ser gärna
att arbetet sker i nära samarbete med andra offentliga aktörer inom besöksnäringen så
som BoråsBorås och Västsvenska Turistrådet.
Överväganden
Turism är, enligt en allmänt vedertagen definition, ”människors aktiviteter när de reser
till eller vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för fritid, affärer, eller andra
syften och för kortare tid än ett år”.
Någon motsvarande definition på kulturturism finns inte. Ett exempel på definition
kan vara ”personers resande bort från sin normala bostadsort med avsikten att
konsumera kulturella produkter eller tjänster”.
Turism och besöksnäring har generellt sett under senare år blivit en allt viktigare
näring runt om i landets kommuner. Det är ofta näringslivsutveckling som stått i
fokus, särskilt för små och mindre företag och positiva effekter på sysselsättningen.
Besöksnäringen är sammansatt av flera olika branscher och företag inom ”resa, bo,
äta och göra” som t.ex. hotell, restauranger, transporter och handel. Här sker en hel
del av den turistiska konsumtionen. Kultur, idrott, evenemang och möten har stor
betydelse resenären/besökaren, ibland som enskild reseanledning.
Turismen och besöksnäringen har betydelse för Borås Stad och för näringslivet och
inte sällan i samverkan mellan företag och det offentliga.
Evenemang, även kulturevenemang, i olika former och med olika huvudmän, ibland i
samverkan mellan företag och det offentliga, hjälper till att stärka bilden av Borås som
en attraktiv plats att bo och verka i och bidrar till att stärka varumärket Borås Stad.
I vision 2025 för Borås Stad noteras att ”i Borås trivs både invånare och besökare och
att värdskapet präglas generositet och vitalitet och gör Borås till en plats dit besökaren
gärna återvänder”.
Kulturnämndens verksamhet syftar till att göra Borås till en bra och attraktiv stad att
leva i. Kulturnämnden är redan idag till en del aktiv inom kulturturismen och är en
viktig samarbetspartner för andra aktörer t.ex. BoråsBorås.

3

I kommunfullmäktiges beslut om budget för 2015 anges kulturnämnden uppdrag. Det
riktar sig i första hand sig till kommuninvånaren men några av uppdragen har inslag
av kulturturism. Det gäller bl.a.;
• Borås Konstmuseum kommer även 2015 spela en viktig roll i Borås och hela
Västra Götalandsregionen.
• Borås ställning som en framgångsrik Skulpturstad skall utvecklas ytterligare.
• En internationell konferens för textil konst planeras för museet och Borås
räkning under 2017”.
• Kulturnämnden och Textilmuseet har också uppdraget att de skall verka för
att få ett utökat statligt och regionalt uppdrag för sin verksamhet.
Bedömning
Kulturnämnden är redan idag till en del aktiv inom kulturturism och är en viktig
samarbetspartner för andra aktörer t.ex. BoråsBorås.
Evenemang, inte minst kulturevenemang, i olika former och med olika huvudmän,
ofta i samverkan mellan företag och det offentliga, hjälper till att stärka bilden av
Borås som en attraktiv plats att bo och verka i och bidrar till att stärka varumärket.
Ett uppdrag till kulturnämnden att arbeta med kulturturism ligger också i linje med
Vision 2025 samt för delar av kommunfullmäktiges beslut om budget för 2015.
Det finns därmed skäl för att i reglementet för Borås Stads kulturnämnd tillföra att
nämnden ska arbeta med kulturturism.
Förslag
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att
Motionen bifalls.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Annica Dahlén
Förhandlingschef

MOTION
MORGAN HJALMARSSON

2014-10-07
KOMMUNFULLMÄKTIGE
Mer kulturturism i Borås!

Borås har ett fantastiskt kulturliv som fler borde få vetskap om. Folkpartiet föreslår därför att
Kulturnämnden ska få uppdraget att arbeta med kulturturism, det vill säga att de kulturella
kvaliteter som finns i Borås ska lyftas fram inom besöksnäringen.
Tyvärr har Borås stagnerat som besöksmål för turister. För att vända det krävs en rad olika
insatser, varan kulturturism är en. Det finns mycket att vinna på att vara en kommun med många
reseanledningar. Redan idag uppskattas de turistekonomiska effekterna till cirka en halv miljard
men det finns stor potential att få ännu större effekter.
Borås har ett rikt kulturliv. Vi har skulpturerna med den återkommande Skulpturbiennalen. Vi
har konstmuseet som har ett gott renommé med internationella och nationella utställningar.
Samlingarna är rika på svensk samtidskonst. Vi har Stadsteatern med en fin blandning av
föreställningar. Vi har Borås Museum med samlingarna i Ramnaparken. Vi har Textilmuseet som
i sina nya fantastiska lokaler anknyter till Borås stolta historia. Vi har Street Art festivalen som var
en otrolig succé.
Vi boråsare vet ju att det inte saknas kulturella aktiviteter i vår stad. Men vi behöver göra fler
uppmärksamma på vad vi har att erbjuda. Folkpartiet vill därför skriva in i reglementet för
Kulturnämnden att den ska arbeta med kulturturism. Att mera aktivt marknadsföra kulturen som
en reseanledning till Borås har enligt vårt förmenande stor potential. Västsvenska Turistrådet har
fastställt en affärsplan för kulturturism där det bland annat konstateras följande ”Kulturturisten vill
konsumera en mängd kulturupplevelser. För att förenkla denna konsumtion måste kulturtillgångar omvandlas till
kulturturistiska produkter”. Borås behöver ansluta sig till de tankegångar som presenteras i
rapporten.
Mot bakgrund av ovan förslår vi Kommunfullmäktige besluta att
I reglementet för Borås Stads Kulturnämnd tillföra att nämnden ska arbeta med kulturturism.
För Folkpartiet Liberalerna
Morgan Hjalmarsson

PF 3

BESLUTSFÖRSLAG

Personalekonomisk redovisning för 2014
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Personalredovisningen skall utgöra grund för analys och uppföljning samt för strategiska bedömningar inom det
personalekonomiska området.
Redovisningen läggs till handlingarna.

2015-03-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-03-31
Datum
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Bra personalpolitik ligger steget före
Att vara en god och attraktiv arbetsgivare borde vara
en självklarhet för varje företag och organisation. Ett
mål att sträva mot och ständigt förbättra för att trygga
kvalitet i sin verksamhet. Ledord i den processen är att
medge delaktighet,
inflytande, kompetensutveckling och ansvar för varje
medarbetare. Detta i sin tur kräver styrning av verksamheten och då är personalredovisning, kalkyler och
statistik viktiga, rentav nödvändiga, instrument för den
önskade utveckling. Relevant information måste hela
tiden finnas tillgänglig och varje medarbetare ha möjlighet att hålla sig informerad.
Förtroendet för kommunen som arbetsgivare måste
alltid vara högt och det kräver ständig utveckling och
förbättring av det vi är till för att utföra. Erfarenheten
säger oss att vid de förändringar det innebär reagerar vi
som människor olika. Några tar snabbt till sig det nya
medan andra behöver lite längre tid. Kunskap om varför
förändringen sker och delaktighet i förändringsarbetet
är avgörande för att det nya skall planteras, slå rot och
ges möjlighet att blomma.
Arbetet med heltid till alla, att ta bort de delade turerna
och minska behovet av timanställda rullar på. Enkelt
uttryck; Det som varit duger inte längre, då når vi inte
den attraktivitet som arbetsgivare som är nödvändig för
framtiden.

ytterligare åtgärder. Det gör vi i nära samarbete med
personalen och de fackliga organisationerna. Arbetet
måste vara långsiktigt och tydligt målinriktat med beaktande av såväl sociala, fysiska som psykiska faktorer.

Självklart är det alltid den verksamhet som bedrivs i
förskolan, vid äldreboendet eller på biblioteket som
bestämmer personalbehovet. Det i sin tur innebär en
inbjudan, inte en motsättning, till en modern personalpolitik. Vi tvingas tänka nytt och se möjligheterna i en
bra balans mellan arbete och fritid som en av nycklarna
till en hälsosam tillvaro.

Nyckelord för framtida personalförsörjning är rekrytera,
behålla och utveckla. En sanning som påtalats många
gånger är att rekryteringsbehovet för de kommande åren
är stort, inte bara för Borås Stad, utan för alla Sveriges
kommuner. Utbildning, kompetensutveckling och karriärmöjligheter kommer att vara av strategisk betydelse
för framtida rekrytering. Borås kommer att vara redo.

Tyvärr måste vi konstatera att sjuktalet inte minskat
utan visat en viss ökning. Vi kommer att fortsätta arbetet med att bryta utvecklingen och där så krävs vidta

Genom att ligga steget före antar vi utmaningen!

Ulf Olsson (S)
Ordförande i Kommunstyrelsen
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2014

INLEDNING

Inledning
Borås Stad har sedan 1999 sammanställt en personalekonomisk årsredovisning. Årets redovisning är där
med den sextonde i ordningen. Den personalekonomiska redovisningen ger en aktuell bild av ett antal
personalstrategiska frågor och en samlad beskrivning av kommunens personal. Den beskriver
personalarbetet för år 2014 och några år bakåt. Det finns kommunövergripande personalstatistik och
analyser samt en del jämförelser med andra kommuner. Redovisningen skall ligga till grund för kommunens strategiska arbete med personalpolitiska och arbetsmiljöfrämjande insatser.
Alla personalnyckeltal i årsredovisningen är könsuppdelade.
Uppgifterna har i huvudsak hämtats ur kommunens lönesystem Heroma. Attraktiv arbetsgivarindex har
tagits fram i samarbete med NyckeltalsInstitutet AB. Mångfaldsstatistik med uppgifter om anställda med
utländsk bakgrund har tagits fram i samarbete med Statistiska Centralbyrån SCB. Uppgifterna om
personalkostnader har hämtats från kommunens ekonomisystem Agresso. Det som inte varit möjligt att ta
fram ur IT-systemen som t.ex. arbetsskadestatistik har inhämtats genom uppgiftsinsamling från kommunens förvaltningar.
I årets personalekonomiska redovisning finns olika jämförelser med andra kommuner. Dessa jämförelser
säger i sig inget om verksamhetens omfattning eller hur stor del av verksamheten som bedrivs i förvaltningsform eller lagts ut på entreprenad i de olika kommunerna. Lägger man t.ex. ut större delen av en
verksamhet på entreprenad där det normalt finns hög sjukfrånvaro så minskar kommunens sjukfrånvaro.
Här kan man då redovisa en sjukfrånvaro som är lägre än hos en kommun med verksamheten i egen regi.
Vår förhoppning är att den personalekonomiska redovisningen skall vara en av flera informationskällor
för det fortsatta arbetet med att trygga personal- och kompetensförsörjningen och Borås Stads ställning
som en attraktiv arbetsgivare.
Marianne Andrén och Linnea Nilsson vid Stadskansliet har varit huvudansvariga för den personalekonomiska redovisningen
STADSKANSLIET

Per Olsson
Personalchef
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SAMMANFATTNING

Sammanfattning
Verksamhetsmål 2014:
• Sjukfrånvaron var 6,7 procent, vilket innebär en ökning av sjukfrånvaron under 2014 med 0,6
procentenheter.
• Andelen helårsfriska medarbetare var 33,5 procent 2014.
• Andelen timavlönade motsvarade 526 årsarbeten under året. Antal arbetade timmar ökade med 1,1
procent jämfört med år 2013.
Några fakta i korthet
• Den 1 november hade kommunen 9 324 tillsvidare- och visstidsanställda personer.
•

Två tredjedelar av kommunens anställda arbetar inom förskola och skola eller inom vård och
omsorg.

•

96,2 procent är heltidsanställda – av kvinnorna 96 procent och av männen 97 procent.

•

Medelåldern i kommunen är 45,9 år – för kvinnorna 45,6 år och för männen 46,9 år.

•

Antalet jämställda yrkesgrupper har ökat från 19 till 25.

•

Anställda med utländsk bakgrund har ökat med 0,4 procentenheter till 23 procent.

•

Medianlönen var vid årets slut 25 000 kr per månad för tillsvidareanställda.

•

Kvinnornas medianlön uppgår till 94,8 procent av männens.

•

Andelen helårsfriska medarbetare ökade med 0,5 procentenheter.

•

Sjukfrånvaron ökar för alla sjukperioder, motsvarar 693 årsarbeten.

•

Sjuklönekostnaden inkl. arbetsgivaravgifter ökade med 7,0 procent till 70,3 miljoner kronor.

•

80 procent av kvinnorna och 93 procent av männen återgår i arbete inom organisationen efter
avslutad rehabilitering.

•

Personalkostnaden var 4 098,8 miljoner kronor.

•

Borås har en högre andel anställda under 35 år, 26,9 procent, än genomsnittet för landets kommuner
som är 23,3 procent. Andelen anställda över 55 år är 24,7 procent vilket är under genomsnittet för
samtliga kommuner som är 28,3 procent.

Utmaningar
Analysen av den personalekonomiska redovisningen visar på flera olika utmaningar:
Heltid för alla - ”Heltid för alla” slutfördes under året och samtliga medarbetare i Borås Stad har idag
heltidstjänst med möjlighet till deltid. Utmaningen för organisationen är nu att hålla i förändringsarbetet
och fortsätta utveckla verksamheterna. Det handlar inte bara om bemanning och tekniska lösningar för
schemaläggning utan vi måste också ta till oss nya sätt att planera verksamheterna. Heltid för alla handlar
om att främja jämställdheten, förbättra arbetsmiljön och hälsan för både medarbetare och dem som tar
emot våra tjänster.
En långtidsfrisk organisation - Arbetsmetoderna för att skapa den goda arbetsplatsen berör fler nivåer
och utgår från olika strategier som kompletterar varandra. Friskfaktorer är en viktig komponent i
hälsoarbetet. Att stärka friskfaktorer ger effekter både på individ, grupp och organisation. Det som skiljer
friska organisationer från mindre friska förklaras inte av regionala skillnader, ekonomiska resurser eller
andra kvalitetsindikatorer. De kommuner och landsting som arbetar med följande faktorer på
organisationsnivå utmärker sig som friska organisationer. Dessa faktorer visar på goda resultat på
medarbetarnas välbefinnande och de är påverkansbara utan att stora resurser tillförs.
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-

Närvarande ledarskap med personlig återkoppling till medarbetarna.

-

Fortbildning och kompetensutveckling.

-

Möjlighet att framföra idéer och kritik.

-

Möjlighet att byta arbetsuppgifter.

-

Prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög.

-

Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Sjukfallsutvecklingen - Den negativa sjukfallsutvecklingen från hösten 2013 fortsatte under hela 2014.
Ökningen är störst i storstadsregioner och i pendlingskommuner jämfört med glesbygd. Kommunerna
som arbetsgivare står för största ökningen tätt följd av landsting och stat. Den psykosociala ohälsan står
för största ökningen, främst inom kontaktyrken, d.v.s de yrken där arbetsdagen bestäms utifrån någon
annans behov och där det ställs höga emotionella krav. Det är främst kvinnor som arbetar inom
kontaktyrken, därför drabbar ohälsan dem i större utsträckningen än männen.
Några yrkesgrupper som utmärker sig i Borås Stad är vårdbiträde, övrigt lärararbete, barnskötare, övrigt
skol- och förskolearbete, fritidsledare, köks- och måltidsarbete samt städ, tvätt och renhållning. Här har
kvinnorna både hög korttids- och långtidssjukfrånvaro medan männen har siffror som visar på ett gott
hälsoläge. Det behövs en analys utifrån både ett hälsoperspektiv och ett genusperspektiv. Vilka är
männens friskfaktorer i arbetsmiljön som hjälper dem att stärka och bevara sin hälsa? Utifrån
genusperspektivet måste vi fråga oss om det finns skillnader i förutsättningar för uppdrag, eller i risk och
sårbarhet? Har vi hjälpmedel anpassade till alla? Bemöter vi män och kvinnor på samma sätt? Vi behöver
bli duktigare på att arbeta främjande och förebyggande med de faktorer som verkar i arbetsmiljön inom
traditionellt kvinnliga yrken.
Rehabilitering – Rehabiliteringstiden har blivit längre, sjukfrånvaro över 60 dagar ökar, och statistiken
visar att av avslutade rehabiliteringsärenden kommer männen tillbaka i större utsträckning än kvinnorna i
arbete. Utmaningen handlar i första hand om att ta reda på om det finns någon skillnad i återgångar för
vissa yrken och sedan om vi gör skillnad mellan könen i rehabiliteringsprocessen. Det är också av
betydelse att se över hur andra berörda parter som försäkringskassa, sjukskrivande läkare och
företagshälsovård reagerar och agerar i ärenden som berör våra medarbetare. Generellt i Sverige har det
tydliggjorts att män får tidigare specialistremisser och stöd av arbetsgivaren. Män rehabiliteras utifrån
arbete, medan kvinnor rehabiliteras utifrån sin sociala situation.
Rehabilitering och sjuklönekostnaderna ökar. En utmaning är att se till att våra insatser får så stora hälsooch spridningseffekter som möjligt. Att omsätta kunskaper från rehabiliteringsärenden till främjande och
förebyggande insatser på grupp och organisationsnivå är en annan utmaning.
Hög personalomsättning – Ett antal yrkesgrupper visar på en mycket hög personalomsättning.
Specialpedagoger, biståndsbedömare och socialsekreterare ligger samtliga över 20 procent. Chefer inom
funktionshinderverksamheten, äldreomsorg, förskola och kost liksom gymnasielärare, administratörer och
sjuksköterskor är andra yrkesgrupper med en personalomsättning över 10 procent. Utmaningen är att
utreda vad orsaken till den höga personalomsättningen beror på.
Pensionsavgångar – Under de närmaste tio åren beräknas mellan 200-240 medarbetare gå i
ålderspension per år. För personal inom vård- och omsorg beräknas en tredjedel pensioneras under
perioden. Andra grupper med större pensionsavgångar är chefer, förskollärare, lärare i grundskolans
tidigare år, barnskötare, administratörer och lokalvårdare.
Stora pensionsavgångar är inte ett problem enbart för Borås Stad utan något som alla kommuner brottas
med. Konkurrensen om kompetent arbetskraft är redan hård inom flera yrkesområden och ställer allt
större krav på att Borås kan vara en attraktiv arbetsgivare med hälsosamma arbetsplatser som erbjuder
viktiga och utvecklande jobb.
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1 Personalstruktur
Den personalekonomiska redovisningen avser i första hand månadsavlönade d.v.s. tillsvidareanställda och
visstidsanställda om inte annat anges.

1.1 Antal anställda

Anställda per nämnd 2014-11-01
Nämnd

Tillsvidareanställda
Kvinnor
Män

Visstidsanställda
Kvinnor
Män

Förändring
jämfört med
2013-11-01

Revisorskollegiet

3

3

0

0

-

Kommunstyrelsen

47

30

1

1

-

Valnämnden

0

1

0

0

-

Lokalförsörjningsnämnden

15

27

2

1

6

Servicenämnden

82

237

8

33

-7

Fritids- och folkhälsonämnden

47

33

8

6

3

Samhällsbyggnadsnämnden

37

39

7

2

1

Tekniska nämnden

51

57

3

4

7

Miljö- och konsumentnämnden

35

11

4

0

2

Kulturnämnden

95

62

8

9

-6

Utbildningsnämnden

429

255

63

45

-41

Sociala omsorgsnämnden

705

162

51

12

10

Arbetslivsnämnden

266

149

28

11

21

Stadsdelsnämnden Norr

1 500

237

199

56

54

Stadsdelsnämnden Väster

1 503

263

189

45

75

Stadsdelsnämnden Öster

1 699

221

174

53

85

Förändringen av antalet anställda är marginell mellan åren. År 2014 var det 212 personer fler anställda
jämfört med samma tidpunkt föregående år. 60 procent av dessa var visstidsanställda och 40 procent
tillsvidareanställda. Av samtliga anställda är 77,9 procent kvinnor och 22,1 procent är män, vilket innebär
att fördelningen mellan könen är den samma som år 2013.
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Antalet tillsvidareanställda har ökat med ca 1 070 personer jämfört med år 1998. Fördelningen mellan kvinnor och
män har i stort sett varit den samma under hela perioden.

Tabellen visar antalet anställda i de yrkesgrupper som förändrats mest mellan 1 november 2013 och 1
november 2014.
Tillsvidareanställda
Kvinnor
Män

Yrkesgrupp

Förändring

Förskollärare
Kock
Undersköterska, äldreomsorg
Socialsekreterare
Sjuksköterska, handikapp- och äldreomsorg/geriatrik
Handläggare, övergripande verksamhetsplanering
Administratör, annan

33
21
12
15
11
8
12

1
5
10
0
0
3
-1

34
26
22
15
11
11
11

Speciallärare
Lärare grundskola, senare år
Måltidspersonal

-11
-12
-24

-5
2
2

-16
-10
-22

Förändringen inom de olika yrkesgrupperna har olika orsaker. Inom förskola handlar det om ökat antal
förskolebarn medan det inom skolan handlar om att anpassa verksamheten till minskat elevunderlag.
Behovet inom vård och omsorg påverkas bland annat av Lagen om valfrihetssystem (hemtjänstvalet). Det
har även skett en kompetenshöjning inom kosten då ökningen av antalet kockar i stort motsvarar
minskningen av antalet måltidspersonal.
Enligt lagen om anställningsskydd LAS § 5 övergår dessutom en tidsbegränsad anställning till en
tillsvidareanställning när en arbetstagare under en femårsperiod varit anställd hos arbetsgivaren antingen i
allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år. Under
2014 fick 160 personer tillsvidareanställning enligt denna bestämmelse, 88 personer inom vård och
omsorg, 26 inom förskola och 46 inom övrig verksamhet. År 2013 var det 141 personer som fick
tillsvidareanställning på motsvarande sätt.
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1.2 Personalomsättning
I detta avsnitt redovisas enbart extern personalomsättning för tillsvidareanställda

Tillsvidareanställda har under året haft en personalomsättning på 9,3 procent. För kvinnor var
personalomsättningen 9,9 procent och för männen 7,3 procent. Variationen är dock stor mellan olika
personalgrupper.

Den högsta personalomsättningen har specialpedagoger med 23,9 procent, biståndsbedömare 23,1
procent och socialsekreterare 21,6 procent. Andra yrkesgrupper med en personalomsättning högre än 10
procent är till exempel chefer inom verksamheterna funktionshinder, förskola, äldreomsorg samt kost.
Sjuksköterskor, administratörer och gymnasielärare är ytterligare några exempel.

1.3 Timavlönade
Totalt
Antalet timavlönade under 2014 motsvarade 940 årsarbeten vilket är en ökning med 13,9 procent jämfört
med 2013. I siffrorna ingår beredskapsarbetare (BEA) och anställda enligt PAN-avtalet (personliga assistenter och anhörigvårdare) med totalt 414 årsarbeten. Totalt arbetade timavlönade 1 597 372 timmar.
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Det lägre antalet timavlönade år 2003 förklaras av en nyanställningsblockad och en strejk bland Kommunals
medlemmar under våren.

Timavlönade exklusive BEA och PAN-avtalet
Verksamhetsmål
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten

Uppnått
2011

Uppnått
2011

Uppnått
2011

Mål
2014

Utfall
2014

523

498

475

400

526

Timavlönad personal används i huvudsak för att täcka uppkomna vakanser p.g.a. semester, sjukdom och
annan frånvaro men även för säsongsarbete. Omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen är den personalkategori som har störst andel timavlönade med 215 årsarbeten, därefter barnskötare med 61 och
obehöriga förskollärare med 43 årsarbeten.
Antal arbetade timmar för timavlönade omräknat till årsarbeten exkl. BEA och PAN
Nämnd

Kvinnor

Män

Totalt

Revisorskollegiet

0,0

0,0

0,0

Kommunstyrelsen

0,0

0,0

0,0

Valnämnden

0,2

0,6

0,8

Lokalförsörjningsnämnden

0,1

1,4

1,5

Servicenämnden

3,4

6,3

9,7

Fritids- och folkhälsonämnden

2,8

2,5

5,3

Samhällsbyggnadsnämnden

0,9

0,4

1,2

Tekniska nämnden

1,4

1,8

3,2

Miljö- och konsumentnämnden

0,4

0,0

0,4

Kulturnämnden

4,7

1,2

5,9

Utbildningsnämnden

8,9

6,4

15,3

25,8

10,6

36,4

4,2

0,6

4,8

Stadsdelsnämnden Norr

110,0

20,6

130,6

Stadsdelsnämnden Väster

101,0

31,3

132,4

Stadsdelsnämnden Öster

141,1

37,4

178,5

Totalt kommunen

40,5,0

121,0

526,0

Sociala omsorgsnämnden
Arbetslivsnämnden
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Antal timavlönade i kommunen har ökat med 1,3 procent jämfört med år 2013.
Siffrorna i tabellen anger antal timmar omräknat till årsarbetare men säger inget om hur många personer
som arbetet.

Timavlönade omräknat till årsarbetare har över tid varierat. Under perioden 2005-2014 har det som lägst
varit 471 årsarbetare år 2009 och som högst 594 årsarbetare år 2005.
Följande tabell redovisar antal personer som fått timlön under 2014. Antal timmar per person kan variera
från några enstaka tillfällen till i stort sett heltid under året.
Antal personer som fick timlön från kommunen under 2014
Antal personer
Personalgrupp

Kvinnor

Administration
Vård och omsorg
Rehabilitering och förebyggande arbete
Socialt och kurativt arbete
Skola och förskola
Kultur, turism och fritidsarbete
Teknikarbete
Totalt kommunen

Män

Summa

84

28

112

1 219

293

1 512

2

0

2

33

22

55

904

245

1 149

83

97

180

233

115

348

2 558

800

3 358

Kommunfullmäktige har under flera år haft som mål att minska andelen timavlönade. Förvaltningarna har
också vidtagit flera åtgärder för att minska användningen som till exempel höjd grundbemanning, lokala
personalpooler och användande av olika arbetstidsmodeller. Nivån på antalet timavlönade har legat på
drygt 500 årsarbetare de senaste åren. Beslutet om rätt till heltid för tillsvidareanställda som trädde i
fullkraft 1 augusti 2014 förväntas leda till en lägre andel timavlönade. I jämförelse med andra kommuner
visar Borås upp en lägre andel timavlönade. Genomsnittet för samtliga kommuner var 8 procent (år 2013)
och Borås Stad hade vid samma tidpunkt 5 procent.
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Personalpool fanns i sex förvaltningar under 2014. I följande tabell redovisas antal anställda per
personalkategorier.
Antal
anställda

Personalkategori personalpool
Omvårdnadspersonal

55

Habiliteringspersonal

36

Sjuksköterskor

9

Elevassistenter

22

Förmedlingsassistenter, bibliotekarier, biblioteksass

5

Totalt kommunen

127

Antal anställda i personalpool har minskat med 13 personer jämfört med 2013.

1.4 Anställda inom olika verksamhetsområden

Två tredjedelar arbetar inom skola och förskola eller inom vård och omsorg.
Antal anställda för olika personalgrupper 2014-11-01
Tillsvidareanställda

Personalgrupp

Visstidsanställda

Kvinnor

Män

Förändring
jämfört
med 201311-01

Kvinnor

Män

Ledningsarbete

253

150

5

2

1

Handläggararbete

219

112

17

11

14

Administratörsarbete

271

29

15

4

7

Administration

Vård- och omsorg
Sjuksköterska

209

21

9

1

12

1 583

172

118

18

51

Vårdbiträde, vårdare m.fl.

421

115

117

27

66

Personlig assistent

171

30

7

5

-2

9

4

1

0

-4

72

11

17

3

5

Undersköterska, skötare

Övrigt vård- och omsorgsarbete
Rehabilitering och förebyggande
arbete
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Tillsvidareanställda

Visstidsanställda

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Förändring
jämfört
med 201311-01

228

48

26

8

13

53

24

3

0

-2

Grundskolelärare

533

149

101

44

11

Gymnasielärare

186

156

46

35

-8

Förskollärare

800

31

109

12

52

Personalgrupp
Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare
Övrigt socialt och kurativt arbete
Skola och förskola

Fritidspedagog

67

16

16

10

-3

Övrigt lärararbete

161

72

19

14

-16

Barnskötare

325

14

36

4

+4

3

0

0

0

-1

149

48

17

13

-3

24

10

1

1

-4

Fritidsledare

38

37

7

11

6

Bibliotekarie, biblioteksassistent

63

17

5

2

-1

Övrig kultur turism och fritid

71

57

9

10

-3

0

Dagbarnvårdare
Elevassistent
Övrigt skol- och förskolearbete
Kultur, turism och fritid

Teknik
Teknisk handläggare

29

6

4

0

Ingenjörer

24

69

5

3

3

Tekniker

12

73

1

4

-1

Hantverkararbete m m

20

248

4

26

2

306

34

17

7

9

213

31

13

3

0

1

3

0

0

0

6 514

1 787

745

278

208

Köks- och måltidsarbete
Städ, tvätt och renhållningsarbete
Kod saknas
Totalt

89 procent var tillsvidareanställda 2014-11-01. Det är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med
2013. Av kvinnorna är 89,7 procent anställda tillsvidare och av männen 86,5 procent. I förhållande till
2012 har andelen tillsvidareanställda kvinnor minskat med 1,2 och männen med 1,0 procentenheter.
Fördelning män och kvinnor
Av de tillsvidareanställda är 78,5 procent kvinnor och 21,5 procent män. För visstidsanställda är
fördelningen 72,8 procent kvinnor och 27,2 procent män. Fördelningen mellan könen i stort sett
densamma som för år 2013.
Av 132 yrkesgrupper har 25 en jämn könsfördelning. Det innebär att det är sex fler yrkesgrupper som har
en jämn könsfördelning jämfört med föregående år. För att en grupp ska anses jämställd ska andelen
kvinnor och män ligger i intervallet 40 till 60 procent. Jämn könsfördelning finns bl.a. inom följande
yrkesgrupper: rektorer, förskolechefer, gymnasielärare, fritidsledare och badmästare. Exempel på grupper
med ojämn fördelning är yrken inom vård och omsorg, förskolan kök och städ där männen är i minoritet
och inom teknikområdet som anläggningsarbete och fastighetsskötsel är andelen kvinnor lågt.
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Chefer
Tabellen redovisar chefer på alla nivåer inom kommunen som kodats som chef med underställd personal
enligt statistikkoderna AID (Arbetsidentifikation) som används i kommuner och landsting.
Tillsvidareanställda chefer inom kommunen 2014-11-01
Förändring
från

Totalt kommunen

Kvinnor

Män

251

158

2013-11-01
-10

Antalet chefer har minskat med 2,1 procent från 419 till 409. 78 procent av kommunens anställda är
kvinnor medan andelen kvinnliga chefer är 61 procent av samtliga chefer. Av 15 förvaltningschefer är 4
kvinnor. I förvaltningarnas ledningsgrupper är 49 procent kvinnor vilket är en ökning med 1,9
procentenheter. Andelen medlemmar i ledningsgrupperna med utländsk bakgrund har ökat marginellt från
8,7 till 8,8 procent

1.5 Hel- och deltidsanställda
Av kommunens tillsvidareanställda har 96,2 procent heltidstjänst och 3,8 procent deltid.
Andel tillsvidareanställda per sysselsättningsgrad

Kommunstyrelsen beslutade våren 2013 att alla tillsvidareanställda från 1 augusti 2014 skulle ha rätt till en
heltidsanställning med möjlighet att ansöka om tjänstledigt för annan önskad sysselsättningsgrad.
Undantagna var medarbetare som vid införandet hade partiell sjukersättning. För 30 tjänster beviljades
dispens från heltidsanställning, bl.a. för lärare i modersmål och musik. Detta förklarar att andelen
heltidsanställda ökat med drygt 16 procentenheter. Framförallt har det gynnat kvinnorna som tidigare
jämfört med männen hade en högre andel deltidsanställningar. I december 2014 hade 932 personer begärt
och beviljats en lägre sysselsättningsgrad p.ga. heltidsbeslutet. Den sammanlagda minskningen motsvarar
cirka 180 årsarbeten.
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Av kommunens tillsvidareanställda saknar 321 personer heltidsanställning. För visstidsanställda är
motsvarande siffra 389.
Andel heltidsanställningar av tillsvidareanställda 2014-11-01 i procent
Nämnd

Kvinnor

Män

Totalt

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Servicenämnden
Fritids- och folkhälsonämnden

100,0
100,0
0,00
100,0
95,1
93,6

66,7
100,0
100,0
96,3
96,6
100,0

83,3
100,0
100,0
97,6
96,2
96,3

Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden

91,9
94,1
94,1
93,7
95,3

97,4
98,2
100,0
96,8
95,3

94,7
96,3
93,5
94,9
95,3

Sociala omsorgsnämnden
Arbetslivsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster

96,0
88,3
95,7
97,1
96,6

98,8
95,3
98,3
96,2
97,7

96,5
90,8
96,1
96,9
96,7

Totalt kommunen

95,9

97,0

96,2

Borås har en betydligt högre andel heltidsanställda i jämförelse med kommunerna i Borås omgivning.
Andel tillsvidareanställda med heltidsanställning i närliggande kommuner

Totalt kommunen

Bollebygd

Mark

Svenljunga

Tranemo

Ulricehamn

Borås

80

64

52

61

71

96,2
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1.6 Genomsnittlig sysselsättningsgrad
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent för tillsvidareanställda
2010

2011

2012

2013

2014

Kvinnor

92,6

93,2

93,8

94,2

98,3

Män

96,3

96,8

97,2

97,1

98,7

Totalt kommunen

93,4

93,9

94,6

94,8

98,4

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden om även visstidsanställda räknas in är 97,2 procent.

1.7 Ålder
Medelålder
Medelåldern i Borås Stad har inte förändrats sedan föregående år utan är fortfarande 45,9 år. Kvinnors
medelålder är 45,6 år och männens 46,9 år. Genomsnittsåldern i landets kommuner är 45,7 år.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har lägst medelålder med 44,4 år och Kommunstyrelsen har den
högsta med 49,8 år.
För yrkesgrupper med minst 10 personer anställda är medelåldern för män som lägst bland barnskötare
med 37 år och förskollärare med 39 år. Högst medelålder för män finns bland chefer med 57,9 år. Lägst
medelålder för kvinnor i yrkesgrupper av motsvarande storlek hittar man bland fältsekreterare med 36,5 år
sjukgymnaster med 38,5 år, biståndsbedömare 38,9 år. Den högsta medelåldern för kvinnor finns bland
speciallärare med 56,2 år.

Åldersfördelningen är ojämn bland de anställda. Andelen anställda i åldersintervallet 20-40 år är 31,3
procent medan 43,8 procent av de anställda finns i intervallet 50-65 år. Andelen äldre har ökat med 0,1
procentenheter och de yngre med 1,1 procentenheter jämfört med 2013.

1.8 Planerade pensionsavgångar 2016-2025
Beräkningen av antalet pensionsavgångar utgår från en ålderspensionering vid 65 år. Eftersom pensionsåldern är rörlig 61 - 67 år kan de verkliga pensionsavgångarna avvika något från nedanstående prognos.

14

Planerade pensionsavgångar 2016-2025
Antal
pensionsavgångar

Personalgrupp
Administration
Vård och omsorg
Rehabilitering och förebyggande arbete
Socialt och kurativt arbete
Skola och förskola
Kultur, turism och fritidsarbete
Teknik

358
695
10
56
685
58
370

Totalt kommunen

2 233

Under perioden 2016 - 2025 beräknas mellan 200-240 personer per år gå i ålderspension. Det innebär
totalt att drygt 2 230 personer avgår med pension under aktuell 10-års period. Den största andelen pensionsavgångar finns bland vård- och omsorgspersonal där nästan en tredjedel kommer att pensioneras
under perioden. Andra grupper med större pensionsavgångar är chefer, förskollärare, lärare grundskolans
tidigare år, barnskötare, administratörer och lokalvårdare.

138 chefer på olika nivåer beräknas gå i pension under perioden 2016-2025. De flesta pensionsavgångarna
finns inom skola och förskola samt vård och omsorg.
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2 Jämställdhet och likabehandling
Likabehandling handlar om ett respektfullt bemötande och om de grundläggande attityder och värderingar
som denna respekt förutsätter. Målet är att alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Jämställdhet
och likabehandling är något helt naturligt och grundläggs i den dagliga verksamheten, i chefers sätt att
organisera arbetet, vid rekrytering av nyanställda, i meritvärdering och lönesättning, i kompetensutvecklings- och kvalitetsarbete. Det avgörande är inte formen för arbetet utan innehållet.
Arbetet för likabehandling är en fortlöpande process och ingår i respektive chefs ansvar för verksamhet
och medarbetare. Ytterst ansvarig för att likabehandlingsarbetet bedrivs enligt lagens intentioner vilar på
varje nämnd/styrelse. Arbetet med likabehandling skall integreras i verksamheten på samma sätt som
arbetsmiljöarbetet. Likabehandlingsfrågor skall vara ett naturligt inslag såväl i den dagliga verksamheten på
alla nivåer som i den långsiktiga planeringen.

2.1 Jämställdhet under 2014
Heltid en rättighet, deltid en möjlighet
2013 beslutade kommunstyrelsen att alla tillsvidareanställda från 1 augusti 2014 skulle ha rätt till
heltidsanställning med möjlighet att söka tjänstledigt för annan önskad sysselsättningsgrad. Det var ett
omvänt angrepps sätt jämfört med det som under många år gällt för omvårdnadspersonal angående
heltidsanställning. Istället för att ansöka om önskad sysselsättningsgrad erhöll nu alla tillsvidareanställda ett
anställningsavtal på heltid. En medarbetare som har önskan om att arbeta deltid kan istället ansöka om
partiell tjänstledighet.
Beslutet började gälla för alla nyanställda i januari och för övriga medarbetare genomfördes det successivt
och var helt genomfört 1 augusti 2014. Ett 30-tal tjänster har beviljats dispens från kravet på
heltidsanställning. Det har bland annat berört tjänster som lärare i modersmål och musik.
Jämställt Västra Götaland
Hösten 2014 undertecknade Kommunstyrelsen - Jämställt Västra Götaland 2014-2017. Den är uppdelad i
tre övergripande temaområden:
Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet - tar upp förutsättningar för arbete, föräldraskap,
utbildning, politiskt inflytande och jämställd regional tillväxt.
Makt och hälsa - tar upp jämställd hälsa som en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.
Fokuserar särskilt på normer för kön och deras inverkan på hälsa, tillgången till idrott samt kultur- och
föreningsliv.
Makt och mäns våld mot kvinnor - fokuserar på våld i nära relationer, våldsförebyggande åtgärder samt
stöd till grupper med svagt samhälleligt skydd.
Fler män i förskolan
Projektet ”Fler män i förskolan” i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) påbörjades
hösten 2014. Ett nätverk har startats av SKL där Borås ingår tillsammans med några andra kommuner, för
erfarenhetsutbyte och idéutveckling, med målet att få fler män i förskolan. Forskare finns knutna till
nätverket för att stödja processen och bearbeta erfarenheterna.
Nytt verksamhetsmål
Kommunfullmäktige har antagit verksamhets- och kvalitetsmål som anger verksamhetens uppdrag i
budget. I budget 2014 har ett av de tidigare verksamhetsmåtten ”sjuk mer än 60 dagar”, under område
Egen organisation, ersatts med måttet ”hälsa – 1 år utan sjukfrånvaro”. Det nya verksamhetsmåttet
redovisas könsuppdelat och följs upp varje månad tillsammans med de övriga som är ”andel sjukfrånvaro
av ordinarie arbetstid” samt ”timavlönade”. De tre verksamhetsmålen hälsa, sjuk och timavlönad ger oss
en tydligare helhetsbild vilket stärker vårt jämställdhetsarbete.
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Sociala investeringar
Kommunfullmäktige beslutade år 2013 om sociala investeringar och avsatte 20 miljoner i syfte att
motverka långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa händelseförlopp. Den primära målgruppen är
barn och unga. Jämställdhetssamordnare är beredande tjänsteman i ärendet. 2014 har följande tre projekt
godkänts:
- Satsning på ej läs- och skrivkunniga vuxna aktuella för SFI.
- Hela Väster - för ett minskat normbrytande beteende i skolan F-6.
- Arbetsmarknadsåtgärder i form av utvecklingsanställning och metodutveckling i arbetet med unga
vuxna långt från arbetsmarknaden.

2.2 Uppföljning av förvaltningarnas planer för lika rättigheter och möjligheter
Samtliga förvaltningar har i samverkan med de fackliga organisationerna tagit fram en plan för lika
rättigheter och möjligheter 2014-2016. Uppföljning av planens första år, 2014, görs av respektive
förvaltning under våren 2015.

2.3 Nyckeltal för jämställdhet
För att mer överskådligt visa fördelningen dels mellan kvinnor och män dels över tid har ett antal nyckeltal
tagits fram som redovisas i följande diagram.

Diagrammet visar hur stor andel inom respektive
kön som är tillsvidareanställda.

25 av totalt 132 yrkesgrupper är jämställda, dvs.
andelen kvinnor och män ligger i intervallet 40-60
procent.

Karriärmöjligheten redovisas genom att titta på andelen chefer i förhållande till andel anställda inom
respektive kön. I ett jämställt förhållande ska andelen chefer motsvara andelen anställda inom samma kön.
Diagrammen visar att männen i större utsträckning än kvinnorna går vidare till chefstjänster.
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Andelen kvinnliga chefer har minskat med 7,8
procentenheter till 28,6 procent år 2014.

Beslutet om rätt till heltid har jämnat ut skillnaderna
mellan män och kvinnor.

Korttidssjukfrånvaron, 1-14 dagar, ligger procentuellt kvar på samma nivå som föregående år.
Långidssjukfrånvaron, 15 dagar eller längre har däremot ökat, kvinnornas frånvaro mer än männens. Totalt
har sjukfrånvaron ökat med 151 780 timmar jämfört med år 2013.

73 procent av det totala uttaget av föräldradagar har
tagits ut av kvinnorna. Det betyder att fördelningen
mellan könen inte förändrats jämfört med tidigare år.

Kvinnornas andel av uttagna dagar har ökat med 2
procentenheter jämfört med föregående år. 86
procent av dagarna är uttagna av kvinnorna och
14 procent av männen.

Männens genomsnittliga löneutveckling var 2,5
procent och kvinnornas 2,3 procent. Kvinnornas
medianlön uppgår till 94,8 procent av männens.
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2.4 Övriga jämställdhetsåtgärder
Arbetsvärdering
Genom systematisk arbetsvärdering kartläggs och klarläggs eventuella löneskillnader mellan olika yrkesgrupper. Eventuella osakliga löneskillnader ska åtgärdas inom en treårsperiod.
Central lönekartläggning med utgångspunkt från arbetsvärderingen
En central lönekartläggning utifrån arbetsvärderingen genomförs årligen. Likvärdiga kvinnodominerade
yrken jämfördes med mansdominerade yrken. Utfallet 2014 blev att skillnader i lön kunde förklaras med
könsneutrala argument såsom yrkeserfarenhet, marknaden m.m. En del grupper kommer att analyseras
djupare.
Kontroll vid lönesättning
I Borås Stad är lönesättningen vid nyanställning centraliserad, vilket ger möjlighet till styrning av lönesättningen och hänsynstagande till jämställdhetsaspekter. Inplacering i ingångslöner efter t.ex. genomgången
utbildning är decentraliserad.
Bevakning av jämställdhetsaspekterna vid löneöversynen
Förvaltningsledningen på respektive förvaltning ska först göra en analys av sin verksamhet så att
eventuella löneskillnader inte beror på kön. Därefter kallar förvaltningen till överläggning kring planerade
åtgärder och motiv. Lönesättande chef har ansvar för att löneskillnader inte beror på kön, religion, etniskt
ursprung, sexuell läggning, facklig tillhörighet eller anställningsform.
Könsuppdelad statistik
All statistik i både välfärdsbokslutet och den personalekonomiska redovisningen redovisas könsuppdelat.
Jämställdhetsutbildning
Borås Stads 4-åriga chefsutvecklingsprogram innehåller en jämställdhetsutbildning. Utbildningen
genomförs en gång per år främst till nyanställda chefer.
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3 Utländsk bakgrund
”Borås Stad ska vara ett föredöme med att anställa personal av annan etnisk bakgrund. Flerspråkighet och
interkulturell kunskap ska vara en merit vid rekrytering. ”Kunskap hos personalen om andra kulturer ökar
möjligheten att ge fler invånare likvärdig service.” Några centrala meningar hämtade från Borås Stads
”Program för ett integrerat samhälle” som slår fast hur alla verksamheter ska agera.
Utländsk bakgrund bland kommunens anställda
Här redovisas andelen anställda i kommunen med utländsk bakgrund. Uppgifterna har köpts från Statistiska centralbyrån SCB eftersom dessa uppgifter saknas i kommunens lönesystem. Statistiken om utrikes
bakgrund avser 2014-10-01.
Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda eller inrikes födda med två
utrikes födda föräldrar.
Antal anställda efter anställningsform, kön och födelseland
Sverige

Norden
(utom
Sverige)

Födelseland
Europa
Afrika
(utom
Norden)

Asien

Övriga
världen

Totalt

Tillsvidareanställda
Kvinnor

5 280

254

450

55

321

50

6 410

Män

1 471

49

105

20

75

24

1 744

Totalt

6 751

303

555

75

396

74

8 154

Kvinnor

710

12

68

22

71

22

905

Män

257

6

20

23

17

5

328

Totalt

967

18

88

45

88

27

1 233

Kvinnor

5 990

266

518

77

392

72

7 315

Män

1 728

55

125

43

92

29

2 072

Totalt kommunen

7 718

321

643

120

484

101

9 387

Visstidsanställda

Totalt

Andelen anställda i kommunen med utländsk bakgrund har ökat med 0,4 procentenheter till 23 procent,
kvinnor 23,2 procent och män 22,2 procent. Av kommunens anställda är 17,8 procent utrikes födda, andel
kvinnor 18,1 procent och män 16,6 procent.
Chefer inom kommunen som har utländsk bakgrund har ökat med 0,9 procentenheter till 12,9 procent.
Kvinnornas andel är 16,5 procent och männens 6,4 procent. Enligt uppgifter från kommunens
förvaltningar har ledningsgruppernas medlemmar, med utrikes bakgrund, ökat marginellt från 8,7 till 8,8
procent.
Andelen personer i Borås med utländsk bakgrund i yrkesverksam ålder är 29 procent. Bland Borås Stads
anställda är andelen med utländsk bakgrund 23 procent vilket innebär en ökning med 0,4 procentenheter
jämfört med 2013.
Den totala andelen personer med utländsk bakgrund i Borås är 27 procent. Motsvarande siffra för riket är
20,5 procent. För personer i yrkesverksam ålder är andelen med utländsk härkomst 14,8 procent.
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Andel anställda med utländsk bakgrund efter ålder i procent
Ålder

Kvinnor

Män

Totalt

0-29
30-39
40-49
50 eller äldre

19,3
23,5
25,0
23,1

23,0
23,8
24,8
19,8

20,1
23,5
25,0
22,3

Totalt kommunen

23,2

22,2

23,0

Kvinnor

Män

Totalt

Andel anställda med utländsk bakgrund per personalgrupp i procent

Administration
Ledningsarbete

16,5

6,4

12,9

Handläggararbete

13,3

21,9

16,2

Administratörsarbete

15,0

34,3

17,0

Sjuksköterska

16,4

31,8

17,8

Undersköterska, skötare

31,9

35,5

32,3

Vårdbiträde, vårdare m fl

25,9

24,5

25,6

Personlig assistent

42,1

38,2

41,5

Rehabilitering och förebyggande arbete

18,2

7,1

16,7

Socialsekreterare

19,7

33,9

22,3

Övrigt socialt o kurativt arb.

18,9

12,5

16,9

Grundskollärare

17,8

25,4

19,5

Gymnasielärare

16,8

9,4

13,5

Förskollärare

14,9

10,0

14,7

3,5

11,1

5,3

Övrigt lärararbete

15,3

21,6

17,4

Barnskötare

29,1

27,8

29,1

-

-

-

11,6

36,2

18,0

Fritidsledare

27,9

41,2

35,1

Bibliotekarie, biblioteksassistent

21,7

10,5

19,3

9,6

15,3

12,3

Teknisk handläggare

12,9

0,0

10,8

Ingenjörer

24,1

11,1

14,9

Tekniker

30,8

23,4

24,4

0,0

15,9

14,7

Köks- och måltidsarbete

28,3

47,6

30,6

Städ, tvätt o förråd

51,1

57,6

51,9

Totalt kommunen

23,2

22,2

23,0

Vård och omsorg

Socialt och kurativt arbete

Skola och förskola

Fritidspedagog

Dagbarnvårdare
Elevassistent
Kultur, turism och fritid

Övrigt kultur, turism o fritid
Teknik

Hantverkararbete m m
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Städ, tvätt och förrådsarbete är den personalgrupp med störst andel anställda med utländsk bakgrund. Här
har mer än hälften utländsk bakgrund, kvinnor 51,1 procent och män 57,6 procent. De personalgrupper
med lägst andel anställda med utländsk bakgrund är för kvinnor fritidspedagoger med 4,7 procent och
hantverkararbete med 0 procent, för män ledningsarbete samt teknisk handläggare med 6,4 procent och 0
procent
Andel anställda med utländsk bakgrund per nämnd i procent
Kvinnor

Män

Totalt

Arbetslivsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
Kommunstyrelsen + Stadsrevisionen + Valnämnden
Kulturnämnden

22,9
14,3
10,0
13,2

35,6
23,1
3,1
8,3

27,4
17,9
7,3
11,2

Lokalförsörjningsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Sociala omsorgsnämnden

11,8
10,0
16,7
22,8
25,0

17,9
18,2
4,8
12,6
23,1

15,6
11,8
10,7
15,2
24,7

Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Tekniska nämnden
Utbildningsnämnden

25,5
18,4
27,8
14,5
19,4

30,9
21,9
33,6
15,2
14,5

26,3
18,9
28,5
14,9
17,5

Totalt kommunen

23,2

22,2

23,0
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4 Lönestatistik
Samtliga löner i detta avsnitt är omräknade till heltidslöner och avser tillsvidareanställd personal. Den
lönestatistik som redovisas är i första hand avsedd att ge en översiktlig bild av löner både totalt i kommunen och för olika personalgrupper. Redovisningen ersätter inte den lönekartläggning enligt diskrimineringslagen som nämnderna gör varje år.

4.1 Medianlön
Medianlön i kronor per månad för tillsvidareanställd personal 2014-12-31.
Kvinnors lön i förhållande
till männens i procent

Kvinnor

Män

Totalt

Ledningsarbete

36 600

40 300

37 100

Handläggararbete

32 050

33 600

32 500

Administratörsarbete

24 800

24 000

24 760

Sjuksköterska

29 484

28 125

29 351

Undersköterska, skötare

23 700

23 310

23 664

Vårdbiträde, vårdare m fl

22 389

23 037

22 576

Personlig assistent

22 487

22 623

22 522

Övrigt vård- och omsorgsarbete

35 500

35 900

34 000

104,8
101,7
97,2
99,4
93,3

Rehabilitering och förebygg. arbete

26 700

27 350

26 800

97,6

Socialsekreterare

28 296

28 275

28 296

Övrigt socialt o kurativt arb.

27 865

27 214

27 640

100,1
102,4

Grundskollärare

27 500

29 100

27 894

Gymnasielärare

30 000

30 900

30 400

Förskollärare

26 065

25 780

26 053

Fritidspedagog

26 576

26 035

26 551

Övrigt lärararbete

30 935

30 008

30 800

Barnskötare

22 705

21 350

22 685

Dagbarnvårdare

23 100

0

23 100

Elevassistent

23 252

22 631

23 000

Övrigt skol och förskolearbete

29 100

27 101

29 100

Fritidsledare

23 850

22 800

23 178

Bibliotekarie, biblioteksassistent

25 600

25 800

25 700

Övrigt kultur, turism o fritid

26 000

26 752

26 200

Teknisk handläggare

30 900

36 900

31 500

Ingenjörer

31 000

31 215

31 130

Tekniker

26 600

26 762

26 762

Hantverkararbete m m

22 600

23 965

23 840

Köks- och måltidsarbete

22 700

23 475

22 775

Städ, tvätt o renhållningsarbete

22 169

22 245

22 184

83,7
99,3
99,4
94,6
96,7
99,7

Totalt kommunen

24 830

26 200

25 000

94,8

Personalgrupp
Administration

90,8
95,4
103,3

Vård och omsorgsarbete

Socialt och kurativt arbete

Skola och förskola

94,5
97,1
101,1
102,1
103,1
106,3
102,7
107,4

Kultur, turism och fritidsarbete

104,6
99,2
97,2

Teknik
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Medianlönen ökade med 560 kr eller 2,3 procent jämfört med föregående år och är nu totalt 25 000
kronor. Kvinnorna har högre medianlön i 12 och männen i 16 av de totalt 28 personalgrupperna.
I följande tabell redovisas löneutvecklingen som förändring av medianlön den 31 december mellan
respektive år.
Löneutveckling i procent för tillsvidareanställda
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Kvinnor
Män

4,1
3,2

2,3
3,0

2,6
2,5

3,3
4,0

2,5
2,4

2,3
2,3

Totalt kommunen

4,0

2,4

2,5

3,4

2,5

2,3

Löneutvecklingen totalt mellan 2009 och 2013 har varit 3 026 kronor, vilket motsvarar 13,7 procent.

Kvinnors medianlön i förhållande till männens medianlön är densamma som år 2013 dvs. 94,8 procent.
Viktigt att påpeka är att jämförelsen i ovanstående diagram är en total jämförelse av medianlönen utan
hänsyn till de olika befattningarnas arbetsuppgifter, krav på kompetens, ålder, erfarenhet och ansvar.
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män inom respektive yrkeskategori är betydligt lägre inom flera
områden vilket framgår av sammanställningen av medianlöner på föregående sida. Att löneskillnaderna har
minskat över tid mellan män och kvinnor är ett resultat av en medveten lönepolitik.

4.2 Lönespridning
Lönespridning eller differentierad lön är ett medel för att skapa utrymme för löneutveckling i ett yrke. Den
10:e percentilen är den lönenivå under vilken 10 procent av lönerna återfinns. På samma sätt är den 90:e
percentilen den nivå som 90 procent av lönerna återfinns. 90:e percentilen minus den 10:e percentilen
visar lönespridningen eller hur stor skillnad det är mellan lönerna.
Lönespridning 2014-12-31
10:e percentilen

Median

90:e percentilen

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Kvinnor
Män

21 163
21 220

21 520
21 500

24 280
25 608

24 830
26 200

30 514
35 000

31 330
35 792

Totalt

21 179

21 519

24 440

25 000

31 500

32 300

Lönespridning för kvinnor är 9 810 kronor, för män 14 292 kronor och totalt 10 781 kronor. Den totala
lönespridningen ökade med 460 kronor eller 4,5 procent jämfört med 2013.

25

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2014

RESURSANVÄNDNING

5 Resursanvändning- Fördelning mellan överenskommen och
utförd arbetstid

Överskjutande flextid
Övertid
Fyllnadstid

Totalt
arbetad tid
Arbetad tid
enligt avtal
Överenskommen
arbetstid enligt avtal

Semester
Egen sjukfrånvaro
Lagstadgad/avtalad ledighet
Föräldraledighet
Övrig ledighet

Frånvaro

5.1 Arbetad tid och frånvaro
Samtliga medarbetar, inklusive timavlönade, har utfört 14 137 852 arbetstimmar under året. Kvinnorna har
arbetat 10 538 027 timmar och männen 3 599 825 timmar. Den arbetade tiden i procent av avtalad/överenskommen arbetstid var 76,7 procent vilket är en ökning med 1,0 procentenheter. Övertid,
fyllnadstid, och flextid uppgick till 126 230 timmar av den totala arbetstiden. Av kommunens förvaltningar
har bl.a. Miljö och konsumentförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Sociala
omsorgsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna en lägre andel arbetad tid än kommunen i genomsnitt.
En förklaring är en högre sjukfrånvaro för stadsdelarna och sociala omsorgsförvaltningen. För de övriga
handlar det om ett högre uttag av föräldraledighet.
Arbetad tid är utförda arbetstimmar av all personal under hela året då frånvaro räknats av. Den totalt arbetade tiden räknas fram på följande sätt:
Avtalad/överenskommen arbetstid – Frånvaro = Nettoarbetstid
Nettoarbetstid + Övertid + Fyllnadstid + Flextid = Totalt arbetad tid
Med frånvaro avses semester, ferie/uppehåll, arbetsskada, sjukdom/sjukersättning, rehabilitering, föräldraledighet och övrig ledighet (ledighet för militärtjänstgöring, betalda studier, obetalda studier, facklig
verksamhet samt övrig tjänstledighet).
Nyckeltalet visar tidsanvändningen inom kommunen och hur frånvaron fördelas mellan olika frånvaroorsaker. Den totalt arbetade tiden översätts till antal årsarbeten och ger en tydligare bild av
resursutnyttjandet i kommunen jämfört med att enbart redovisa antal årsarbetare utifrån
sysselsättningsgrad i anställningsavtalen.
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Arbetad tid och frånvaro i procent av avtalad tid 2014 för all personal inkl. timavlönade
Kvinnor

Män

Totalt

73,9
7,1
8,8
5,2
0,8
0,9
0,1
3,2

83,0
4,2
7,9
1,6
0,5
0,5
0,1
2,3

76,1
6,4
8,6
4,4
0,7
0,8
0,1
3,0

100,0

100,0

100,0

Nettoarbetstid
Sjukfrånvaro
Semester
Föräldrapenning
Tillfällig föräldrapenning
Utbildning
Facklig tid
Övrig frånvaro
Total tid

Tabellen visar hur frånvaro och nettoarbetstid förhåller sig till avtalad/överenskommen arbetstid i procent. Nettoarbetstiden är den del av den totala arbetstiden som den anställde är på arbetet. Under året har
den ökat med 5,1 procent jämfört med 2013. Skillnaden beror bl.a. på att färre dagar med föräldrapenning
tagits ut under året. Kvinnorna är på arbetet 73,9 procent av sin anställningstid och männen 83,0 procent.

Totalt utfördes 8 316 årsarbeten under 2014. Det är en ökning med 402 årsarbeten jämfört med 2013.
Semester, sjukfrånvaro och övrig tjänstledighet är de frånvaroorsaker som mest påverkar nettoarbetstiden.
I övrig frånvaro ingår bland annat kompensationsledighet och tjänstledighet utan lön.
Total frånvaro i årsarbeten för samtliga anställda
Frånvaroorsak

2010

2011

2012

2013

2014

Sjukfrånvaro

505

516

549

623

693

Semester
Utbildning
Föräldraledighet
Tillfällig föräldrapenning

880
141
501
61

880
128
497
71

862
87
515
71

904
79
493
75

929
86
474
79

Kompensationsledighet
Övrig frånvaro med lön
Övrig frånvaro utan lön

31
22
316

30
20
278

27
17
284

24
19
300

23
12
284

2 457

2 420

2 412

2 517

2 580

Totalt kommunen
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5.2 Arbete – föräldraskap

Totalt har 805 402 timmar av föräldraledighet tagits ut under året. Det är en minskning med 4,0 procent.
Männens andel av den uttagna tiden har ökat med 0,4 procentenheter och motsvarade 8,4 procent av den
uttagna föräldraledigheten.

Frånvaron för vård av barn har ökat för både kvinnor och män. Totalt har 133 561 timmar
tagits ut, vilket är en ökning med 4,3 procent.
Männen tog ut 14,8 procent av den totala tiden, vilket är en är en ökning med 1,5 procentenheter
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5.3 Över- och fyllnadstid
Övertid i timmar 2014
Totalt
uttryckt i
årsarbeten

Förändring
årsarbeten
jämfört
med 2013

Personalgrupp

Kvinnor

Män

Administration

1 322

358

1,0

0,2

19 383

3 723

13,6

3,3

122

24

0,1

0,1

Vård och omsorg
Rehabilitering och förebyggande arbete
Socialt och kurativt arbete
Skola och förskola
Kultur, turism och fritidsarbete
Teknikarbete
Totalt kommunen

232

16

0,1

-0,1

6 146

2 452

5,1

0,4

924

532

0,9

0,2

2 631

12 762

9,1

0,7

30 760

19 868

29,8

4,7

Fyllnadstid i timmar 2014
Totalt
uttryckt i
årsarbeten

Förändring
årsarbeten
jämfört med
2013

Personalgrupp

Kvinnor

Män

Administration

1 429

133

0,9

-0,6

35 401

6 146

24,4

0,7

166

0

0,1

0,0

64

13

0,0

-0,2

17 467

3 033

12,1

-2,5

Kultur, turism och fritidsarbete

2 267

3 444

3,4

0,2

Teknikarbete

5 280

760

3,6

-2,5

62 073

13 529

44,5

-4,8

Vård och omsorg
Rehabilitering och förebyggande arbete
Socialt och kurativt arbete
Skola och förskola

Totalt kommunen

Över- och fyllnadstiden uppgick till 0,7 procent av avtalad tid. Antal utförda timmar över- och fyllnadstid
var 126 230 eller 74,3 årsarbetare. Som framgår av ovanstående tabeller motsvarar det ökade uttaget av
övertidstimmar den minskning som skett av fyllnadstid. Sammantaget har det i stort sett inte skett någon
förändring utan bara att arbetade timmar förskjutits från fyllnads- till övertidstimmar. Möjligheten till uttag
av fyllnadstid har naturligt minskat som en följd av beslutet om rätt till heltid för alla tillsvidareanställda.
Ett antal personer har inlöst övertid och därmed inte rätt till övertidsersättning. Deras övertid så kallad
TT-tid registreras normalt inte i kommunens löne-/PA-system utan registreras som flextid. 1 284 personer
saknar idag rätt till övertidsersättning.
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Över- och fyllnadstid har
minskat med 58 procent
sedan 1998.

5.4 Sparade semesterdagar
Kommunen har en stor semesterskuld till de anställda. Vid slutet av året fanns 96 570 sparade
semesterdagar samt 3 531 sparade semestertimmar. Omräknat i pengar var skulden vid årsskiftet
126 092 734 kronor exklusive PO-pålägg.
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6 Hälsa och arbetsmiljö
6.1 Hälsobokslut
Borås Stad tar årligen fram ett hälsobokslut med åtta nyckeltal inom personalområdet som tillsammans ger
en gemensam bild av hur organisationen ”mår”. De åtta nyckeltalen är inom hälsa, sjuk, rehabilitering och
personalomsättning. Redovisningen ligger till grund för dialogen kring förbättringar och förändringar.
Hälsobokslutet är ett målinriktat arbetssätt för att systematisera den komplexa bilden av orsak och verkan för
att skapa den goda arbetsplatsen. Insatser som tidigare setts som kostnader på kort sikt visar sig på det här
sättet vara investeringar i ett längre tidsperspektiv. Förvaltningarna kan i sin tur använda bokslutet till
verksamhetsstyrning och som underlag vid framtagning av handlingsplaner för det förvaltningsspecifika
arbetet.
I den ekonomiska årsredovisningen syns inte de ekonomiska konsekvenserna som sjukskrivningar och
ohälsa får på längre sikt. Arbetsgivarens sjuklönekostnader finns med men de stora kostnaderna för
arbetsgivaren ligger i minskad produktivitet och kvalitet, ökad rekryteringskostnad och förlorad kompetens. Faktorer som är svårare att ange i kronor och ören, men som påverkar våra verksamheter i allra
högsta grad både ekonomiskt och kvalitetsmässigt och inte minst välbefinnandet hos våra medarbetare.
Nyckeltal
Följande åtta nyckeltal ger oss en överblick av medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö. Nyckeltalen används
även för jämförelse med liknande organisationer.
Sammanställning Nyckeltal Hälsobokslut
Nyckeltal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2012

2013

2014

34,8
22,5
59,6
5,4
13,6
1,0
0,79
9,0

33,1
21,6
58,2
6,1
14,1
1,1
0,76
9,2

33,5
20,6
57,4
6,7
12,0
1,2
0,67
9,4

Hälsa
Långtidsfrisk
Frisktal
Obligatorisk sjukfrånvaro
Sjukfall
Rehabilitering - inflöde
Rehabilitering - återgångar
Personalomsättning (extern)

1. Nyckeltal Hälsa
Definition: Andel helårsfriska medarbetare

Verksamhetsmål - Andel helårsfriska medarbetare i procent

Andel helårsfriska medarbetare i procent.

Mål
2014

Kvinnor

33

30,5

31

Män
44,3

Utfall
2014
33,5
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Hälsa - Helårsfriska medarbetare, en indikator på vart vi är på väg
Borås stad har 33,5 procent helårsfriska medarbetare under 2014, 30,5 procent av kvinnorna och 44,3
procent av männen.

Uppföljning av friska personer under ett år, nyckeltalet hälsa, ger oss en indikation av hur organisationen
mår. Det är ett mått på gruppnivå som sätter fokus på organisatoriska faktorer för att skapa den goda
arbetsplatsen med friska medarbetare. Detta är ett av tre verksamhetsmål som Borås Stad följer upp per
nämnd från och med 2014. Under 2014 har vi brutit den negativa trenden för nyckeltal hälsa och kurvan
börjar plana ut. Förändringen är inte stor i siffror men det innebär att det går åt rätt håll. Det blir
intressant att följa den framtida utvecklingen för att se om det är en tillfällighet eller ny riktning.
Hälsa – Andel helårsfriska under 2014 i procent
Kvinnor

Män

Totalt

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Servicenämnden
Fritids- och folkhälsonämnden

37,3
40,0
32,2
39,6

67,6
69,2
42,0
50,0

49,4
58,5
39,5
44,0

Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden

25,8
54,2
31,6
33,0
41,2

44,4
37,7
41,7
46,2
55,5

35,8
45,5
34,0
38,4
46,6

Sociala omsorgsnämnden
Arbetslivsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster

30,5
29,5
27,8
28,1
30,7

50,0
34,0
43,5
41,1
35,1

34,0
31,1
30,0
30,1
31,3

Totalt kommunen

30,5

44,3

33,5

Den procentuella andelen hälsa varierar påtagligt mellan nämnderna. Högsta värdet på nyckeltal hälsa finns
vid Lokalförsörjningsnämnden, Kommunstyrelsen, Utbildningsnämnden, Tekniska nämnden och Fritidsoch folkhälsonämnden. Medan den lägsta andelen återfinns i våra stadsdelsnämnder samt
Arbetslivsnämnden. Det är också dessa nämnder som har de mer kvinnodominerade yrkesgrupperna. Borås
Stads resultat speglar den ojämlikhet i hälsa som råder i landet i övrigt.
2. Nyckeltal Långtidsfrisk
Definition: Helårsfrisk över 2 år, ett organisatoriskt perspektiv

Totalt var 1 595 personer långtidsfriska under tvåårsperioden 2013-2014 vilket motsvarar 17,1 procent av
samtliga anställda. Det är 4,5 procentenheter lägre än föregående år. Män är mer långtidsfriska än kvinnor
med 31,2 procent jämfört med 17,7 procent.
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I och med att nyckeltal hälsa stiger för första gången på flera år finns det också hopp om att på sikt
påbörja samma förändring för nyckeltal långtidsfrisk. Innebörden i att följa upp dessa två nyckeltal är att vi
lägger fokus på organisatoriska faktorer för att stärka hälsan på våra arbetsplatser. Ett perspektiv som
visat sig i all senare forskning ha stor betydelse för att uppnå en långtidsfrisk organisation. Dessa båda
nyckeltal svarar för hur organisationskulturen ser ut med utgångspunkt i styrning och ledning, ledarskap
och medarbetarskap, nätverk och aktiviteter som förekommer i och utanför arbetet. Båda måtten är på
gruppnivå och mäter helheten. Resultatet visar att vi som organisation behöver bli duktigare på att verka
för en arbetsmiljö som skapar hälsa för våra medarbetare.
Hälsa är komplext och beror på ett samspel mellan olika faktorer och variationer dem emellan, allt utifrån
arbetsplatsernas olika förutsättningar. Det innebär att arbetsmetoderna för att skapa den goda arbetsplatsen
också behöver vara mångfasetterade, beröra flera nivåer och utgå ifrån olika strategier som kompletterar
varandra. Friskfaktorer är en viktig komponent i hälsoarbetet och organisationer och företag som arbetar
med att stärka sina friskfaktorer ser effekter på både individ, grupp och organisationsnivå. Det har visat sig
att hälsa är smittsamt. När en arbetsgrupp mår bra och får fungera över tid, börjar även individen må bra och
när andelen långtidsfriska i ett arbetslag överstiger 30 procent, sker en markant ökning av kreativiteten i
gruppen.
Det som skiljer friska organisationer från mindre friska förklaras inte av regionala skillnader, ekonomiska
resurser eller andra kvalitetsindikatorer. De kommuner och landsting som arbetar med följande faktorer på
organisationsnivå utmärker sig som friska organisationer.
-

Närvarande ledarskap med personlig återkoppling till medarbetarna.

-

Fortbildning och kompetensutveckling.

-

Möjlighet att framföra idéer och kritik.

-

Möjlighet att byta arbetsuppgifter.

-

Prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög.

-

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Dessa faktorer visar på goda resultat på medarbetarnas välbefinnande och de är påverkansbara utan att
stora resurser tillförs.
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3. Nyckeltal Frisktal
Definition : Inom intervallet 0-5 dagars sjukfrånvaro under 1 år

Vad är normal sjukfrånvaro? Det är svårt att säga men det anses rimligt med upp till fem sjukdagar på ett år.
Den naturliga friskheten, alltså en normal sjuklighet, hos en genomsnittlig grupp människor ligger på mellan
två till fyra procent, omräknat blir det ett spann mellan 0-5 sjukdagar på ett år. Vi redovisar den siffran som
ett frisktal.
Frisktal per åldersgrupp
Kvinnor

2014
Män

Totalt

29 år och yngre
30-50 år
51 år och äldre

57,3
55,7
51,7

62,6
68,8
67,2

58,5
58,4
55,42

Totalt kommunen

54,6

67,3

57,4

Här ser vi tydligt att kvinnorna ligger lägre än männen oavsett ålder. För totalen och för kvinnornas del ser vi
också sambandet mellan ålder och ökad sjuklighet. Det är däremot inte detsamma för männen. De har istället
en svagare hälsa i ung ålder och visar högst resultat i åldersgruppen 30-50 år, en åldersgrupp som hos
kvinnorna är en av de mest utsatta. Här anses familjebildningen och det tyngre ansvaret för barn och hem
vara en av orsakerna till kvinnornas lägre siffra. Ser vi till kommunen som helhet är årets resultat något
försämrat. Förra årets resultat låg på 58,2 procent och i år sjunker det till 57,4 procent. Sänkning i sig, 0,8
procentenheter, är dock mindre än fjolårets sänkning på 1,4 procentenheter. Det största tappet har skett i
gruppen unga kvinnor.
4. Nyckeltal Sjuktal,
Definition: Enligt obligatorisk sjukfrånvaroredovisning

Verksamhetsmål - Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid i procent
2014
Mål

Uppnått
2011

Uppnått
2012

Uppnått
2013

2014

5,1

5,4

6,1

5,9

Kvinnor

Män

Utfall

7,4

4,3

6,7

Den totala sjukfrånvaron har ökat med 0,8 procentenheter sedan föregående år. En negativ trend som
följer sjukfallsutvecklingen i Sverige i stort. Vår utmaning handlar i första hand om att bromsa
utvecklingen och se till att kurvan börjar plana ut.
Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid
Kvinnor

2013
Män

Totalt

Kvinnor

2014
Män

Totalt

29 år och yngre
30-49 år
50 år och äldre

4,9
6,8
7,3

2,9
4,2
4,9

4,4
6,2
6,7

5,2
7,3
8,8

3,5
4,3
4,8

4,8
6,6
7,7

Totalt kommunen

6,7

4,2

6,1

7,4

4,3

6,7

Totalt visar statistiken en ökning för samtliga åldersgrupper. Men här blir vikten av uppdelning på kön
tydlig. Sambandet mellan ålder och ökad sjukfrånvaro är tydlig för kvinnorna medan det råder motsatt
förhållande för männen. För kvinnornas del ökar utvecklingen i samtliga åldersgrupper men den är som
störst för gruppen 50 år och äldre med en ökning på 1,5 procentenhet. Ett resultat som är
anmärkningsvärt jämfört med männens resultat för samma åldersgrupp som i stället visar på en minskning
med 0,1 procentenheter.
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Total sjukfrånvaro per personalkategori i procent av ordinarie arbetstid 2014
Personalgrupp

Kvinnor

Administration
Ledningsarbete
Handläggararbete
Administratörsarbete

Män

Totalt

Förändring
jämfört med
2013

3,3
4,4
6,7

3,8
1,3
4,0

3,5
3,3
6,3

0,0
-0,1
0,2

9,3
10,2
8,9
6,2
6,0

11,7
7,0
5,1
1,8
1,6

9,5
9,9
8,1
5,2
4,9

4,3
1,4
1,5
1,6
1,2

Rehabilitering och förebyggande arbete

4,9

5,1

4,9

-0,4

Socialt och kurativt arbete
Socialsekreterare
Övrigt socialt och kurativt

4,7
6,2

3,4
2,7

4,5
5,0

-0,8
1,3

Skola och förskola
Grundskolelärare
Gymnasielärare
Förskollärare
Fritidspedagog
Övrigt lärararbete
Barnskötare
Dagbarnvårdare
Elevassistent
Övrigt skol-/förskolearbete

4,3
2,0
7,9
8,9
5,9
7,7
9,1
7,2

4,4
1,7
3,5
8,4
2,9
3,8
8,7
1,1

4,3
1,9
7,7
8,8
5,0
7,5
9,0
5,1

-0,1
-1,0
0,4
0,4
1,0
0,7
0,2
1,1

12,2
7,9
5,5

3,9
2,5
3,3

7,2
6,6
4,4

2,4
0,1
-0,4

Teknik
Teknisk handläggare
Ingenjörer
Tekniker
Hantverkararbete m.m.
Köks- och måltidsarbete
Städ tvätt förråd

8,7
4,5
5,4
8,2
7,5
7,9

6,1
3,2
5,2
6,3
3,1
4,0

8,2
3,6
5,2
6,4
6,9
7,1

-0,6
-0,1
1,5
0,1
1,0
-0,6

Kod saknas

0,8

0,6

0,7

-3,1

Totalt kommunen

7,4

4,3

6,7

0,6

Vård- och omsorg
Sjuksköterska
Undersköterska, skötare
Vårdbiträde, vårdare m fl
Personlig assistent
Övrigt vård omsorgsarbete

Kultur, turism och fritid
Fritidsledare
Bibliotekarie, biblioteksassistent
Övrig fritid kultur turism

Sjukfrånvaron har ökat för många av våra personalgrupper. Det mest glädjande är att städ tvätt och förråd
visar minskade siffror tillsammans med socialsekreterare. Dessa har över tid varit två mycket utsatta
yrkesgrupper. Sjuksköterskor är den grupp som står för den absolut största ökningen med 4,3
procentenheter följt av fritidsledare på 2,4 procentenheter. Sedan kommer personliga assistenter,
vårdbiträde, undersköterskor och tekniker som alla ökat omkring 1,5 procentenhet.
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Under 2014 har sjukfrånvaron ökat för samtliga sjukperioder. Tidigare år har det varit en markant
minskning av sjukfrånvaron över 60 dagar. Men detta mönster har brutits och de långa sjukskrivningarna
har ökat under året. Den längre sjukfrånvaron över 60 dagar har ökat från 53,6 procent 2013 till 64,1
procent 2014. Även korttidssjukskrivningarna, 1-14 dagar, har ökat, vilket märks i ökade kostnader för
sjuklön. För 2014 var sjuklönekostnaden 70,3 miljoner kronor, vilket innebar en ökning med 7 procent
jämfört med 2013.
Sjukfrånvaron per nämnd i procent av ordinarie arbetstid
Kvinnor

Män

Totalt

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Servicenämnden
Fritids- och folkhälsonämnden

1,3
5,2
7,1
6,7
6,1

16,1
0,4
1,2
4,8
5,6

8,1
3,4
3,3
5,3
5,9

Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden

8,9
4,8
3,9
5,1
4,0

3,8
4,6
4,5
1,8
2,8

6,4
4,7
4,0
3,7
3,5

Sociala omsorgsnämnden
Arbetslivsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster

7,9
6,5
7,9
8,0
7,7

3,3
5,0
4,6
4,8
5,8

6,9
5,9
7,4
7,5
7,4

Totalt kommunen

7,4

4,3

6,7
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Diagrammet visar att vi är många kommuner som brottas med den negativa sjukfallsutvecklingen. Borås
tillsammans med flera kommuner har en sjukfrånvaro mellan 6-7 procent.
Sjukfrånvaro för heltids och deltidsanställda i procent av ordinarie arbetstid

Kvinnor
Män

Heltid

Deltid

Totalt

7,8
4,6

9,8
5,7

9,0
7,0

Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid skiljer sig något mellan heltids- och deltidsanställda och
skillnaden är större för kvinnorna än för männen. Heltidsanställda kvinnor har en sjukfrånvaro på 7,8
procent mot gruppen deltidsanställda som kommer upp i 9,8 procent. För männen skiljer det nästan en
procentenhet mellan grupperna med 4,6 procent för heltidsanställda jämför med 5,7 procent för
deltidsanställda.
Sjukfrånvaro över 60 dagar i procent av total sjukfrånvarotid
2012

2013

2014

Kvinnor
Män

51,0
44,0

55,4
44,2

65,7
54,2

Totalt kommunen

49,8

53,6

64,1
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Antal sjukfall över 60 dagar per nämnd 2014
Kvinnor

Män

Totalt

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Servicenämnden
Fritids- och folkhälsonämnden

0
6
1
11
6

1
0
1
22
3

1
6
2
33
9

Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden

10
6
3
9
37

3
5
1
0
20

13
11
4
9
57

Sociala omsorgsnämnden
Arbetslivsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster

120
45
226
251
267

12
11
14
28
29

132
56
240
279
296

Totalt kommunen

988

150

1 148

Sjuktalet som en beskrivning av hälsokonsekvenser på en verksamhet har svagheter. Dels för att det oftast
är komplexa orsaker bakom en sjukskrivning där privatliv och arbetsliv samspelar. Men även när det är
arbetsrelaterad ohälsa så är kopplingen mellan sjukfrånvaro och den nuvarande arbetsmiljön osäker.
Försämringar av arbetsmiljön på en arbetsplats slår vanligen igenom i sjukstatistiken först efter ett par år.
Vilket innebär att en arbetsplats där arbetsmiljön försämrats nyligen kan komma undan med rimliga sjuktal
under en längre tid. För arbetsgivarens del är det viktigt att agera tidigt. Ett ärende tenderar att blir
komplext ju längre tid det går innan åtgärder sätts in, oavsett om orsaken bakom sjukskrivningen är
arbetsrelaterad eller inte. Ett tidigt agerande förhindrar en längre sjukskrivning, efterföljande
rehabiliteringsarbete och minimerar konsekvenserna som frånvaron får för individen, arbetsgruppen och
verksamheten.
5. Nyckeltal sjukfall
Antal påbörjade sjukfall under året/arbetade timmar x 10 000

Sjukfallsfrekvens – inflödet i sjukfrånvaro
2012

2013

2014

Kvinnor
Män

14,9
9,3

15,4
10,1

15,3
9,8

Totalt

13,6

14,1

13,9

Nyckeltalet sjukfall beskriver inflödet i sjukfrånvaron, vilket ökade med 302 sjukfall under 2014.
Kombination av sjuktal och sjukfall för att synliggöra förändring
För att synliggöra förändringar och skillnader mellan sjuktal och inflödet i sjukfrånvaro kombineras dessa
två nyckeltal i en matris. Indelningen ger en möjlighet att utläsa om det är lång- eller korttidssjukfrånvaro
som ligger bakom siffrorna. Vid långtidssjukskrivning är det ofta en tidigare arbetsmiljö som påverkar
siffrorna. Medan det vid många nya sjukfall i stället tyder på ökade korttidssjukskrivningar och att hälsoläget försämrats relativt nyligen.
På grund av den ökade sjukfallsutvecklingen väljer vi, liksom föregående år, att använda 2010 års siffror
som indelningsgrund. De ger en rättvisare bild av vad som är höga respektive låga värden. 2010 var
nyckelvärdet på sjukfrånvaron på 5,02 och sjukfallsfrekvensen 12,9.
Det är viktigt att vara observant på i vilken riktning förflyttning sker mellan rutorna A - D för att kunna
sätta rätt mål och rätt insats vid verksamhetsplanering. Bokstaven A står för ohälsa och bokstaven D för
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hälsa. Olika strategier läggs efter var personalgrupper befinner sig, arbetet bedrivs på tre nivåer; främja och
förebygga hälsa och rehabilitera ohälsa.
Placering av yrkesgrupper inom matrisen i procent uppdelad på kön
Kvinnor
2013

Män
2014

2013

2014

A

51,8

51,9

18,5

12,0

B
C

14,8
3,7

18,5
7,4

18,5
7,5

4,0
12,0

D

29,6

22,2

55,5

72,0

Höga sjuktal och många sjukfall (A)
Placeras yrket in i den här rutan tyder det på att något skapar ohälsa för de anställda. Här är det av betydelse att det görs en analys över arbetssituation och arbetsmiljö. Men viktigt att poängtera att det inte behöver vara faktorer på arbetsplatsen som orsakar sjukfrånvaron.
Höga sjuktal och få sjukfall (B)
Placeras yrket i ruta B visar det att det främst är långtidssjukskrivningar som ligger till grund för sjuktalet.
Orsaken finns troligtvis inte i den nuvarande arbetsmiljön, utan det är bra att se till yrkets historik och det
är även viktigt att se över rehabiliteringsrutinerna.
Lågt sjuktal och många sjukfall (C)
Om yrket hamnar här visar det på att hälsoläget försämrats relativt nyligen och troligtvis kommer fortsätta
stiga om det inte sätts in åtgärder. En förklaring kan vara att det skett förändringar i arbetsmiljön
/arbetssituationen som är viktiga att se över och ta på allvar. Än så länge är det främst korttidssjukskrivning som ligger bakom siffrorna.
Låga sjuktal och få sjukfall (D)
För de yrken som hamnar i den här rutan är hälsoläget troligtvis gott, men det kan vara bra att vara observant på viss sjuknärvaro. Önskescenariot är givetvis att flertalet av våra yrkesgrupper placerar sig här.
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Personalgrupper Kvinnor
Många sjukfall (många sjuka personer)
(> 12,9)

Högt sjuktal
(många sjukdagar)
( > 5,02)

Undersköterska, skötare
Vårdbiträde
Förskollärare
Fritidspedagog
Övrigt lärararbete
Barnskötare
Elevassistent
Övrigt skol och förskolearbete
Fritidsledare
Bibliotekarie
Teknisk handläggare
Hantverkararbete m m
Städ, tvätt och renhållningsarbete
Köks- och måltidsbiträde

Få sjukfall (få sjuka personer)
(< 12,9)
Administratörsarbete
Sjuksköterska
Personlig assistent
Övrigt socialt och kurativt arbete
Ingenjörer

A B
C D
Ledningsarbete
Handläggararbete
Grundskollärare
Gymnasielärare
Tekniker
Övrigt fritid, kultur och turism

Rehab och förebyggande arbete
Socialsekreterare
Lågt sjuktal
(få sjukdagar)
(< 5,02)

Personalgrupper Män
Många sjukfall (många sjuka personer)
(> 12,9)

Högt sjuktal
(många sjukdagar)
( > 5,02)

Få sjukfall (få sjuka personer)
(< 12,9)

Sjuksköterska
Fritidspedagog
Elevassistent

Hantverkararbete

Undersköterska
Förskollärare
Bibliotekarie/Biblioteksassistent

Lågt sjuktal
(få sjukdagar)
(< 5,02)

A

B

C

D
Ledningsarbete
Handläggararbete
Administratörsarbete
Vårdbiträde
Personlig assistent
Rehab och förebyggande arbete
Socialsekreterare
Övrigt socialt och kurativt arbete
Grundskollärare
Gymnasielärare
Övrigt lärararbete
Övrigt skol- och förskolearbete
Övrigt fritid, kultur och turism
Fritidsledare
Tekniker
Ingenjörer
Köks- och måltidsarbete
Städ, tvätt och förråd
Barnskötare

Analys av matris sjuktal/sjukfall
Den negativa trenden på sjukfallsutvecklingen från hösten 2013 fortsätter över hela 2014. Hos oss i Borås
som i landet i övrigt. Det tydliga mönstret är att det ökar mest i storstadsregioner och i
pendlingskommuner jämfört med glesbygdskommuner. Som arbetsgivare är det kommun som står för
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största ökningen tätt följd av landsting och stat. Bäst placerar sig den privata sektorn. Det är den
psykosociala ohälsan som står för den största ökningen och det är främst inom de yrken där arbetsdagen
bestäms utifrån någon annans behov och där det ställs höga emotionella krav, så kallade kontaktyrken.
Inom de här yrkena är det främst kvinnor som arbetar, därför drabbar också ohälsan kvinnorna i större
utsträckningen än männen. Den genomsnittliga sjukfrånvaron bland Sveriges kommuner ligger i år på 6,2
procent, att ställas mot 2013 års resultat på 5,8 procent. Detta är en utveckling som synliggörs även hos
oss, där vi har gått från 6,1 procent 2013 till 6,7 procent för 2014.
Det är ofta komplexa orsakssamband som ligger bakom sjukfrånvaron. Matrisen visar på några möjliga
förklaringar som finns när man kombinerar de två nyckeltalen sjuktal och sjukfall för sjukfrånvaron. Avsikten med modellen är att ge en signal till fortsatt verksamhetsutveckling. Matrisen ger också en tydlig
bild på hälsoläget i organisationen - hälsa eller ohälsa, korttidssjukskrivning – långtidssjukskrivning. Den
skapar också möjlighet att ställa prognoser för långsiktig planering.
Det har skett förflyttningar i matrisens alla riktningar men trenden är tydlig, Kvinnorna har en stor övervikt av yrkesgrupper i ruta A, vilket står för ohälsa medan männen har flest yrkesgrupper i ruta D, vilket
istället signalerar ett gott hälsoläge. För männens del är samtliga yrkesgrupper med hög ohälsa
kontaktyrken. Detsamma gäller för kvinnorna men där tillkommer även andra yrkesgrupper förutom
kontaktyrken. De yrkesgrupper som visar god hälsa för kvinnorna visar även det för männen. För
männens del finns dock flertalet av yrkesgrupperna i ”hälsorutan”.
För kvinnornas del så har det skett positiva förflyttningar under året inom yrkesområdet rehabilitering och
förebyggande arbete och socialsekreterare som förbättrat sitt sjuktal och förflyttat sig till från A till C.
Extra glädjande är att yrkesgruppen övrigt kultur, turism och fritid, som förra året förflyttade sig från B till
C, i år fortsatt att förbättra sina sjuktal och idag återfinns i ruta D. Gruppen övrigt lärararbete står för den
största försämringen och flyttar från ruta D med ett gott hälsoläge till ruta A. För gruppen kvinnor ser vi
också en försämring på hälsoläget för ingenjörer och personliga assistenter som förflyttar sig från D till B.
För männens del har det skett positiva förändringar för undersköterskor, skötare och förskollärare, båda
dessa grupper visar minskad långtidssjukskrivning och förflyttar sig från ruta A till B. Vårdbiträde är den
grupp hos männen som gör den största hälsoutvecklingen från ruta A till D. Sjuksköterskor är den grupp
som står för största försämringen bland männen med förflyttning från ruta D till A. Men det är viktigt att
ha med att de är en relativt liten personalgrupp vilket innebär att några få händelser snabbt slår igenom på
hela gruppens resultat.
För männen finns det en genomgående trend att förflyttningar som gjorts, med undantag för
sjuksköterskor, har skett i positiv riktning. För kvinnornas del är det ungefär lika många förflyttningar i
vardera riktning.
Liksom föregående år så visar matrisen att hälsoläget är bra oavsett kön för kommunens personal inom
grupperna ledningsarbete, handläggararbete, lärare samt tekniker och övrigt fritid, kultur och turism. Men
vi har några yrken som utmärker sig mellan könen. Det är vårdbiträde, övrigt lärararbete, barnskötare,
övrigt skol- och förskolearbete, fritidsledare, köks- och måltidsarbete samt städ, tvätt och renhållning. För
kvinnornas del befinner sig dessa grupper i ruta A med hög kort- och långtidssjukskrivning medan om vi
tittar på männen istället hittar dessa grupper i motsatt ruta, ruta D, med ett gott hälsoläge. Här behövs en
analys utifrån både ett hälsoperspektiv men också ett genusperspektiv. Vilka är friskfaktorerna för
männen, de faktorer i arbetsmiljön som hjälper männen att bibehålla och stärka sin hälsa? Utifrån
genusperspektivet måste vi fråga oss om män och kvinnor med samma yrkestitel ges olika arbetsuppgifter,
om det finns skillnader i förutsättningar för uppdrag, om det finns skillnader i risk och sårbarhet, om vi
har vi hjälpmedel som är anpassade till alla som utför arbetet, om vi bemöter män och kvinnor på samma
sätt, ser vi löneskillnader, chefskapet etc. Vi behöver, i Borås som i Sverige som helhet, bli duktigare på att
arbeta främjande och förebyggande med de faktorer som verkar i arbetsmiljön inom traditionellt kvinnliga
yrken.
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6. Nyckeltal Rehabilitering – inflöde
Antal sjukfall som påbörjar dag 29/arbetade timmar x 10 000

Rehabilitering i ett ekonomiskt perspektiv innebär att organisationens kompetens återskapas. Kostnader
för den anställdes funktionsnedsättning består av flera olika delposter bland annat lägre produktivitet,
högre frånvaro, rehabiliteringsåtgärder och ökad personalomsättning. En funktionsnedsättning leder
nästan alltid till att åtminstone en av dessa fyra olika kostnader förekommer - i de allra flesta fall två eller
tre. Alla fyra kostnaderna ingår om den drabbade slutat sin anställning och behöver ersättas med ny
medarbetare.
De totala kostnaderna som sammanhänger med beslutet att rehabilitera den anställde består av den arbetstid som läggs ner och de extra utgifter organisationen får för olika typer av åtgärder i samband med rehabilitering. Dessa består av kostnader i samband med återinskolning på arbetet, särskild utrustning, utbildning
och eventuellt sjukvårdsinsatser som t.ex. sjukgymnastik.
Rehabiliteringsbehov efter 28:e dagen
Kvinnor

Antal
Män

Totalt

Kvinnor

Nyckeltal 1)
Män

Totalt

Inflöde 2014

1 148

527

1 675

1,1

1,5

1,2

Inflöde 2013

1 255

192

1 447

1,2

0,6

1,1

Inflöde 2012

1 103

179

1 282

1,1

0,6

1,0

1) Antal sjukfall som påbörjar dag 29 * 10 000 i förhållande till totalt arbetad tid

Detta nyckeltal mäter rehabiliteringsbehovet när sjukskrivningen har pågått längre än 28 dagar. Vid denna
gräns kan antas att de allra flesta har ett rehabiliteringsbehov som är omfattande sett ur både ett hälsomässigt och ett ekonomiskt perspektiv. Enligt Borås Stads rehabiliteringsrutiner ska det startas en
rehabiliteringsutredning när ett sjukfall pågått längre än 28 dagar, om en individ har fler än 6 frånvaro
tillfällen på grund av egen sjukdom den senaste 12 månadersperioden eller om en medarbetare själv
initierar att det finns ett behov av en rehabiliteringsutredning.
Av alla sjukfall avslutas cirka 88,4 procent inom 14 dagar, cirka 91,5 procent inom 28 dagar och cirka 94,2
procent inom 60 dagar.
7. Nyckeltal Rehabilitering – återgångar
Antal avslutade rehabiliteringsfall/inflödet i rehabiliteringsåtgärd enligt förvaltningarnas inrapporterade uppgifter.

Återgångar
Antal
Återgångar

Nyckeltal

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

2014

369

80

449

0,62

0,91

0,67

2013

315

65

402

0,83

0,68

0,76

2012

316

83

398

0,83

0,63

0,79

Nyckeltalet redogör för återgångar av påbörjade rehabiliteringsutredningar och siffrorna är hämtade ifrån
förvaltningarnas inrapportering. För att räknas som återgång ska den anställde ha återgått till arbete inom
den egna organisationen. Lyckas alla rehabiliteringar skulle nyckeltalet ligga på 1,0 ett önskat läge men inte
ett rimligt mål. Siffrorna talar ett tydligt språk, vi har försämrat våra siffror det senaste året och det är stor
skillnad mellan könen. Männen kommer tillbaka i arbetet i mycket större utsträckning än kvinnorna. En
del av svaret kan ligga i själva syftet med rehabilitering – återgång i ordinarie tjänst. Det är svårt att
rehabiliteras tillbaka till ett kontaktyrke. Generellt i Sverige har det tydliggjorts att män får tidigare
specialistremisser och stöd av arbetsgivaren. Män rehabiliteras utifrån arbete, medan kvinnor rehabiliteras
utifrån sin sociala situation. Våra siffror kräver en djupare analys. I första hand för att ta reda på om det är
går att se om vi gör skillnad mellan könen och om det finns någon skillnad i återgångar för vissa yrken.
Men det är också av betydelse att se över hur andra berörda parter som försäkringskassa, sjukskrivande
läkare och företagshälsovård reagerar och agerar i de ärenden som berör våra medarbetare.
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Vad har hänt med de personer som avslutat en rehabilitering under året?
Konsekvenser av rehabilitering är inte bara kopplade till inflödet i rehabiliteringsbehov utan också till hur
rehabiliteringsfallet avslutas. Rehabiliteringen har ur hälsosynpunkt lyckats om den anställde återgår till den
sysselsättningsgrad som individen hade oavsett om individen återgår till sin tidigare enhet eller om återgången sker till en annan enhet hos samme arbetsgivare. Under 2014 slutade 84 procent av rehabiliteringsåtgärderna i att den anställde återgick till arbete internt i organisationen, 6 procent fick annat externt
arbete och 5 procent slutade. Varaktig sjukersättning beviljades för 5 procent.
Sett ur ett jämställdhetsperspektiv så följer inflödet i rehabiliteringsåtgärder könsfördelningen som helhet i
Borås Stad. För kvinnornas del leder 80 procent av rehabiliteringsarbetet till att du kommer tillbaka till
arbete inom organisationen. För männen är siffran högre, där kommer 93 procent tillbaka till arbete inom
organisationen. Det är glädjande att det är höga siffror för båda könen. Det är inga stora skillnader för
återgång till annan arbetsgivare men däremot har 7 procent av kvinnor slutat förvärvsarbeta mot 0 procent
av männen. För varaktig sjukersättning är skillnaden också större i år än tidigare där det endast är en procent av männen gentemot 6 procent av kvinnorna som fått varaktig sjukersättning beviljad.
Externa kostnader för rehabilitering i miljoner kronor
Rehabiliteringsåtgärder
(Arbetsutredningar i samband med rehabilitering och arbetsanpassad utrustning)

2012

2013

2014

0,5

0,5

1,0

8. Personalomsättning
Redovisas här som extern personalomsättning

Den externa personalomsättningen för tillsvidareanställda uppgår till 9,3 procent. Se vidare sidan 6.
Ekonomiska aspekter av hälsa och ohälsa
Att de anställdas hälsa påverkar kommunens resultat är en självklar utgångspunkt i hälsobokslutet.
Kommunen betalar för den som är frånvarande utan att få någon motprestation. Bland de kostnader som
belastar organisationen ingår sjuklön, arbetsgivaravgifter och semesterersättning. Frånvaro ger även
produktionsbortfall och ökade kostnader som går åt för att täcka lönen för en vikarie. Detta ger ett
perspektiv på hur hög frånvarokostnaden kan vara i en organisation.
Ur ekonomisk synpunkt är den lösning organisationen väljer för att ersätta den som är frånvarande intressant. Den totala sjukfrånvaron kan delas in i lågkostnads- respektive högkostnadsfrånvaro. Lågkostnadsfrånvarotid är den tid när den frånvarande ersatts av en vikarie och denna har uppnått normal produktivitet. All annan frånvaro räknas som högkostnadsfrånvaro. Det kan bero på att ingen åtgärd vidtagits alternativt att man satt in en vikarie som inte är fullt produktiv. Kostnader för frånvaron kan reduceras genom
att antalet frånvarodagar minskar men också genom att frånvarostrukturen förändras. Kostnaderna kan
också minska genom att organisationen lär sig hantera frånvaron på ett effektivare sätt och därmed få ner
kostnaden per sjukfrånvarodag.
I Borås Stad arbetar 9 324 personer och 6,7 procent är arbetsoförmögna på grund av sjukdom. Enbart
sjuklönekostnaden för arbetsgivaren ökade under året med 7,0 procent och uppgår nu till 70,3 miljoner
kronor. En ökning med 4,6 miljoner jämfört med 2013 års resultat på 65,7 miljoner kronor. Omräknat i
arbetad tid motsvarar sjukfrånvaron 693 årsarbeten.
Om vi genom riktade insatser och ett systematiskt främjande arbetsmiljöarbete kan stärka frisktalet för
Borås Stad med någon procent skulle det ge många vinster. Vi får ett tillskott på ordinarie arbetsför personal med förväntad ökad stabilitet och kvalitet i verksamheterna, kostnader för sjukfrånvaron sänks,
samtidigt som det är ett proaktivt sätt att arbeta för att minska användandet av timavlönade, det tredje
verksamhetsmålet som Kommunfullmäktige följer upp per nämnd.
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6.2 Hälsofrämjande insatser
Det hälsoinriktade arbetet i kommunen är en viktig strategisk fråga. Det handlar om att få friska medarbetare genom att främja hälsa, förebygga ohälsa och få tillbaka sjukskrivna i arbete. En ökad satsning från
arbetsgivarens sida på hälsofrämjande och förebyggande insatser i kombination med tidiga rehabiliteringsinsatser medför positiva effekter för personalen på arbetsplatsen och det avspeglar sig också i hela
organisationen. Det handlar om att tänka långsiktigt och framåtriktat. Respektive förvaltning arbetar med
riktade insatser utifrån sin behovsbild och från centralt håll drivs större och övergripande insatser/projekt
med syftet att öka hälsan och minska sjukfrånvaron i Borås Stad.
Centrala Arrangemang/Riktade insatser
Hälsoplan – del i Plan för lika rättigheter och möjligheter
För att en organisation ska få ett hållbart hälsoarbete på lång sikt krävs det övergripande hälsostrategier
som får utrymme att landa på arbetsplatsnivå genom en handlingsplan. För att skapa förutsättningar för
detta vävs arbetsmiljö, hälsa och jämställdhetsarbetet i Borås Stad ihop i Plan för lika rättigheter och
möjligheter. Denna ska tas i respektive nämnd och sedan brytas ned steg för steg för att tillslut landa på
arbetsplatsnivå. Det är arbetsplatsen som har kännedom om orsakerna bakom sina resultat och det är här
det finns utrymme till engagemang, delaktighet och förändring. Nyckelpersoner i arbetet med att utveckla
den enhetsspecifika arbetsplanen är chef, personalansvarig och hälsoinspiratör. Utan en röd tråd i
hälsoarbetet blir de aktiviteter som väljs lösryckta inslag som inte leder till ökad hälsa på sikt.
Friskvårdsförmåner
Borås stad erbjuder ett gemensamt friskvårdsbidrag på 50 procent upptill max 1 500 kr/person/år för
medarbetare, oavsett förvaltningstillhörighet och anställningsgrad. Vikarier och timavlönad personal kan ta
del av bidraget utifrån intjänade LAS-dagar. Friskvårdsbidraget kan användas till valfri motionsaktivitet,
träningskort och enklare massage. Samtliga medarbetare erbjuds också gratis inträde till kommunens
badanläggningar.
Under året har 2 709 personer tagit ut hela eller delar av bidraget, en liten ökning från 2013 och det har
skett 17 264 bad fördelade över Stadsparksbadet, Simarenan, Dalsjöforsbadet och Alidebergsbadet.
Stadsparksbadet tar fortfarande emot flest bad men Simarenan är på en god andra plats, vilket är glädjande
då Simarenan har ett tydligt fokus på motion och träning.
Kostnaden för satsningen på likriktade friskvårdsförmåner uppgår till 3 684 756 kr. Den största delen
2 847 751 (77 procent) står friskvårdsbidraget för och de fria baden står för 837 005 kr. Det är fler kvinnor
än män som tar ut sitt friskvårdbidrag, 81 procent mot 19 procent. Detta ska ses i relation till att vår
personalstyrka totalt består av 79 procent kvinnor och 21 procent män.
Hälsoinspiratörsutbildning
Samtliga arbetsplatser i Borås Stad ska ha en hälsoinspiratör som tillsammans med chef har fokus på arbetsplatsens främjande arbetsmiljö- och hälsoarbete. Mindre förvaltningar kan ha en hälsoinspiratör tillsammans och vissa större arbetsplatser kan ha flera inspiratörer som hjälper varandra. Idag finns det drygt
250 hälsoinspiratörer runt om i organisationen. För att dessa hälsoinspiratörer ska ha en gemensam
plattform ges årligen en central grundutbildning med tillhörande tematräffar. Utbildningen ger grundläggande kunskap inom hälsoområdet och praktiska verktyg för uppdraget. Kunskaperna byggs sedan på
med tematräffar. Dessa är frivilliga och hälsoinspiratören väljer att delta efter den egna arbetsplatsens
behov. Rubrikerna för årets tematräffar var MATematik, förhållningssätt, fysiska förutsättningar,
förändringsarbete och erfarenhetsutbyte. Totalt har det varit 160 deltagare under året. Utbildningsinsatserna bekostas av centrala medel.
Familjeföreläsning
En inspirationsföreläsning anordnas varje vår med syftet att inspirera och motivera medarbetare inom
hälsoområdet. Innehållet varierar stort mellan aktuella teman. Det kan vara allt från relationer till
förhållningssätt, tankens kraft och arbetsglädje. Till föreläsningen får medarbetaren bjuda med sig en gäst,
där ifrån kommer namnet Familjeföreläsning. I år kom 378 besökare och lyssnade på Egon Rommedahl,
teolog och psykoanalytiker som pratade om relationer och identitet och utmanade våra värderingar och
vårt bemötande av människorna runt omkring oss.
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Motionsutmaning
För att visa hur betydelsefull den fysiska aktiviteten är för hälsan anordnar arbetsgivaren en motionsutmaning
varje vår. Här är syftet rörelse och fysisk aktivitet och givetvis är målet för arbetsgivaren att fler ska välja en
mer aktiv livsstil. Ett delsyfte med motionsutmaningen är att få individen att upptäcka vikten av
vardagsmotion och öka medvetenheten av att röra på sig. Små förändringarna i vårt vardagliga
rörelsemönster gör stora skillnader för vårt välbefinnande.
I år deltog vi motionsutmaningen Borås Aktivaste Arbetsplats där vi ställdes mot andra företag i Borås.
Tävlingen handlade om att under en given period (v. 15-22) utföra någon form av fysisk aktivitet under 30
minuter, 3 gånger i veckan under 5 veckor. Utmaningen lockade 1 400 deltagare.
Friskvårdskväll - Hälsoakademi
Den 13:e Friskvårdskvällen fick både nytt namn och ny kostym. Under namnet Hälsoakademi blev det en
underhållande och lärorik kväll med fokus på föreläsningar för de drygt 200 medarbetarna som hittade till
Vuxenutbildningens nya lokaler på Fabriksgatan 12. Tillsammans med föreläsningar bjöds det på
musikunderhållning av elever från kulturskolan och taktil handmassage av elever från vuxenutbildningens
friskvårdslinje. Kvällen organiseras från centralt håll av Borås Stads hälsoutvecklare men planering och
utförande genomförs tillsammans med funktionärer från fler förvaltningar. Syftet är att inspirerar, informera
och motivera medarbetare att satsa på en hälsosam livsstil genom att visa nya perspektiv på hur vi kan tänka
och agera kring hälsa- och friskvård. Kvällens föreläsningar var; Motivation för livet, Socker- vår tids största
beroende, Kraft till förändring, Vem bestämmer i ditt liv?, Mindfulness, Fysiska förutsättningar, 26 timmars
dygnet, Vad händer i stressen?
MerKraft
MerKraft, vår personalklubb, anordnar regelbundet aktiviteter för att inspirera anställda i Borås Stad till en
aktiv fritid. Det handlar om allt ifrån gratis gympa, nybörjarkurs i crawl till fiskekväll, föreställningar på
Göteborgsoperan, musikquis, konstvisningar, biobesök, blomsterbindning och räkkryssning i skärgården.
Samtliga medarbetare är medlemmar i klubben i och med sin anställning och aktiviteterna är kostnadsfria
eller ges till subventionerade priser.
Medarbetarcentrum Sjuhärad
Medarbetarcentrum är en verksamhet som drivs tillsammans med kommunerna som ingår i Sjuhärads
kommunalförbund. Målsättningen är att underlätta arbetsrotation i syfte att motverka konsekvenserna av
så kallade inlåsningseffekter för våra anställda.
Inom Borås Stad har 100 personer bytt sysselsättning med stöd av Medarbetarcentrum. Av dessa har 70
fått nytt arbete inom Borås Stad, 10 personer har gått till annan kommun, 8 personer till externt arbete
utanför kommunen, sex personer till utbildning och slutligen har en person fått någon form av övrig
förändring. Dessutom har 5 personer valt att stanna kvar på sin nuvarande tjänst efter viss förändring
med exempelvis mer utvecklande eller delvis nya arbetsuppgifter. Medarbetarcentrum har genomfört
grupputvecklingsinsatser med ledare och grupp tillsammans. Totalt 85 personer fördelade över 6 grupper.
126 personer har varit föremål för någon form av coachande samtal i kortare eller längre program. Under
året har det lagts in 289 nya CV i deras databas. Det har inkommit 1 665 tjänster totalt och av dessa har
547 tjänster blivit matchade.

6.3 Arbetsmiljö
Attraktiv arbetsgivarindex AVI är ett sammanfattande index som utgår från nio mätbara nyckeltal kring
arbetsvillkor.
Tillsvidareanställningar
Genomsnittslön
Jämställdhet
Utbildningstid
Övertid
Korttidssjukfrånvaro

- andel tillsvidareanställda i procent av totalt antal anställda
- genomsnittlig månadslön uppräknad till heltid
- andel kvinnliga chefer i relation till andel kvinnliga anställda
- utbildningstid i procent av totalt arbetad tid
- övertid i procent av arbetad tid
- korttidssjukfrånvaro i procent av arbetad tid
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- antal anställda per chef
- långtidssjukfrånvaro i procent av arbetad tid
- antal avgångar i procent av tillsvidareanställda

Attraktiv arbetsgivarindex (AVI) Borås Stad
2012

2013

2014

Tillsvidareanställningar

16

16

15

Genomsnittslön
Jämställdhet
Utbildningstid
Övertid

5
13
8
19

6
13
8
19

7
13
8
19

Korttidssjukfrånvaro
Personalansvar
Långtidssjukfrånvaro
Avgångar

11
12
7
12

11
12
5
12

11
11
4
11

Summa AVI-poäng

103

102

99

Attraktiv arbetsgivarindex Borås Stad jämfört med Linköping och Örebro 2014
Borås

Linköping

Örebro

Tillsvidareanställningar

15

17

14

Genomsnittslön
Jämställdhet
Utbildningstid
Övertid

7
13
8
19

8
17
9
18

7
17
8
17

Korttidssjukfrånvaro
Personalansvar
Långtidssjukfrånvaro
Avgångar

11
11
4
11

12
9
8
14

9
11
9
13

Summa AVI-poäng

99

112

105

Så här tolkas resultatet:
Ju högre AVI-poäng desto bättre arbetsvillkor kan organisationen erbjuda utifrån ett arbetstagarperspektiv. Nivåerna på de olika separata nyckeltalen kan inte jämföras. En 5:a på till exempel utvecklingstid kan
inte jämföras med en 10:a på avgångar. Däremot kan det totala AVI och nyckeltalen jämföras med andra
organisationers resultat. Resultatet i diagrammet ger också vägledning för det fortsatta förbättringsarbetet.
Kommentar:
När det gäller Utbildningstid beräknas nyckeltalet som en median av övriga organisationers resultat på
grund av att vi inte har kunnat ta fram detta nyckeltal.
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6.4 Systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
För att nå vår vision om den goda arbetsplatsen, krävs ett hälsofrämjande syn- och arbetssätt i hela organisationen. I Borås Stad kompletterar vi därför det lagreglerade arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet med
insatser för att behålla eller utveckla hälsan hos våra medarbetare och sedan 2011 har vi integrerat främjande arbetsrutiner och verktyg i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbete sker löpande inom tre områden. Det handlar om främjande arbete genom aktiv hälsoutveckling, förebyggande arbete genom ett
systematiskt arbetsmiljöarbete och rehabilitering för att få tillbaka medarbetare som drabbas av ohälsa.
De övergripande riktlinjerna för hur arbetet ska utformas är tagna av kommunfullmäktige och är en del i
det Personalpolitiska programmet/Hållbart arbetsliv. Under 2014 har det centrala systematiska
arbetsmiljöpaketet reviderats.
Samtliga förvaltningar har inför den personalekonomiska redovisningen rapporterat att man arbetar aktivt
med det systematiska arbetsmiljöarbetet och använder Borås Stads rutiner. Förvaltningar har i samverkan
med de fackliga organisationerna tagit fram en plan för lika rättigheter och möjligheter 2014-2016 där
arbetet följs upp årligen.

6.5 Arbetsskador och tillbud
Arbetsskador och tillbud är viktiga underlag för det förebyggande arbetsmiljöarbetet och ett sätt att uppmärksamma risker i det dagliga arbetet.
Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal arbetsskador 2014
Orsak

Kvinnor

Elolycka, brand, explosion, sprängning

Män
1

Totalt
0

1

Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller smittämne

17

1

18

Den skadade föll

70

11

81

Den skadade slog eller stötte emot något (ej vid fall)

23

2

25

Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse)

11

5

16

3

4

7

40

8

48

130

43

173

1

0

1

Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse)

51

5

56

Psykisk överbelastning (hot, chock)

24

6

30

9

5

14

Fordonsskada eller påkörd

12

3

15

Annat

10

1

11

402

94

496

Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering)
Skadad av hanterat föremål (egen hantering)
Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt)
Skadad av djur

Snedtramp. Feltramp, ”spik”-tramp (ej fall)

Totalt kommunen

Antalet anmälda arbetsskador uppgick totalt till 496, en minskning med 55 anmälningar (13,7 procent).
Vanligaste orsakerna är skadad av person (35 procent) och fallolyckor (16 procent). Sett till antal anmälda
arbetsskador så står fallolyckor för den största minskningen med 40 färre anmälningar och skadad av
maskin/maskindel/eller föremål i rörelse står för den största ökningen med 11 fler anmälningar.
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Sammanställning av förvaltningarnas uppgifter om antal tillbud 2014
Orsak

Kvinnor

Elolycka, brand, explosion, sprängning

Män

Totalt

9

43

52

Kontakt (även inandning) kemiskt ämne eller smittämne

12

9

21

Den skadade föll

43

7

50

Den skadade slog eller stötte emot något (ej vid fall)

9

2

11

Skadad av maskin, maskindel eller föremål i rörelse (mekanisk rörelse)

3

8

11

Skadad av fallande/flygande föremål (ej egen hantering)

26

5

31

Skadad av hanterat föremål (egen hantering)

28

6

34

526

127

653

0

0

0

26

3

29

258

77

335

Snedtramp. Feltramp, ”spik”-tramp (ej fall)

8

1

9

Fordonsskada eller påkörd

3

5

8

211

78

289

1 162

371

1 533

Skadad av person (fysiskt, även oavsiktligt)
Skadad av djur
Fysisk överbelastning (lyft eller ansträngande/häftig rörelse)
Psykisk överbelastning (hot, chock)

Annat
Totalt kommunen

Antalet anmälda tillbud har ökat med 652 anmälningar och ligger i år på 1 533 mot 881 under 2013. Den
kraftiga ökningen beror troligtvis till stor del på fler anmäler tillbud idag än tidigare, vilket är positivt för
det ger arbetsplatserna chans att förbättra arbetsmiljön i ett tidigt skede.
Det har skett en ökning på flertalet poster och det är kvinnorna inom stadsdelsförvaltningarna, sociala
omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen, som står för den största
ökningen. För både kvinnor och män är det tillbud på grund av skadad av person, psykisk överbelastning
och annat (i stora drag stressrelaterade) som står för den största ökningen. Det är tydligt att vi har flest
tillbud inom våra kontaktyrken och att flertalet av dem handlar om situationer där barn/elever/brukare
varit utåtagerande. Det visar att arbetsmiljön för dessa grupper är psykiskt krävande och därför än
viktigare att vi som arbetsgivare agerar främjande och förebyggande för att undvika att dagens arbetsmiljö
leder till framtida arbetsskador.
Ibland kan det vara svårt att avgöra när ett tillbud har skett och om det är en händelse som ska rapporteras. Den definition som vi arbetar efter är att ett tillbud är en händelse som skulle kunna leda till olycksfall
eller ohälsa. Tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska dessutom anmälas till Arbetsmiljöverket.
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6.6 Företagshälsovård
Previa stöttar arbetsgivaren i att ta sitt arbetsmiljöansvar och finns som resurs i det rehabiliterande,
förebyggande och främjande arbetet. Under 2014 anordnade Previa 33 utbildningar för anställda i Borås
Stad. De hölls bland annat inom arbetsmiljö, belastningsergonomi, arbetslagsutveckling, stress och
krisreaktioner. Genom den kommunövergripande kronbanken har 93 personer deltagit i aktivitetsgrupper
inom sömn, mindfulness, hälsoform, samtal/rörelse och förebyggande stresshantering. Det har gjorts
arbetsförmågeutredningar (AFU). Det har genomförts 1 395 stödsamtal hos psykolog/beteendevetare,
totalt 75 besök för individuellt chefsstöd och chefshandledning. Dessutom har Previa utfört 221
hälsoundersökningar, 13 arbetsmiljökartläggningar och 96 arbetsmiljöbedömningar.
Utveckling

Jämfört med de senaste åren har vi förändrat vår beställning av tjänster från Previa. Till viss del hänger det
ihop med den negativa sjukfallsutvecklingen som krävt mer aktivt rehabiliteringsarbete. Vi har inte bara
ökat våra kostnader för rehabiliteringsinsatser utan ökningen har fått ske på bekostnad av främjande och
förebyggande insatser, vilket är olyckligt då satsningar i tidigt skede ger så mycket större spridningseffekt.
Mer hälsa för pengarna helt enkelt. Ett vedertaget mått är 5 kronor tillbaka på varje satsad krona.

Källa:Previa
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7 Personalutveckling
Stora pensionsavgångar och en allt för hög personalomsättning inom vissa områden är redan ett faktum.
När konkurrensen på eftertraktad arbetskraft ökar ställs också större krav på hur vi arbetar mer attraktivt
för att locka personal till Borås och hur vi behåller redan anställda.
Kommunen deltog i några arbetsmarknadsdagar som till exempel Starkdagen vid Borås Högskola och
Spiradagen vid Göteborgs Universitet. Syftet med deltagandet har varit att på olika sätt marknadsföra
Borås Stad som arbetsgivare. Ett arbete har också bedrivits för att förnya och förtydliga
arbetsgivarbudskapet på hemsidan ”Boras.se”. Ett exempel är att ett 50-tal porträttbilder samt filmer har
publicerats på den externa webben, där anställda berättar om sina arbeten. Borås Stad är även aktiv i
arbetet att väva samman högskola och arbetsliv inklusive offentlig sektor genom medlemskap i Centrum
för Arbete och Vetenskap CAV

7.1 Yrkesutbildning
Att ha personal med relevant utbildning för det arbete som ska utföras är naturligtvis av stor vikt ur flera
perspektiv inte minst ur kvalitetssynpunkt. Det har över tid inom olika yrkesgrupper gjorts olika satsningar
för att både rekrytera utbildad personal och att genom till exempel validering höja kompetensnivån för
redan anställda. Exempel på yrkesgrupper där insatser gjorts under olika tidsperioder är barnskötare,
omvårdnads- och habiliteringspersonal.
Följande diagram redovisar utvecklingen av kompetensnivån för tillsvidareanställda i dessa grupper.
Uppgifterna om utbildning har hämtats ur kommunens lönesystem där man skiljer på utbildade och
outbildade barnskötare, omvårdnads- och habiliteringspersonal.
Diagrammet nedan visar hur utvecklingen för de tre yrkesgrupperna förändrats genom åren. Som framgår
har andelen utbildade barnskötare minskat år för år och var vid mättillfället 1 november 2014 73,1 procent
jämfört med 87,6 procent år 2004. De övriga yrkesgrupperna omvårdnads- och habiliteringspersonal visar
däremot en uppåtgående trend

Inom grund- och gymnasieskolan fanns 1 november, 126 obehöriga lärare jämfört med 156 föregående år.

7.2 Kompetensutveckling
Kraven på kommunal service förändras kontinuerligt vilket medför behov av kompetensutveckling och
nya kunskaper i organisationen. Personalen och deras engagemang är en viktig resurs för en framgångsrik
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verksamhet. Kompetensutveckling är ett mycket vitt begrepp som omfattar allt från deltagande i kurs eller
konferens till att den anställde gör studiebesök eller praktiserar på annan avdelning.
Personalutveckling med centrala medel
Skola och förskola
För att kunna hålla en hög kvalité inom skola och förskola behövs en väl utbildad personal. Målet är att
stegvis öka kompetensen bland de anställda. En valideringsutbildning som startade hösten 2011 för att
utbilda 24 barnskötare till förskollärare avslutades under våren 2014.
Bemanningsutbildning
Arbetet med införandet av heltidsanställningar innefattade även mål som att på sikt minska sjukfrånvaron,
antal timavlönade samt andelen delade turer. Som ett stöd i arbetet har bemanningsutbildningar
genomförts för cirka 200 chefer och stabspersonal.
Hälsa
Kommunen arbetar övergripande och strategiskt med hälsoutveckling i Borås Stad. Exempel på aktiviteter
som genomfördes under 2014:
- 160 hälsoinspiratörer har deltagit i grundutbildning och/eller ett antal tematräffar kring bland
annat MATematik, fysiska förutsättningar och förändringsarbete.
- Familjeföreläsning med 378 deltagare.
- Motionsutmaningen ”Borås aktivaste arbetsplats lockade 1 400 deltagare.
- Hälsoakademi med fokus på föreläsningar var en ny aktivitet som ersatte friskvårdskvällen och
lockade drygt 200 medarbetare.
Kompetensutveckling för chefer
Framtidens chef
Under 2014 ansökte drygt tjugo personer till det interna chefsrekryteringsprogrammet, Framtidens chef.
Av dem valdes åtta personer ut och dessa kommer att genomgå en ettårig chefsförberedande utbildning
under 2015.
Central introduktionsdag för chefer
Två introduktionsdagar för chefer har genomförts. 37 nya chefer har deltagit.
Chef- och ledarskap i praktiken
Chef- och ledarskap i praktiken, Borås Stads interna chefsutbildning, omfattar nio dagar samt en uppföljningsdag. Under 2014 genomfördes två kursomgångar med totalt 23 deltagare. Av dessa var 15 kvinnor
och 8 män.
Systematiskt chefsutvecklingsprogram
För att säkerställa att chefer i Borås Stad har den kompetens som krävs för att fungera väl har ett omfattande utbildningsprogram tagits fram. Programmet riktar sig i första hand mot nya chefer, sträcker sig
över tre till fyra år och finansieras centralt. Bland annat ingår utbildning i arbetsrätt, kvalitetsarbete och
rekrytering. Även Chef- och ledarskap i praktiken ingår i programmet.
Inom ramen för detta program har följande genomförts under 2014:
- Arton chefer och personalhandläggare har utbildats i Lagen om anställningsskydd (LAS) och i
samverkansavtalet.
- Den årligen återkommande utbildningen Att arbeta i offentlig förvaltning har genomförts med 47
deltagare.
- 18 chefer har deltagit i två halvdagsutbildningar i Arbetsrätt för chefer i Borås Stad.
- 56 chefer och skyddsombud har deltagit i Arbetsmiljöutbildning som genomförs kontinuerligt i
samarbete med Previa.
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Chefsforum 2014
Den 2 december samlades alla Borås Stads chefer för att lyssna på ett föredrag av Jörgen Oom.
Ett urval av utbildningar som genomförts i Stadskansliets regi
Utbildning i Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare har med egna instruktörer genomförts i flera
förvaltningar. Borås Stad deltar under 2014 och 2015 i ett stort forskningsprojekt finansierat av Hjärtlungfonden..
En konferens för Sociala Media med temat Demokrati och monopol genomfördes i samarbete med
Högskolan i Borås. Politiker och tjänstemän i offentlig sektor var målgruppen.
Politiker har under 2014 erhållit en iPad och en utbildning i digital nämndhantering.
En speciell tvådagars utbildning i att leda projekt har genomförts.
En utbildning i att leda utan att vara chef har också genomförts under året.
Även personalhandläggare har haft speciella seminariedagar, där aktuella arbetsrättsliga frågeställningar
belysts.
Ett antal utbildningar i Säkerhet på väg, Skyliftutbildning och Påbyggnadsutbildning för utmärkningsansvariga har genomförts på uppdrag av i huvudsak Borås Energi, Miljö- och Servicekontoret.

7.3 Fritidsstudier
Under året fick 34 personer fritidsstudiebidrag, att jämföra med 54 från föregående år.

7.4 Förslagsverksamhet

Under året inkom totalt 56 förslag från två förvaltningar Servicekontoret och Kulturförvaltningen. Åtta
förslag belönades. Samtliga belönade förslag var från Servicekontoret.
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8 Personalkostnader
Personalkostnader i miljoner kronor

Löner och ersättningar
Löner
Ersättning förtroendevalda
Ersättning uppdragstagare

2011

2012

2013

2014

2 506,2
12,2
24,5

2 557,4
11,9
24,6

2 655,4
11,9
23,9

2 801,0
11,7
28,3

2 542,9

2 593,9

2 691,2

2 841,0

57,5

63,9

68,3

67,0

763,8
5,0
24,1
28,8

780,6
2,8
23,9
29,7

804,4
2,8
24,3
31,0

844,1
5,5
24,1
33,4

821,7

837,0

862,5

907,1

97,0
96,2
0,8
119,0
19,2
0,6
0

98,5

100,2

99,0

122,7
11,6
0
0

127,7
0,6
0
0

137,6
3,9
0
0

235,8

232,8

228,5

240,5

16,1

42,8

34,8

43,2

3 674,0

3 770,4

3 885,6

4 098,8

Personalutveckling och Personalvård m.m.
Arbetsgivaravgifter m.m.
Lagstadgade avgifter
Arbetsmarknadsförsäkringar
Särskild löneskatt, utbetalda pensioner
Särskild löneskatt, intjänade pensioner

Pensionskostnader
Totalt utbetalda pensioner
- därav ålderspensioner
- därav visstidspensioner
Under året intjänade pensioner
Ökning av pensionsavsättningar inklusive löneskatt 1)
Löneskatt på utbetalning avsatt till pensioner
Tjänstepensionsförsäkringar

Övriga ersättningar
Summa personalkostnader
1) Ökning p.g.a. RIPS-räntan ej medräknad

Externa kostnader för personalutveckling och personalvård m.m. i miljoner kronor
2011

2012

2013

2014

Kurs och konferensavgifter
Kursavgifter, logi, resor

31,4

31,9

36,8

36,3

Sjuk- och hälsovård
Läkarvårdsersättningar, hälsokontroller, synundersökningar, företagshälsovård

8,5

8,6

8,6

9,1

Rehabiliteringsåtgärder
Arbetsutredningar i samband med rehabilitering och
arbetsanpassad utrustning

0,6

0,5

0,5

1,0

Friskvård och fritidsaktiviteter
Motionskort, träningskort och andra bidrag till motion,
friskvårdskonsultationer

3,5

3,6

3,7

3,6

Skydds- och arbetskläder m.m.

3,7

8,3

8,1

7,5

Personalrepresentation totalt
därav
- Representation mot anställda när det gäller arbetsplatsträffar, personalfester, utflykter, informationsmöten
- Uppvaktningar, minnesgåvor till anställda

5,7

6,8

6,8

6,2

3,4

5,0

4,2

3,4

2,3

1,8

2,6

2,8
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Personalrekrytering

2011

2012

2013

2014

4,1

4,1

4,2

3,3

Platsannonser och arbetssökandes resor

Sjuklönekostnader
Arbetsgivaren ansvarar för sjuklönekostnaderna under de två första veckorna.
Sjuklönekostnader i tusental kronor inkl PO-pålägg
2011

2012

2013

2014

Förändring

Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Servicenämnden
Fritids- och folkhälsonämnden

4
550
195
2 020
298

5
372
121
2 090
437

128
566
150
2 300
506

211
609
4
199
2 339
462

83
43
4
49
39
-44

Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden

330
542
175
828
2 988

384
541
247
780
3 052

672
531
373
886
3 192

581
661
425
757
3 440

-91
130
52
-129
248

Sociala omsorgsnämnden
Arbetslivsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster

6 409
4 598
10 949
12 316
12 711

6 298
4 991
12 652
13 227
13 136

7 044
5 223
14 724
14 714
14 774

7 098
6 046
15 550
15 422
16 532

54
823
826
708
1 758

Totalt

54 914

58 333

65 783

70 377

4 594

Sjuklönekostnaden ökade med 6,9 procent jämfört med år 2013. En procentuellt mindre ökning än mellan
2012 och 2013 då sjuklönekostnaderna ökade med 12,8 procent. Att kostnaderna inte ökat mer trots att
sjukfrånvaron ökat beror på att det är den längre sjukfrånvaron och inte korttidsfrånvaron som stigit.
Genom att arbetsgivaren har ansvar för sjuklönekostnaderna syns inte den ökade sjukfrånvaron i dessa
siffror men är naturligtvis en kostnad för samhället.

Sjuklönekostnaderna har ökat med 75 procent under perioden 2005 till 2014.
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PERSONALEKONOMISK REDOVISNING 2013

DEFINITIONER

Definitioner
Anställd

Fysisk person med en eller flera anställningar i kommunen. Personen räknas
endast en gång oavsett antal anställningar.

Anställning

En fysisk person kan ha flera befattningar, d.v.s. anställningar.

Anställningsform

Anställningsformen bestäms utifrån den anställningsform som gäller för
grundanställningen. De anställda fördelas på anställningsformerna:
- tillsvidareanställd = person anställd utan tidsbegränsning,
- visstidsanställd = person anställd för begränsad tid. Hit räknas exempelvis projektanställda och vikarier.

Extern personalomsättning

Andel tillsvidareanställda som slutat sin anställning i kommunen under
året i procent av totalt antal tillsvidareanställda.

Fyllnadstid

Arbetstid som deltidsanställd fullgjort utöver ordinarie arbetstid upp till det
arbetstidsmått som gäller för heltidsanställning.

Medianlön

Genomsnittlig grundlön omräknad till heltidslön. Ersättning för över-, meroch beredskapstid ingår inte.

Nettoarbetstid

Den del av överenskommen arbetstid som har utförts efter avdrag för olika
typer av frånvaro. Över- och mertid ingår inte.

Personalgrupp

Utgår ifrån klassificeringssystemet AID för kommuner och landsting.
Systemet är uppbyggt av cirka 120 olika så kallade etiketter. När dessa slås
samman på olika nivåer bildas huvudgrupper (8 stycken) och personalgrupper (30 stycken).

PO- pålägg

Pålägg för personalomkostnader, d.v.s. lagstadgad arbetsgivaravgift och
arbetsgivaravgift enligt avtal.

Sjukfall

Antal tillfällen anställda har varit frånvarande p.g.a. sjukdom. Oavsett om
den anställde varit sjuk 1 eller 300 dagar i följd räknas det som ett sjukfall.

Totalt arbetad tid

Nettoarbetstid + övertid + fyllnadstid + flextid. Se också figur på sidan 29.

Årsarbete

Ett årsarbete motsvarar 1 700 h/år, vilket motsvarar 38,5 h/vecka under 44
veckor. De 44 möjliga arbetsveckorna erhålls genom att 52 veckor minskas
med 6 veckors semester och 2 veckor helgdagar.

Överenskommen
arbetstid

Den arbetstid som är överenskommen i anställningsavtal. Kan även
kallas avtalad tid eller kontrakterad tid.

Övertid

Arbetstid som fullgjorts utöver ordinarie arbetstidsmått för heltidsanställning.
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Foto:
framsida

Apelöga Scandianv bildbyrå

insida			

Anders Engström

postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsg. 55
tel 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se

KU 1 a-i) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-i till handlingarna)

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Ansökan om godkännande av och rätt till bidrag för fristående förskola; Ansgarsbackens förskola
Svenska kyrkan i Borås har ansökt om att få starta ny avdelning vid Ansgarsbackens förskola. Avsikten
är att befintligt fritidshem ska avvecklas över tid och att verksamheten övergår till förskola.
Stadsdelsförvaltningen Väster har granskat ansökan och bedömer att huvudmannen uppfyller kraven
för att bedriva fristående förskola.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att godkänna Svenska Kyrkan som huvudman för den utökade förskoleverksamheten vid Ansgarsbackens förskola.

18-3-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-03-22
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0149 712
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2015-03-17/Ingegerd Eriksson

2015-03-12

Yttrande kring utökning med en avdelning på Ansgarsbackens
förskola

Verksamhetens namn: Ansgarsbackens förskola, Dammsvedjan
Stadsdelsförvaltningen Väster har granskat Ansgarsbackens ansökan angående utökning med en
avdelning. Tillsyn är genomförd utan anmärkning under våren 2014. Stadsdelsförvaltningen
Väster bedömer att huvudmannen uppfyller kraven för att bedriva fristående förskola och
rekommenderar Kommunstyrelsen att bevilja verksamheten i enlighet med ansökan.

I tjänsten:
Marie Gerdin
Områdeschef förskola SDF Väster

2015-03-12

KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, grundskola och
gymnasieskola läsåret 2014-2015; Kvalitetsrapport Barn
och elever i behov av särskilt stöd
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Stadsdelsnämnderna lämnar redovisning till Kommunstyrelsen över:
-

Hur nämnden avser att säkerställa att de stödinsatser av specialistkaraktär, som gavs av SPKC, även kan ges
inom respektive nämnds elevhälsoorganisation.

-

Vilka åtgärder nämnden avser att vidta så att alla enheter lämnar begärda uppgifter till utvecklingsenheten.

Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen senast 2015- 06-05

11-3-2015
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-03-22
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0817 600
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2015-03-09/Ingegerd Eriksson

Sida
1(3)

KS-SKRIVELSE
2015-04-13

Dnr 2014/KS0817

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Kvalitetsrapport Barn och elever i behov av
särskilt stöd 2015
Uppgifterna i denna kvalitetsrapport är hämtade från Borås Stads förskolor och skolor. Rapporter tas fram under en tvåårscykel där en del rapporter skrivs årligen och
andra vartannat år.
Rapport
Barn och elever i behov av särskilt stöd
Värdegrund
Undervisning och resultat
Barn och elever med annat modersmål än svenska
Kvalitetsarbete
Fritidshem

Jämna år
X
X
X
X

Ojämna år
X
X
X
X

Rapporten i helhet finns att ta del av här: Kvalitetsrapport särskilt stöd
I rapporten finns frågeställningar till hjälp i analys och utveckling av verksamheten på
såväl arbetslags- som rektors- och huvudmannanivå.
Kommunstyrelsen har tagit del av sammanfattningen av rapporten.
Rapporten tar bland annat upp konsekvenser för förskolan och grundskolan efter
avvecklingen av Specialpedagogiskt kompetenscentrum, SPKC.
I den del av handlingsplan Lust att lära, som avsåg ny organisation av Borås Stads
centrala stöd gällande barn och elever i behov av särskilt stöd, angavs det att resurser
från SPKC skulle tillföras nämnderna och återföras till resursfördelnings-modellen.
Motivet var att de operativa stödinsatser av specialistkaraktär, som behövdes i den
gamla kommundelsorganisationen, bedömdes kunna hanteras inom stadsdelarnas nu
betydligt större barn- och elevhälsoorganisation. Kommunstyrelsen ställde sig positiv
till förslaget då det behandlades vid sammanträde 2014-10-13.
Det framgår även av budget 2015 att stadsdelsnämnderna tillförs resurser med anledning av SPKC:s avveckling, men de ekonomiska resurser som frigjordes var inte
öronmärkta för barn- och elevhälsa i stadsdelarna, utan gick in i den allmänna resursfördelningsmodellen.
Enligt rapporten finns det inga tecken på att någon stadsdel har kunnat utöka med
fler personer i elevhälsan. Det framgår att endast 2 av 10 möjliga tjänster från SPKC
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har övergått till elevhälsoarbete i stadsdelarna. Övriga befattningshavare sökte sig till
andra arbeten inom och utom kommunen. Bemanning inom elevhälsan har därmed
inte utökats, utan stadsdelarna har snarare svårigheter att tillsätta vakanta tjänster.
Kommunstyrelsen vill här ha en redovisning av hur nämnderna avser att säkerställa
att de stödinsatser av specialistkaraktär, som gavs av SPKC även kan ges inom respektive nämnds elevhälsoorganisation.
Några positiva områden som redovisas i rapporten är att samtliga förskolechefer anser sig ha tillräcklig kompetens för att leda personalen i ett inkluderat arbetssätt. Jämfört med rapporten 2013 var det bara 50 procent som gjorde den bedömningen.
Kompetensen hos förskolechefer har alltså ökat avsevärt, vilket är en god grund för
det fortsatta arbetet med att uppnå inkluderande verksamheter i Borås Stad.
En klar majoritet av grundskolans rektorer anger att de såväl får stöd från elevhälsoteamet i elevhälsoarbetet som att de utnyttjar elevhälsoteamets kompetens. Rektorerna bedömer även att all personal på skolan arbetar med främjande och förebyggande
elevhälsoarbete i hög eller mycket hög grad.
Även grundsärskolans rektorer bedömer att elevhälsoteamet utgör ett stöd för och att
de tar vara på elevhälsoteamets kompetens i mycket hög grad. Rektorerna bedömer
att all personal arbetar med främjande och förebyggande elevhälsoarbete i hög grad,
både strategiskt och i vardagsarbetet.
Samtliga gymnasieskolor anger att all personal i hög eller i mycket hög grad involveras
i främjande och förebyggande elevhälsoarbete att detta sker. Exempel på sådant arbete är att all personal bidrar till att skapa miljöer som främjar elevens lärande, utveckling och hälsa.
Kommunstyrelsen konstaterar att andelen förskolor och grundskolor som inte lämnat
uppgifter till kvalitetsrapporten återigen ökar. Kommunstyrelsen har tidigare påtalat
vikten av att samtliga enheter lämnar underlag så att rätt slutsatser kan dras av de insamlade uppgifterna. Här måste nämnderna säkerställa att begärda uppgifter lämnas
till utvecklingsenheten.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26 att effekten av förändrad organisation och
arbetssätt avseende de särskilda undervisningsgrupperna fortlöpande ska följas upp i
kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd.
Stadsdelsförvaltningen Norr har lämnat en kort rapport där det bland annat framgår
att den förändrade organisationen endast varit igång under fyra månader höstterminen 2014 och det är alltför tidigt att säga vilka effekter den nya organisationen har
haft.
Kommunstyrelse förutsätter att Stadsdelsnämnden Norr belyser frågan i kommande
kvalitetsrapporter Barn och elever i behov av särskilt stöd.
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Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Stadsdelsnämnderna lämnar redovisning till Kommunstyrelsen över:
-

Hur nämnden avser att säkerställa att de stödinsatser av specialistkaraktär, som gavs av
SPKC, även kan ges inom respektive nämnds elevhälsoorganisation.

-

Vilka åtgärder nämnden avser att vidta så att alla enheter lämnar begärda uppgifter till
utvecklingsenheten.

Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen senast 2015- 06-05

Lena Palmén (S)
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Avdelningschef

BILAGA
Stadsdelsförvaltningen Norr
Kommungemensam förskola och skola

2015-02-17

Uppföljning av Kommungemensamma särskilda undervisningsgrupper
Kommunstyrelsen beslutade 2014-05-26 att effekten av förändrad organisation och arbetssätt
fortlöpande följs upp i kvalitetsrapport Barn och elever i behov av särskilt stöd.
Den förändrade organisationen har endast varit igång under fyra månader höstterminen 14 och
det är alltför tidigt att säga vilka effekter den nya organisationen har haft. Det man däremot kan
konstatera är att det numera i varje stadsdel finns en nivå 2-skola* med tillgång har särskild lokal
och en specialpedagog för att stödja de elever som behöver struktur och behöver få lugn och ro
under skoldagen. All personal på dessa skolor har under hösten genomgått en utbildning för att
vara rustade att möta elever med neuropsykiatriska funktionshinder. Övriga skolor är nivå 1skolor där rektor och elevhälsa har genomgått samma utbildning. Arbetet med att sprida
kunskaperna på skolorna pågår och här har man kommit olika långt.
Förutsättningarna för att arbeta med inkluderat och utifrån olika elevers behov har på detta sätt
ökat. Vi behöver naturligtvis framgent fortsätta följa arbetet genom vårt systematiska
kvalitetsarbete.

Joakim Cannerfors
Områdeschef

*En Nivå 2-skola är en skola som utvecklat särskild kompetens och organisation för att kunna undervisa elever på ett
inkluderande sätt. Personal har genomgått en särskild utbildning kring inkludering med fokus på autismspektrat.
Skolorna har en extra resurs, speciallärarna, som dels kan handleda och dels vid behov undervisa elever som ibland
behöver ett mindre sammanhang.

Barn och elever i
behov av särskilt stöd
2015
Kortversion
---------------------------Kvalitetsrapport om skolformerna i Borås Stad

Kommungemensam förskola och skola
Utvecklingsenheten

Innehåll
Organisation av barn- och elevhälsan ............................................................................................... 3
Utvärdering av Specialpedagogiskt kompetenscentrum (SPKC) uppdrag .......................... 3
Konsekvenser för förskolan efter avveckling av SPKC........................................................... 5
Konsekvenser för grundskolan efter avveckling av SPKC ..................................................... 5
Resursfördelningsmodellen för särskilt stöd..................................................................................... 6
Förskolan ............................................................................................................................................... 8
Barnhälsoteamet – uppdrag och kompetens............................................................................ 8
Barnhälsoplanen ........................................................................................................................... 8
Inkludering ..................................................................................................................................... 8
Grundskola och fritidshem................................................................................................................. 10
Elevhälsoteamet – uppdrag och kompetens .......................................................................... 10
Lokala mål och strategier .......................................................................................................... 11
Samverkan – Västbus ................................................................................................................ 11
Inkludering ................................................................................................................................... 11
Skolfrånvaro 2014....................................................................................................................... 12
Kommungemensam verksamhet ..................................................................................................... 13
Grundsärskolan ............................................................................................................................... 13
Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning ............................................................. 14
Elevhälsoarbetet ......................................................................................................................... 14
Frånvaro ....................................................................................................................................... 14
Samverkan – Västbus ................................................................................................................ 14
Utvecklingsbehov Förskola ............................................................................................................... 15
Utvecklingsbehov Grundskola och grundsärskola ........................................................................ 15
Utvecklingsbehov i verksamheterna i Utbildningsförvaltningen .................................................. 16

2

Organisation av barn- och elevhälsan
Organisationen med en central barn- och elevhälsa i respektive stadsdel har funnits sedan 2011.
I kommentarer till vilka för- och nackdelar som märks i den nya organisationen lyfter
områdescheferna fram att det nu finns möjlighet att fördjupa dialogen mellan de olika
professionerna i barn- och elevhälsan. I dialogen ligger också att elevhälsoarbetet kan utmanas
både från skolans håll och från elevhälsochefens och elevhälsoteamets håll, och här finns en risk
att det kan vara svårt att samverka då förskolechefer och rektorer har olika perspektiv att bevaka
jämfört med elevhälsochefer. En del rektorer ger till exempel uttryck för att man vill ansvara för
all den pedagogiska personal som arbetar på den egna skolan för att skapa ett sammanhang på sin
skola eller initiera kompetensutveckling för all personal.
En fördel som lyfts fram är att när elevhälsan är samlad inom stadsdelen, istället för att rektor
själv ansvarar för att kompetensen finns på skolan, möjliggör det att man kan utveckla
specialistkompetenser som kan användas flexibelt på flera skolor. Det framgår dock i underlagen
att det kan vara en svårighet när det gäller styrning och ledning av elevhälsan och en risk att
ledning och styrning av elevhälsans personal faller mellan stolarna då rektor, som beslutar om
åtgärder för eleven, inte är chef för elevhälsans personal.
En fördel som områdescheferna talar om är att de själva har en övergripande bild av hur det ser
ut på enheterna, vilket gör att skolorna kan få hjälp och stöd utifrån resursfördelningen.
För förskolans del har det inte fungerat att barn- och elevhälsochefen haft ansvar för båda
verksamheterna. Det har varit ett större fokus på skolan och skolans behov. Detta organiserar
man nu om och en förskolechef i varje stadsdel kommer istället att ansvara för de
specialpedagoger och andra funktioner man sorterar under barnhälsan. Det innebär att chefen för
barnhälsan fortsättningsvis kommer att finnas med i områdesledningarna för förskolan, vilket
hittills inte varit fallet.
Yrkesnätverken under ledning av SPKC lyfts också som en faktor som ökat kompetensen hos de
olika professionerna. Utvecklingsenheten kommer att fortsätta att ansvara för yrkesnätverk för att
höja kompetensen inom respektive yrkeskår och ge möjlighet till erfarenhetsutbyte. Ur ett
likvärdighetsperspektiv är detta ett bra forum för professionsutveckling. Här behöver man dock
se hur ledningen av dessa yrkesnätverk samspelar med elevhälsochefens ledning så att man kan
planera nätverken utifrån den strategiska planeringen för kompetensutveckling som
elevhälsochefen bör ha för de olika professionsgrupperna. När det gäller kompetensutveckling av
elevhälsan är val av innehåll ett område att lyfta. Det är viktigt att elevers måluppfyllelse och
skolors behov är en utgångspunkt för att planera ett relevant innehåll. Ett sådant exempel är
matematiken, där skolan har en lägre måluppfyllelse och många specialpedagoger inte har en
särskild kompetens på området. Detta behöver övervägas i den strategiska planeringen av
kompetensutvecklingen.
Utvärdering av Specialpedagogiskt kompetenscentrums (SPKC) uppdrag
Under våren 2014 gjordes i rapporten handlingsplan Lust att lära – Möjlighet att lyckas! en
översyn av hur stadens resurser för barn och elever i behov av särskilt stöd skulle användas på
bästa sätt. Rapporten föreslog att dåvarande SPKC skulle avvecklas i sin dåvarande form. I
processen fattade LSG Arbetsgrupp förskola och skola beslut om hur SPKC:s ansvarsområden
skulle fördelas från hösten 2014. Ett antal tjänster flyttades över till Utvecklingsenheten från jan
2015, en tjänst som medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA), en tjänst som psykolog, en
tjänst som socionom och två tjänster som specialpedagoger. Under hösten 2014 kvarstod SPKC i
organisationen med ansvar för AST-projektet, Skoldatateket och inskrivning i särskola. Övriga
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uppdrag flyttades till stadsdelarnas respektive barn- och elevhälsoorganisation med ett uppdrag
att samverka utifrån ett likvärdighetsperspektiv. I rapporten framkom det också att övriga
resurser på SPKC skulle tillföras nämnderna och återföras till resursfördelningsmodellen.
Stadsdelarna ansvarade för att forma de förstärkningar inom elevhälsan som resurserna medgav
utifrån respektive stadsdels behov. Uppdraget att leda AST-projektet och inskrivning i särskola
skulle kvarstå på Utvecklingsenheten. Skoldatateket avvecklades först i januari 2015 efter en
besparing i 2015 års resurstilldelning.
AST-projektet1
Projektet handlar om att utveckla tillgängligheten för alla elever på alla skolor. Syftet är att skapa
en struktur/organisation som säkerställer att undervisningen är tillgänglig2 för elever inom AST
med utgångspunkt i elevernas rätt till en likvärdig utbildning i en inkluderande miljö. Målet är att
öka måluppfyllelsen för dessa elever, att fler ska bli behöriga till gymnasiet samt att skolnärvaron
ska öka. I varje stadsdel finns en utsedd skola på nivå 2 vilket innebär att man förutom att utbilda
all personal också har hemklassrum i åk7-9 och en tillgänglig speciallärare för dessa elever. Övriga
skolor är s.k. nivå1-skolor där representanter tar del av den kompetensutveckling, vilken
SPKC/Utvecklingsenheten bedriver i samverkan med SPSM3.
Elever med AST-diagnos
Stadsdel
Skolenheten har
elever med ASTdiagnos
4
7 skolor
Norr
5
9 skolor
Väster
6
8 skolor
Öster
Grundsärskolan
Borås Stad
24 skolor

Skolenheten har
inte elever med
AST-diagnos
2 skolor
1 skola
3 skolor

De effekter som nivå 2-skolor menar syns efter utbildningen handlar om ökad medvetenhet hos
lärare kring komplexiteten och behov av att hitta olika lösningar. Några av nivå 1-skolorna menar
också att pedagoger har fått fler strategier i arbetet. Flera skolor på nivå 1 menar dock att
spridningen ännu inte nått så långt. Generellt kan man säga att de skolor som är nivå 2-skolor har
uttryckt tydligare effekter än andra skolor vilket förklaras med att dessa skolor deltagit med hela
sin personal, eller så gott som alla.
Skoldatatek
Skoldatateket har varit i funktion under hela hösten, men pga nedskärning i resurstilldelningen
för 2015 så upphörde verksamheten vid årsskiftet. IKT-pedagogerna som finns anställda inom
stadsdelarna kan mycket väl stötta utifrån ett IKT-perspektiv, men ingen av dessa har dock
specialpedagogisk kompetens. Program och licenser kommer att finnas tillgängliga i stadsdelarna,
men det finns en risk för att utvecklingsarbetet kring detta kommer att avstanna. För att se till att
kompetensen ändå finns i alla stadsdelar kommer yrkesnätverket för specialpedagogerna att också
1

AST står för autismspektrumtillstånd
Från och med den 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i
diskrimineringslagen. Läraren ska anpassa undervisningen för en elev med funktionsnedsättning. Elever som
behöver särskilt stöd i skolan ska få det. Rektor har det yttersta ansvaret för att undervisningen organiseras så att
eleven med funktionsnedsättning kan nå kunskapskraven. Den som driver skolan, huvudmannen, har ansvar för att
eleven får tillgång till de verktyg och hjälpmedel som eleven behöver för sin skolgång. (Skolverket)
3 Specialpedagogiska Skolmyndigheten
4
Asklanda, Borgstena, Bredared och Gula skolan saknas i underlaget
5 Särlaskolan, Sandared och Sandhultskolan saknas i underlaget
6 Aplared, Gånghester, Kerstinsgården, Tummarp och Äspered saknas i underlaget
2
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ha ett IKT-perspektiv där några specialpedagoger får möjlighet att utveckla sina kunskaper på
området.
Konsekvenser för förskolan efter avveckling av SPKC
I princip handlar konsekvenserna av avveckling av SPKC om några delar. Det första berör
ansvaret för TAKK7 som numera ligger på stadsdelarnas barn- och elevhälsa. Här kan vi se att
Barnhälsan har hanterat detta lite olika i stadsdelarna. Många förskolor i Stadsdelarna Norr och
Öster har tagit upp att man saknar att TAKK-utbildning inte längre kan erhållas från SPKC.
Detta är ett område där det är tydligt att det inte är likvärdigt mellan stadsdelarna.
En annan del handlar om extern handledning t ex specialpedagog eller psykolog. Genom SPKC
fanns tidigare psykolog att tillgå men stadsdelarna har inte helt lyckats bemanna för detta behov i
förskolan, vilket märks i Stadsdelarna Norr och Öster.
När det gäller farhågor kring hur avvecklingen av SPKC får effekter för mottagandet i särskolan
behöver det klargöras att mottagande till särskolan har flyttats till Utvecklingsenheten och
kommer att ske enligt samma rutiner som tidigare.
Konsekvenser för grundskolan efter avveckling av SPKC
Generellt kan man säga att det i många avseenden inte har märkts så stor skillnad i
elevhälsoarbetet i och med att SPKC har avvecklats, åtminstone inte efter en termin. Några
skolor saknar dock viss form av handledning och möjlighet till konsultation. Uppföljningen av
hörseleleverna upplevs inte heller fungera som det var tänkt.
Själva genomförandet av avvecklingen skedde successivt under hösten 14 och tanken var att
personal från SPKC skulle kunna förstärka bemanningen i stadsdelarna. Så har det dock inte
blivit. Inför avvecklingen och i samband med den så skedde ett större tapp på personal från
SPKC och därmed försvann kompetens från organisationen. Av de 16 tjänster som fanns på
SPKC övergick 6 tjänster till Utvecklingsenheten. Dessa är en tjänst som medicinskt
ledningsansvarig skolsköterska (MLA), en tjänst som psykolog, en tjänst som socionom och två
tjänster som specialpedagoger samt en chefstjänst om omvandlades till planeringsledare för
kommungemensam verksamhet. Av de övriga 10 tjänsterna gick 5 till andra kommuner eller
fristående skolor. En tjänst gick till utbildningsförvaltningen som talpedagog, en tjänst till
Dialogcentrum och en tjänst till BUP. Endast 2 tjänster övergick till elevhälsoarbete i
stadsdelarna (i Stadsdelen Öster). I sammanhanget behöver man också tillägga att stadsdelarna
inte har utökat sin bemanning inom elevhälsan, utan snarare dras med svårigheter att tillsätta
vakanta tjänster. Det går naturligtvis inte att dra slutsatser av vilka effekter detta har fått så här
nära inpå förändringen. Det är dock viktigt att se att Borås Stad har tappat kompetens i
organisationen och det skulle kunna innebära konsekvenser för elevers måluppfyllelse på sikt.
En annan konsekvens av avvecklingen är att de ekonomiska resurser som frigjordes i
organisationen har återförts via resursfördelningsmodellen. Resurserna har inte varit öronmärkta
för barn- och elevhälsa i stadsdelarna. Att få resursförstärkning till stadsdelarna, som en del
skolor hoppades på, blev inte så. De resurser som sparades in genom avvecklingen gick in i den
allmänna resursfördelningsmodellen, men det finns inga tecken på att någon stadsdel har kunnat
utöka med fler personer i elevhälsan. Avslutningsvis kan man dra slutsatsen att stadsdelarnas
barn- och elevhälsa har fått ett större ansvarsområde men inga medel för detta. I praktiken har
alltså en neddragning gjorts i barn- och elevhälsan i Borås Stad.
Nedanstående rubriker handlar om hur rektorer uppfattar att de ansvarsområden fungerar som
SPKC tidigare haft ansvaret för och som under hösten 2014 övergått till stadsdelarnas respektive
barn- och elevhälsa.
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Individintegrerade särskoleelever
De slutsatser man kan dra utifrån resultaten pekar på att arbetet med uppföljningen knappast
varit igång under hösten, men att de skolor som har erfarenhet sedan tidigare också tycker att det
fungerat bra. I något enstaka fall där en rektor har uttryckt att det inte fungerat bra med
uppföljningen får kontakt tas i det enskilda fallet för att se vilka åtgärder som behöver vidtas.
Västbusmöten
Här är ett område där det råder stor samstämmighet i att respektive rektor nu ansvarar för
Västbusmöten på sin skola. Några skolor saknar dock den externa parten, SPKC, som kunde vara
neutral. Detta skulle man kunna utveckla inom respektive stadsdels elevhälsa att man hjälps åt
över skolgränserna att vara den parten om behov finns.
Läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter
Många av de specialpedagoger som finns inom stadsdelarnas elevhälsa har utöver sin
grundutbildning olika påbyggnadsutbildningar med fördjupning i läs- och skrivsvårigheter. Det är
ett fåtal skolor som saknar kompetens på området, men när det gäller språkstörningar har det i
yrkesnätverken för specialpedagoger uttryckts att man saknar kompetens på området. Det är
viktigt att tillgodogöra sig läsning för övrig kunskapsutveckling och vi stryka under att brist på
kompetens i stödet och rutiner för att utveckla arbetet för elever med läs- och skrivsvårigheter
kan få effekter på måluppfyllelsen.
Kompetensen i elevhälsoteamet gällande matematiksvårigheter uppges finnas på alla skolor utom
på en handfull. I yrkesnätverken för specialpedagoger har det framkommit en delvis annan bild
än den samlade bedömningen rektorerna ger, vilken säger att specialpedagoger i mycket stor
utsträckning saknar kompetens för att arbeta med matematiksvårigheter. Endast några få
specialpedagoger har påbyggnadsutbildning i matematik. Detta är något att beakta i den
strategiska planeringen av kompetensutveckling och rekrytering eftersom brister i kompetens
inom organisationen påverkar måluppfyllelsen i matematik.

Resursfördelningsmodellen för särskilt stöd
Resursfördelningsmodellen bygger på att man utifrån ett individperspektiv tar hänsyn till
skillnader mellan olika förskolor och skolor när det gäller behov av stödinsatser för barn och
elever i behov av särskilt stöd. Områdescheferna fördelar resurser utifrån kartläggning per individ
som görs av elevhälsan. Områdescheferna har gjort en bedömning av modellens verkningsgrad.
I hur hög grad fungerar resursfördelningsmodellen så att alla barn som är i behov av särskilt stöd
får det stöd de behöver?
Inte alls
I liten grad
I hög grad
I mycket hög
grad
2 OC

4 OC

1 OC

Även om det är en stor spännvidd i bedömningen av verkningsgraden, så är kommentarerna
likartade bland områdescheferna. I sina kommentarer säger de att modellen inte fungerar fullt ut.
En viktig aspekt i detta handlar om vilka medel för särskilt stöd som finns. Det är självklart så att
en ökad ram skulle öka förutsättningarna för att fler barn och elever får det stöd de har rätt till.
En annan faktor som påverkar stödet till eleverna är också personalens kompetens och
arbetsmetoder samt sättet att organisera och strukturera verksamheten. Samverkan mellan
förskola och barnhälsa lyfts också fram som ett förbättringsområde.
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En orsak till att modellen inte fungerar fullt ut kan också vara att kartläggningen genomförs vid
ett tillfälle och det finns ingen möjlighet att kompensera för förändringar t ex. i form av
inflyttningar som skett efter kartläggningen.
En områdeschef lyfter även att kan vara så att en strävan att hålla klasstorlekar nere medför att de
flexibla resurser som behöver finnas i skolorna är för liten för att tillgodose allt behov av stöd. I
någon kommentar framkommer det att då varje budgetår inneburit att när verksamheten får göra
anpassningar får det konsekvenser för grundresursen, vilket i sig påverkar förutsättningarna för
det särskilda stödet. Detta kan resultera i att ett arbetslag får lägre grundresurs för att kunna
erhålla särskild resurs för barn i behov av särskilt stöd.
Det framkommer i kommentarerna att man behöver se över variabeln utlandsfödda föräldrar i
den allmänna resursfördelningsmodellen till förmån för föräldrars utbildningsnivå, eftersom ett
generellt stöd och resurser riktat till elever som behöver stöd i sin språkutveckling på sitt
andraspråk idag går genom CFL.
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Förskolan
Barnhälsoteamet – uppdrag och kompetens
Barnhälsoteam finns kopplade till förskolan i varje stadsdel. Det finns enligt Skollagen ingen
skyldighet för en kommun att organisera barnhälsoteam. Barnavårdscentralerna har det
medicinska ansvaret för förskolebarnen. Barnhälsan i Borås Stad bistår med pedagogisk
handledning och konsultation och gör vid behov pedagogiska utredningar.
Förskolecheferna bedömer att de använder barnhälsoteamets kompetens väl. Det framgår av
kommentarerna att vissa kompetenser saknas, men att man i hög utsträckning vänder sig till
barnhälsoteamet så fort behov uppstår.
I stort sett all personal på förskolan bedöms arbeta med det främjande och förebyggande
barnhälsoarbetet. Detta måste dock ställas i relation till bilden av stora barngrupper och
ansträngd arbetssituation på förskolorna och följas upp efter hand som effekterna av
planeringstid blivit synliga. Planeringstiden är avgörande för att åstadkomma ett förebyggande
arbete på förskolorna.
Barnhälsoplanen
Barnhälsoplanen fastställdes av Kommungemensam LSG i mars 2014. En barnhälsoplan med
tillhörande rutiner skulle göra att barnhälsoarbetet blir likvärdigt i hela kommunen. Förskolechef
ansvarar för, leder och utvecklar barnhälsoarbetet på den egna enheten, och kan ge uppdrag till
personalen inom Barnhälsan.
Förskolorna i stadsdelarna Väster och Öster skattas ha nått eller vara på väg mot att
Barnhälsoplanen är implementerad och används i verksamheten. I stadsdelen Norr bedömer
flertalet förskolechefer att Barnhälsoplanen ännu inte är implementerad. I de fall där
barnhälsoplanen inte tillämpas i alla delar menar någon förskolechef att det beror på att den av
personalen uppfattas som omständlig och tidsödande.
Inkludering
Begreppet inkludering har kommit att ersätta begreppet integrering i förskolans och skolans
verksamheter. I och med Salamanca-deklarationen har inkludering kommit att betyda att
verksamheten ska utformas utifrån barnets och elevens förutsättningar istället för att
barnet/eleven ska anpassas till situationen. Förskolan har haft och har en verksamhet som
inkluderar alla barn i högre utsträckning än skolan.
Det finns tid för att planera och samverka med varandra kring inkludering
Fungerar inte
alls
Stadsdel Norr
8
Stadsdel Väster
9
Stadsdel Öster
Borås Stad

Fungerar i liten
grad
14 förskolor
10 förskolor
25 förskolor
49 förskolor

Fungerar i hög
grad
11 förskolor
20 förskolor
2 förskolor
33 förskolor

Fungerar
helt
3 förskolor
3 förskolor

På förskolorna har man en gemensam förståelse av sitt uppdrag kring barn i behov av särskilt
stöd men över hälften av förskolorna upplever att det inte finns tillräckligt med tid för att planera
och samverka med varandra kring inkludering. Det krävs tid om personalen ska ha möjlighet att
reflektera över sin verksamhet, analysera och planera för att tillgodose alla barns behov. Att

8
9

Moldeparken och Lorensberg saknas i underlaget.
Hässlegårdens förskola, Tunnlandsgården och Milstensgården saknas i underlaget.
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planera och samverka med varandra kring inkludering är ett viktigt område som bör rymmas
inom PUT10.
Kanske är det vanan av att arbeta mer inkluderande i förskolan som gör att alla förskolor inte lika
medvetet har tagit del av och lagt fokus på aktuell forskning, medan skolan som har gjort en
medveten satsning och aktivt har sökt kunskap inom forskningen och satsat på
kompetensutveckling inom detta område. Även om många förskolor redan i dag arbetar
inkluderande är det viktigt att även de för in aktuell forskning i sina diskussioner och har ett
arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund.
På vår förskola har vi tagit del av aktuell forskning kring framgångsfaktorer för
inkludering
Stadsdel Norr
11
Stadsdel Väster
Stadsdel Öster
Borås Stad

Fungerar inte
alls
2 förskolor

2 förskolor

Fungerar i liten
grad
16 förskolor
16 förskolor
28 förskolor
60 förskolor

Fungerar i hög
grad
7 förskolor
15 förskolor
2 förskolor
24 förskolor

Fungerar
helt
3 förskolor

3 förskolor

Forskningen menar att ett ledarskap med en klar vision är en viktig faktor för att inkluderande
processer ska uppstå. Alla förskolechefer anser att de har tillräcklig kompetens för att leda sin
personal i ett inkluderande arbetssätt. I rapporten 2013 var det bara 50 procent av
förskolecheferna som ansåg sig ha tillräcklig kompetens för att leda personalen i ett inkluderat
arbetssätt. Kompetensen hos förskolechefer har alltså ökat avsevärt, vilket är en god grund för
det fortsatta arbetet med att uppnå inkluderande verksamheter i Borås Stad.
Som förskolechef har jag tillräcklig kompetens för att leda min personal i ett inkluderat
arbetssätt
Fungerar inte
alls

Fungerar i liten
grad

Fungerar i hög
grad
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Stadsdel Norr
13
Stadsdel Väster
Stadsdel Öster
Borås Stad

17 förskolor
21 förskolor
38 förskolor

Fungerar
helt
22 förskolor
16 förskolor
9 förskolor
47 förskolor
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Pedagogisk utvecklingstid
Moldeparken, Lorensberg, Hedvidgsborg och Linnéagården saknas i underlaget.
12
Mariagården, Kvarngården, Lugnets förskola, Villans förskola, Björkängen och Östermalms förskola saknas i
underlaget.
13
Moldeparken och Lorensberg saknas i underlaget.
11
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Grundskola och fritidshem
Elevhälsoteamet – uppdrag och kompetens
Enligt Skollagen14 ska det finnas elevhälsa för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola och omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Grundskolor i Borås Stad har tillgång till skolsköterska, skolkurator,
skolpsykolog och specialpedagog. Dock är omfattningen varierande och flera skolor delar på
samma personal. I Elevhälsoplan för Borås Stad som fastställdes av samtliga stadsdelsnämnder
2013 framgår att elevhälsoarbetet i Borås Stad ska bedrivas salutogent med fokus på styrkor och
friskfaktorer som grund i synen på eleven och verksamheten. Syftet med en gemensam
elevhälsoplan med tillhörande rutiner är att elevhälsoarbetet ska bedrivas likvärdigt i hela
kommunen.
En klar majoritet av rektorerna säger att de såväl får stöd från elevhälsoteamet i elevhälsoarbetet
som att de utnyttjar elevhälsoteamets kompetens. Rektorer bedömer även att all personal på
skolan arbetar med främjande och förebyggande elevhälsoarbete i hög eller mycket hög grad. Det
är dock bara på något fler än hälften av skolorna där elevhälsoteamet arbetar strategiskt med
främjande och förebyggande arbete. I kommentarerna framkommer att arbetet är under
utveckling men att det är en del akuta ärenden som gör att planerade strategiska insatser utgår av
tidsbrist. Med utgångspunkt i att så få rektorer bedömer att elever får det stöd de har rätt till finns
anledning att arbeta vidare hur det strategiska elevhälsoarbetet ska bedrivas. Bristerna som
rektorerna redovisar handlar om att behoven är mycket större än resurserna och kan inte täckas
av tillgänglig elevhälsopersonal. Det saknas tillgång till talpedagog/logoped, psykolog och
speciallärare på flera skolor. Ökade behov av studiehandledning och svenska som andraspråk
lyfts också fram. Rektorer beskriver att de regelbundet ser över resursfördelningen för att rikta
stödet där behoven är störst men att man ändå inte når till att eleverna får det stöd de har rätt till.
Vi kan inte säga att vi att vi har ett likvärdigt elevhälsoarbete i Borås Stad.

I vilken grad arbetar elevhälsoteamet strategiskt med främjande och förebyggande
arbete?
Stadsdel
Norr15
Väster16
Öster17
Borås Stad

Inte alls

1 skola
1 skola

I liten grad
3 skolor
5 skolor
3 skolor
11 skolor

I hög grad
4 skolor
4 skolor
3 skolor
11 skolor

I mycket hög
grad
2 skolor
2 skolor
4 skolor

Får elever det stöd de har rätt till?
Stadsdel
Norr18
Väster19
Öster20
Borås Stad

Ja
4 skolor
3 skolor
7 skolor

Nej
7 skolor
8 skolor
6 skolor
21 skolor

14

Skollagen 2010:800 2kap 25§
Asklanda, Borgstena, Bredared och Gula skolan saknas i underlaget
16 Särla, Sandared och Sandhultskolan saknas i underlaget
17
Aplared, Gånghester, Kerstinsgården, Tummarp och Äspered saknas i underlaget
18 Asklanda, Borgstena, Bredared och Gula skolan saknas i underlaget
19 Särla, Sandared och Sandhultskolan saknas i underlaget
20
Aplared, Gånghester, Kerstinsgården, Tummarp och Äspered saknas i underlaget
15
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Lokala mål och strategier
I Borås Stad finns det idag i elevhälsoarbetet inte några bestämda mål varken på huvudmannanivå
eller i Stadsdelen som utvärderas och detta kan därför ses som ett utvecklingsområde. Det finns
idag tankar på att ta fram ett lednings- och kvalitetssystem för elevhälsoarbetet och arbetet är
redan igång när det gäller ledningssystem utifrån hälsolagstiftningen. Det finns också behov av att
utveckla ett kvalitetssystem för att synliggöra kvaliteten på det arbete som bedrivs och det blir då
nödvändigt att ta fram både mål och kriterier i ett sådant systematiskt kvalitetsarbete. I samband
med detta behöver också elevhälsochefens och rektors olika ansvar och mandat tydliggöras så att
det framgår på vad det till exempel innebär att utveckla elevhälsoarbete inom området skola och
på den egna skolan och vilket sätt enhetschefen ska stödja rektorer i utvecklingsarbetet på
skolnivå.
Samverkan – Västbus
Det är angeläget att bygga upp en fungerande samverkan med externa aktörer. I Elevhälsoplanen
beskrivs under punkten Samverkan varje enskild professions ansvar för att samverka med externa
aktörer som arbetar med barn och ungdomar. Det är tydligt att det finns anledning att se över hur
samverkan kan förbättras.
Av rektorernas kommentarer framgår att det fungerar bra i de flesta fall men att det beror på typ
av ärende och i vilken utsträckning IFO-personalen har erfarenhet. Samverkan med BUP bedöms
fungera bristfälligt på flera skolor. Rektorerna hänvisar till brister i rutiner kring remittering och
man saknar i några fall exempel på reellt samarbete. Det är också flera som tar upp att BUPpersonal inte har möjlighet att delta på mötena.
Flertalet rektorer bedömer att samverkan med Habiliteringen fungerar i liten grad eller inte alls.
I hur hög grad fungerar samverkan med IFO i det åtgärdande arbetet kring individen?
Stadsdel
Norr21
Väster22
Öster23
Borås Stad

Inte alls

I liten grad
1
6

1
1

7

I hög grad
6
3
6
15

I mycket hög
grad
2
2
4

Inkludering
Utmärkande för en inkluderande skola är att olikheter ses som en tillgång och inte ett problem.
Gemenskap och tillit till varandra, gemensamma mål och arbetsformer där eleverna involveras
med varandra är också kännetecken på en inkluderande skolmiljö.
En medveten satsning på att utbilda Borås Stads elevhälsa och rektorer inom inkludering har
gjorts under hösten 2014 inom ramen för AST24-projektet. För att detta ska få ett genomslag på
är det viktigt att man har en medveten plan för hur denna kunskap ska spridas på skolorna. För
att få en förändring på skolan i synsätt och bemötande krävs att all personal blir involverad.
Det finns tid för att planera och samverka med varandra kring inkludering
Stämmer inte

Stämmer i liten

Stämmer i hög

Stämmer helt

21

Asklanda, Borgstena, Bredared och Gula skolan saknas i underlaget
Särla, Sandared och Sandhultskolan saknas i underlaget
23
Aplared, Gånghester, Kerstinsgården, Tummarp och Äspered saknas i underlaget
24
AST - autismspektrumtillstånd
22
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alls
25

Stadsdel Norr
26
Stadsdel Väster
27
Stadsdel Öster
Borås Stad

3 skolor
3 skolor

grad
5 skola
7 skolor
12 skolor

grad
2 skolor
3 skola
6 skolor
11 skolor

1 skola
1 skola

Alla rektorer anser att de har tillräcklig kompetens för att leda sin personal i ett inkluderande
arbetssätt. I rapporten 2013 var det bara 50 procent av rektorerna som ansåg sig ha tillräcklig
kompetens för att leda personalen i ett inkluderat arbetssätt. Kompetensen hos rektorer har alltså
ökat avsevärt, vilket är en god grund för det fortsatta arbetet med att uppnå inkluderande
verksamheter i Borås Stad.
Skolfrånvaro 2014
I Borås Stad var nästan 800 elever frånvarande från undervisningen en dag per vecka eller mer
under mätperioden fyra veckor i november, vilket betyder att det fortfarande finns ett stort
behov av att utveckla rutiner och insatser för att öka närvaron i Borås Stads skolor. Frånvaro kan
vara giltig eller ogiltig. Giltig frånvaro innebär att eleven är frånvarande från den obligatoriska
undervisningen av något skäl som av skolan definieras som giltigt, till exempel sjukdom,
läkarbesök, besök hos elevhälsan, deltagande i elevrådsmöten. I åk 1-6 mäts endast den giltiga
frånvaron. I åk 7-9 mäts både den giltiga och ogiltiga frånvaron. Det är viktigt att planer och
rutiner, för att hantera såväl giltig som ogiltig frånvaro, ständigt lyfts på skolnivå för att
utvärderas, revideras och implementeras för samtlig personal, elever och vårdnadshavare.
Finns det en plan för att hantera elevers skolfrånvaro (ogiltig och giltig)?
Stadsdel
Ja
Nej
28
Kommungemensam
1 skola
0
29
Norr
7 skolor
0
30
Väster
11 skolor
0
31
Öster
6 skolor
3 skolor
Borås Stad
25 skolor
3 skolor

19 skolor har på olika sätt arbetat för att öka närvaron hos eleverna. Fokus har tidigare varit på
den ogiltiga frånvaron vilket behöver revideras. Det har troligen bidragit till att en del F-6 skolor
inte har sett ett lika stort behov av att systematiskt arbeta för att öka närvaron. Utvecklingsenheten har sett att det finns ett samband mellan hög frånvaro och elever som saknar behörighet
till gymnasiet.
I fyra av de sju skolor som har svarat att det inte varit aktuellt att komma tillrätta med skolfrånvaro har totalt 197 elever varit frånvarande mellan 5-20 procent dessutom har 36 elever varit
frånvarande mellan 20-40 procent och ytterligare 7 elever har varit frånvarande över 40 procent.
Samtliga skolor som har svarat ”inte aktuellt” är F-6 skolor.
Har arbetet med att komma tillrätta med skolfrånvaro genomförts?
Stadsdel
Ja
Nej

Inte aktuellt

25

Asklanda, Borgstena, Bredared och Gula skolan saknas i underlaget.
Särla F-9, Sandared och Sandhultskolan saknas i underlaget.
27
Aplared, Gånghester, Kerstinsgården, Tummarp och Äspered saknas i underlaget.
28 Fjärdingskolan saknas i underlaget.
29 Asklanda.-,Borgstena-, Bredared-och Gula skolan saknas i underlaget.
30
Särla-, Sandgärd och Sandhultskolan saknas i underlaget.
31
Aplared-, Gånghester-, Kerstinsgården-, Tummarp- och Äsperedskolan saknas i underlaget.
26
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Kommungemensam
33
Norr
34
Väster
35
Öster
Borås Stad
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1 skolor
6 skolor
7 skolor
5 skolor
19 skolor

0 skolor
0 skolor
0 skolor
2 skolor
2 skolor

0 skolor
1 skolor
4 skolor
2 skolor
7 skolor

Framgångsfaktorer för att öka närvaron är goda relationer, kunskapsfokus, en bred arsenal av
metoder och verktyg i undervisningen, elevers delaktighet, samverkan, lyssna på eleverna, tydligt
ledarskap, allas engagemang, rutiner och systematiskt förbättringsarbete, samverkan med
vårdnadshavare och tekniska förutsättningar.36 Flera av dessa framgångsfaktorer har skolor i
Borås lyft fram i sina svar kring vilka effekter frånvaroarbetet har gett. Denna positiva
återkoppling behöver spridas till fler skolor.
Högstadieskolorna har använt sig av ett digitalt frånvarosystem under flera år och har därmed
haft möjlighet att följa upp frånvaron på ett lätt sätt. Några fler 1-6-skolor har börjat registrera
frånvaro i Dexter jämfört med föregående år. Det är endast ett fåtal skolor vars lärare som har
börjat kvittera sina lektioner i Dexter som även är kopplat till ett schema. Ju fler kvitterade
lektioner desto mer korrekt frånvarostatistik. Sannolikt är frånvaron högre i Borås Stad än den
som redovisas i rapporten.

Kommungemensam verksamhet
Grundsärskolan
Det finns två inriktningar inom grundsärskolan, en som läser grundsärskolans ämnen och en som
läser ämnesområden inom inriktningen träningsskola. Det kan också finnas elever som läser en
kombination av dessa. Här går elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans
kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Grundsärskolan består av två skolenheter,
en som har sina lokaler på Fjärdingskolan och en som håller till på Erikslund.
När det gäller om elever får det stöd de har rätt till så kan man dra slutsatsen att det är så, även
om den en-till-en-undervisning som vissa elever behöver inte kan ges fullt ut. Det är naturligtvis
viktigt att fortsätta se över hur man organisera för det. Åtgärdsprogrammen och sättet att arbeta
med och utifrån dessa är en framgångsfaktor som bidrar till högre måluppfyllelse utifrån de
nationella målen.
Inkluderingstanken har diskuterats på enheterna, men detta har inte överallt lett till att det finns
en gemensam förståelse för uppdraget kring elever i behov av särskilt stöd. En faktor som gör
detta komplext är att rektor inte i alla delar ansvarar för all personal som undervisar i
grundsärskolan. Elever möter också lärare som inte har specifik utbildning för uppdraget i
grundsärskolan och kanske inte alltid är så förtrogna med skillnaderna mellan styrdokumenten i
grundskola respektive grundsärskola. Det måste vara grunden i ett kollegialt lärande som kan
leda till att man får en gemensam förståelse av uppdraget.
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Fjärdingskolan saknas i underlaget.
Asklanda.-,Borgstena-, Bredared-och Gula skolan saknas i underlaget.
34
Särla-, Sandgärd och Sandhultskolan saknas i underlaget.
35
Aplared-, Gånghester-, Kerstinsgården-, Tummarp- och Äsperedskolan saknas i underlaget.
36 Sveriges Kommuner och Landsting (2013), Vänd frånvaro till närvaro samt Skolinspektionen Dnr 2010:1284.
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Gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning
Elevhälsoarbetet
Inom utbildningsförvaltningens gymnasieskolor och gymnasiesärskola finns föreskriven elevhälsa
med de kompetenser som krävs. Vuxenutbildningen har inget lagkrav på att ha elevhälsa men inte
heller något som hindrar detta. Den kommunala vuxenutbildningen i Borås har såväl speciallärare
och specialpedagog som kurator och studie- och yrkesvägledare.
Skolorna utgår i sitt arbete från de övergripande målen och strategierna i Borås Stads mål och
riktlinjer. Elevhälsoarbetet bedrivs förebyggande och med ett inkluderande förhållningssätt på
individ-, grupp- och organisationsnivå.
Elevhälsoteamen på skolorna har både ett operativt och ett strategiskt uppdrag. En övervägande
del av skolorna anger att teamen arbetar strategiskt med främjande och förebyggande
elevhälsoarbete i hög eller mycket hög grad. Någon skola uppger att elevhälsoarbetet har varit
mer reaktivt och åtgärdande, med individfokus, men att utvecklingsarbete pågår.
Frånvaro
Fyra av skolorna uppger att arbetet med att främja närvaro/följa upp frånvaro fungerar helt och
att det finns goda rutiner och att samarbete sker med elev och vårdnadshavare samt med
elevhälsopersonal. På övriga fyra skolor anger skolorna att arbetet behöver ytterligare utvecklas.
En utmaning är bland annat att minska omfattningen av myndiga elevers anmälda giltiga
frånvaro.
Samverkan – Västbus
En självvärdering har genomförts för att utvärdera i vilken grad samverkan med specialistnivån
dvs Västbus fungerar i det åtgärdande arbetet kring eleven. När det gäller BUP37 och IFO anger
tre skolor att samverkan fungerar i liten grad, tre skolor i hög grad och en skola i mycket hög
grad. I kommentarfältet har skolorna som har synpunkter på samarbetet med BUP angett att
BUP:s representanter inte deltar i möten de är kallade till i önskad omfattning. Samverkan med
IFO får de låga värdena på grund av att ansvarsfördelningen är otydlig och att samverkan endast
sker i vissa fall. Habiliteringssamverkan graderas på ungefär samma sätt som BUP och IFO. Fyra
skolor anser att samverkan endast sker i liten grad, medan övriga anger att det sker i hög eller
mycket hög grad. Bland annat anges att kontinuitet i åtgärder och uppföljning ofta saknas.
Samverkan med Vuxenpsykiatrin och LSS samt aktörer utanför Västbus som polisen, logopeder
samt Cedern38 fungerar enligt skolorna i varierande grad. Någon skola uppger att beslutsgången i
vissa ärenden är för utdragen.

37

Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)
Cedern är en kommunal missbruksenhet för ungdomar mellan 13 och 25 år som har missbruk eller är beroende av
alkohol, narkotika eller andra droger.

38
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Utvecklingsbehov Förskola
I vårt systematiska kvalitetsarbete har förskolechef och rektor ett ansvar för att lyfta
utvecklingsbehov till huvudmannen. Nedanstående, grupperade i områden, är vad förskolechefer
uttryckt vara centrala utvecklingsbehov. Dessa kan utgöra underlag för justeringar av kommande
utvecklingsplan 2015.
Kompetensutveckling
TAKK-utbildningar efterfrågas och man vill ha möjlighet att skicka pedagoger som har behov av
detta. Detta är tydligt i Stadsdelarna Norr och Öster. I Väster är det endast några enstaka som
uttryckt detta. I framför allt Stadsdelen Öster finns det behov också av kompetensutveckling
kring barn som utmanar, men det lyfts också behov av kompetensutveckling kring vikten av
trygghet för lek och lärande. I Öster lyfter också några förskolechefer att man vill och behöver
utveckla arbetet kring bemötande av barn i behov av särskilt stöd och inkluderande arbetssätt.
Kollegialt lärande
Några förskolechefer i Stadsdelen Öster tar också fram att det kollegiala lärandet förutsätter att
pedagogernas kunskap fylls på i olika avseenden inom detta område.
Resursförskolan Mini uttrycker ett behov av samverkan med andra förskolor i Stadsdelen för att
få ingå i ett större sammanhang.
Organisation
Någon förskolechef i Stadsdelen Öster lyfter behovet av mindre barngrupper för att kunna möta
det enskilda barnet som är i behov av särskilt stöd. Några chefer lyfter vidare upp att det behövs
bättre framförhållning vid placering av barn med specifika särskilda behov. Dessa talar också om
att inkludering är bra, men att det inte passar alla barn. De menar att det vore önskvärt att skapa
en särskild enhet för dessa barn som har t ex autism.
Implementering av barnhälsoplanen
I Stadsdelen Norr talar flera förskolechefer om behov av implementering av barnhälsoplanen och
hur man i Stadsdelen strategiskt ska arbeta vidare utifrån den.
Likvärdighet
I Stadsdelen Norr talar flera förskolechefer om likvärdighet i barnhälsoarbetet inom Borås Stad.
Man trycker på att samma förutsättningar måste råda oavsett stadsdel. Detta handlar dels om
språkpedagoger och psykologer på förvaltningarna. Några chefer uttrycker också behov av att
utvecklingsplanen som skrivs för enskilda barn behöver uppdateras och implementeras vidare.
Någon chef framhåller att det är en förutsättning att förvaltningen har tillgång till alla
barnhälsokompetenser om barnhälsoplanen ska kunna fungera, vilket inte är fallet idag. En annan
chef lyfter vikten av att använda kompetenser mellan stadsdelar och att samordna gemensamma
utvecklingsbehov.

Utvecklingsbehov Grundskola och grundsärskola
I vårt systematiska kvalitetsarbete har förskolechef och rektor ett ansvar för att lyfta
utvecklingsbehov till huvudmannen. Nedanstående, grupperade i områden, är vad rektorer
uttryckt vara centrala utvecklingsbehov. Dessa kan utgöra underlag för justeringar av kommande
utvecklingsplan 2015.
Kompetensutveckling
I Stadsdelen Väster lyfts behov av kompetensutveckling inom t ex konflikthantering,
normbrytande beteende, IKT och AST, NPF och språkstörning. Någon skola i vardera Öster och
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Norr uttrycker också behov av kompetensutveckling inom AST/NPF. Några skolor i Väster tar
också upp behovet av utveckling av inkluderingsperspektivet på skolan. Flera skolor i Väster har
behov av att utveckla ledarskapet i klassrummet. Någon skola i Väster och i Norr säger att man
vill själva förfoga över tiden som avsätts för centrala utbildningssatsningar och man vill inte ha
några tvingande gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.
På någon skola i Stadsdelen Öster uttrycks det också att det är oklart med vem som ansvarar för
att elevhälsans personal får den kompetensutveckling som är möter verksamhetens behov.
I grundsärskolan efterfrågas datautbildning och då specifikt programhantering.
Kollegialt lärande
En skola i Norr tar upp behov av kollegialt lärande genom ett tvålärar-system som kräver tid för
gemensam reflektion och därmed kräver mer resurser. Detta tror man skulle ge elever i behov av
särskilt stöd mer tid och stöd av lärare. För att skolan ska utvecklas behöver lärare reflektera
tillsammans, dra slutsatser, pröva nytt och utvärdera resultatet igen.
Flera skolor i Väster tar upp behovet av att utveckla det kollegiala lärandet.
Organisation
En skola i Öster tar upp problematik med hur man kan möta de elever som är i behov av särskilt
stöd och under tiden som antagning till särskolan sker. Antagningen upplevs som tidskrävande.
En annan skola i Öster menar att det behövs ett rejält grepp kring de elever som av olika
anledningar inte klarar av den traditionella skolan, ett grepp som innebär att se över vilka resurser
som finns och hur vi med gemensamma krafter kan hjälpa dem att nå sina mål.
En AST-skola tar upp bekymmer med trångboddhet och att då ta emot elever med diagnos inom
AST blir svår då den tänkta ”flexenheten” innebär anpassningar av lokaler. Kostnaden för detta
ryms inte inom skolans budget. En annan AST-skola menar att det finns större behov av stöd än
vad det finns resurser till att ge.
En skolenhet i Norr tar upp vikten av att kompetensutvecklingsinsatser kostnadsberäknas,
tidssätts och planeras i ett gemensamt årshjul.
Uppföljning av elever med hörselnedsättning beskrivs som ett behov av en skolenhet i Norr.
Samma skolenhet tar upp behov av förbättrad samverkan mellan skola och Bup.
En skola i Öster undrar om det finns möjlighet att fördela elever på andra skolor än den som är
den ordinarie hemskolan för att sprida elever som är t ex nyanlända eller elever som har stora
behov.
Grundsärskolan lyfter behovet av hjälp med alla pedagogiska utredningar inför gymnasieskolan.
Rekrytering
Rekrytering av personal till elevhälsan beskrivs av en skola som en svårighet. En hög omsättning
på elevhälsopersonal tas upp, vilket gör att det är svårt att få kontinuitet i arbetet. En skola i
Öster tar upp att kommande rekryteringar av lärare i olika ämnen kan vara svårt.

Utvecklingsbehov i verksamheterna i Utbildningsförvaltningen
I vårt systematiska kvalitetsarbete har rektor ett ansvar för att lyfta utvecklingsbehov till
huvudmannen. Nedanstående, grupperade i områden, är vad rektorer uttryckt vara centrala
utvecklingsbehov.
Västbus
Se över och utvärdera rutiner och ansvarsfördelning. Direktiven för Västbus är mycket tydliga
angående skolans och kommunens skyldigheter på basnivå. Övriga aktörers roller är diffusa. Vilka
realistiska förväntningar kan ställas på/förväntas av specialistnivån? Remisser ger inte alltid
önskad effekt. Elever i behov av stöd får inte tillräckliga insatser inom rimlig tid. Det finns flera
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exempel där skolhälsovården (basnivån) har genomfört sitt ansvar och remitterat vidare till BUP.
BUP konstaterar behov av vidare utredning, men resurser att genomföra dessa inom rimlig tid
finns inte, förrän tidigast om ett år eller mer. Detta kan för en gymnasieelev innebära att skolan är
avslutad innan utredningen är klar. Resultatet blir ofta ökad psykisk ohälsa hos eleven och
otillräckliga/uteblivna studieresultat.
Frånvaro
Gemensamt skolövergripande arbete för att minska frånvaron. Viktigt att få verktyg att analysera
orsaker, därefter skapa åtgärder och skapa gemensamma rutiner.
Erfarenhetsutbyte/Kompetensutveckling/Samverkan
Erfarenhetsutbyte med andra Elevhälsoteam (EHT). Gemensam kompetensutveckling för hela
elevhälsoteamet tillsammans. Kompetensutveckling för pedagoger och EHT avseende extra
anpassningar och särskilt stöd. Samverkan mellan lärare, EHT och rektor för att ta fram tydliga
rutiner kring arbetet med anpassningar och särskilt stöd.
Mottagande i särskola:
Undersöka möjligheten att mottagandeprocessen till särskola skulle kunna ske gemensamt för
Sjuhärads kommuner.
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